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ACIUBOT RI EI DANIELA 
AD MESCU CLAUDIA 
ADELA   STRIFLER 
ADINA UNGUREANU 
ADORJÁNI ÉVA 
ADRIANA CIOBOTAR 
ADRIANA-SANDU 
AILINC I 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  GAVRIL  
ANA-MARIA TICU 
ANCA C LD RU  
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 
B L NIC  DOINI A  
BALINT ANDREEA IULIANA 
BARBU MARCELA  
BARTICEL MIRELA MIHAELA 
BARTO  PAULA-KARINA 
BERES ANDREA 
BÎRA MIHAELA DIANA 
BIRGIAN ROXANA-ACVILINA 
BÎZN  TINA CLAUDIA 

BOBOC SORINA LORELA 
BOCU LUCICA 
BOGHIU C T LINA IOANA 
BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA 
ZMARCU ANA MARIA 
BONTA ALEXANDRA LOREDANA 
BORCEANU FLORENTINA 
BR TIANU ANDREIA  
BRICIU OLGU A 
BUDESCU ANA GEANINA 
BURUIAN  GIANINA 
BUSE DANA CRISTINA 
BU U LILIANA 
BUTA  DANIELA 
C LIN MARIA 
CANACHE  MARIA 
C PRARU EMANUELA MIHAELA 
C PRICEANU RAMONA MARIA 
C PRI  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  
CHIRIL  STELU A CLAUDIA 
CIBU EUGENIA 
CIFOR IONELA 
CIFU VIORICA  
CIOB NOIU ELENA 
CIONCA OANA-ADRIANA 
CIORCIL  AURICA MIHAELA 
CÎRLIGEA LIDIA VALENTINA 
CÎRSTEA ALEXANDRINA ADELINA 
CLAUDIA GEORGIANA COVASAN 
CLOP ANA MARIANA 
CODREA SIMONA CARMEN 
COJOCARU L CR MIOARA 
COMAN AURICA 
CONDRUZ OANA MARIANA 
CONSTANTIN ANDREEA MAGDALENA 
CONSTANTINESCU ALINA ALEXANDRA 
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COSAC C T LINA 
COSACU DORINEL 
CO ARC  TEODORA M D LINA 
COVRIG GABRIELA LOREDANA 
CRE AN SIMONA GABRIELA 
CRE U AIDA JULIETA 
CRÎNGA U DANIELA 
CRISTE CRISTINA IOANA 
CRISTESCU CARMEN 
CU NIR ANY MARIA 
CU ULESCU VIOLETA ALINA 
DACU CATALINA 
D G U NICOLETA COSMINA 
DAN DANIELA 
DAVIDEL VIORICA 
DEMINESCU JURCA VIOLETA 
DENU A VIOLETA 
DIACONESCU LOREDANA ELENA 
DIACONU SIMONA 
DOBÎRCIANU C T LINA 
DR GOI DOINI A 
DRAGO  MIRELA CAMELIA 
DR GU  ELENA-RAMONA 
DRAMBA NICUTA-MINODORA 
DUMITRU CRISTINA VERONICA 
ELENA GOGU 
ENCULESCU ELENA RAMONA 
EPURE NICOLETA 
FANGLI GETA-ORESIA 
FARAGAU LILIANA 
FARCA  MARIANA CAMELIA 
FARCA  VIORICA 
F RC ANU MIHAELA 
FASIE MIRELA  
FEIER MARIANA 
FILIMON FLAVIA DIANA 
FULOP CARMEN - ANETA 
FÜLÖP RITA 
FURCOI M D LINA ADNANA 
FURNIGA IONELA 
GÁLL MAGDALENA 
GANA MARTA 
GANAITE MIRELA 
GAVRI  ANGELA 
GERGELY ERIKA-MAGDOLNA 
GHEORGHILA  CRISTINA 
GHEORGHINA LILIANA BÎRL DEANU 
GÎL  CATRINELA FELICIA 
GINA BORDEA 
GOLE CRISTINA MIHAELA  

GURAN LILIANA GABRIELA 
GU  TEODORA 
GU  CORNELIA ELISABETA 
HARC U 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 
IV NESCU CARMEN-IOLANDA 
IVANOV VICTORI A 
IV NU C  ELENA MANUELA 
JIVILESCU CODRU A ADELINA 
JUCAN ANISIA ELENA 
JURUBI  MIRELA  
KIS JUDITH 
LAVINIA-CORNELIA ROMÂNU 
LAZA  MIHAELA 
LAZ R LIVIU 
LAZ R RAMONA-ELENA 
LAZARIC STEFAN 
LIPCIUC BIANCA ROXANA 
LOW DELIA SIMONA 
LUNGEANU CERASELA 
LUPU NICOLETA 
LU  ANTONIE ADRIAN 
MACOVEI CARMEN 
MAGER ROXANA  
MARIA MARILENA 
MARIAN GINA MARIANA 
M RICU  M RIOARA 
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MARINESCU CRISTINA FLORENTINA 
MARINICA AM RIU EI 
MATHE ILZE 
MICLEA EMILIA 
MICU MADALINA-MIHAELA 
MIHAELA BOTU AN 
MIHAELA MANOLACHE 
MÎINEA CRISTINA 
MILEA RAMONA ELENA 
MIS IL  CONSTANTINA 
MITRIC  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 
MUC L U  LETI IA 
MUREA  COSTEL-SILVIU 
MUREA  LENU A 
MUREA MARIA 
MUSTA  MARIANA 
MUTUZAC ANCA NICOLETA 
NAE IOANA 
NAE-ANDREESCU SANDA 
N STAS  NADIA-ALINA 
NASTASE DANIELA MIHAELA 
NASUI SIMONA 
NEDELCU ANGELA 
NEDELCU IONELA - MIHAELA 
NEGRU MIHAELA 
NENECIU RODICA 
NICOLAE CRISTINA  
NICOLAE GEORGETA 
NISTOR CRISTINA 
NU  OLIMPIA 
OLARU CRISTINA  I NASUI SIMONA 
OLEA TRAIANA MIORI A 
OLOGU-NEAGOE OANA-ANDRADA 
OLTEAN JULIANNA 
OPREA ANDREEA ELENA 
OPRI OR M RIU A ELENA 
ORBU ROXANA-MADALINA 
OUATU IONELA-MIHAELA 
PACURAR GABRIELA 
PALCEA ADINA LAURA 
PALIEVICI GHEORGHE DIONISIE 

PAN  STELU A 
PAPA MARIANA 
PARASCHIV  CAMELIA 
PARASCHIV  CORINA 
PARASCHIV RADU CONSTANTINA ALINA 
PARNIC  MIHAELA 
P TR COIU VOCHI A ADRIANA 
PAULIUC ANDREEA IOANA 
PAUN CRISTINA MIHAELA 
PAV L VLAD PAUL 
PETACA DANIELA MARIA  
PETRESCU GABRIELA 
PETRESCU ZAMFIRA MARIA 
PETRICEANU CECILIA 
PETRICEANU LENU A 
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 M D LINA CRISTINA 
PULBERE MIRELA 
PU CA U GABRIELA 
RAD AURORA  
RADUCU GALERU 
R DU  ELENA LUMINI A 
R DU 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 
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SARCA-JUGARU LAVINIA 
SCUTARU VIOLETA - LILIANA 
SEIMEANU ANCA 
SEVCIUC ANA-ADRIANA 
SIMA ROXANA MIHAELA 
SIMIN LIDIA NICOLETA 
SIMIONESCU MARIA MIRABELA 
BELCOTA
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 
TANAS  MONICA-LIU A 
TANASE VALENTINA 
T N SOIU MONICA-VASILA 

RU  MARIANA – ANDREEA  
ENEA ELENA 

TESCOVEANU MIHAELA IBEA 
MARIA ELENA 
TOMA ALINA 
TOMESCU RAMONA-MARIETA 
TOMICI MIHAELA CORINA 
TONCU MARICELA-CERASELA 
TRA C  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 

VIRGINIA MARIN       
ALINA NICOLETA PANAIT 
VISAN-STELIANA 
VL DOIU CLAUDIA 
VLADUTESCU GEORGETA 
VL SCEANU DANIEL 
VRÎNCEANU LUMINI A  
VUC ADELA LAVINIA 
VUG ADELA- ELEONORA 
ZOTA ANDREEA GEORGIANA 
CRISTUREAN MIHAELA ALEXANDRA 
MITACHE CRISTINA ANAMARIA 
MOLNAR SIMONA 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

6



Imaginea colii mele 

prof. Daniela Aciubot ri ei 

Promovarea imaginii colii în comunitate, mai ales când exist  concuren  între 
dou  sau mai multe coli, reprezint  o prioritate. Atunci când pomov m  imaginea unei 
colii trebuie s  inem cont de calitatea condi iilor în care se  desf oar   activit ile 

didactice i de calitatea celor care sus in aceste activit i.  
Când beneficiarii acestor activit i sunt satisf cu i de calitatea lor avem ansa de 

a atrage i al i poten iali beneficiari, de a p stra loialitatea i sprijinul celor existen i. 
Promovarea duce la men inerea activ  a unei imagini i impresii publice 

favorabile pentru coal . Promovarea imaginii  poate duce la o concentrare asupra 
performan ei  în comunitatea  colar  i poate servi ca un instrument puternic pentru 
îmbun t irea calit ii actului educa ional în general. 

Cum putem realiza acest lucru: 

1. Crearea unei imagini  pozitive  despre coala noastr
2. Construirea  de rela ii deschise cu p rin ii
3. Colaborarea  cu alte coli pentru a promova evenimente comunitare
4. Colaborarea cu mass-media  pentru a prezenta evenimentele colare, rezultatele

competi iilor colare sau sportive, moderniz rile realizate în  infrastructur
5. Utilizarea metodele de publicitate tradi ionale i moderne: reclame tip rite,

utilizarea re elelor sociale ca pagin  web,  Facebook, Twitter, Instagram  sau
Pinterest

6. S  facem din coal  un loc mai prietenos  implicându-ne în proiecte comunitare
prin voluntarii colii i deschizând coala pentru  diverse evenimente comunitare

7. În prezentarea colii c tre p rin i sau comunitate s  includem  elevi sau p rin i
care pot vorbi despre experien ele pozitive pe care le-au avut în coala noastr

8. Implicarea autorit ilor locale în activit ile colii
9. Implicarea colii în parteneriate cu agen ii economici locali
Strategiile de promovare educa ionale utilizate de c tre coli sunt utilizate în scopul
cre terii interesului, pentru activitatea desf urat  în cadrul acestora, beneficiarilor
i a comunit ii. Aceste strategii contribuie la identificarea problemelor i la

planificarea r spunsurilor care s  ajute coala în îndeplinirea misiunii sale.
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Imaginea colii 

AD MESCU Claudia         
Liceul Tehnologic Transilvania Deva 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare.               
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
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timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

9



MODALIT I DE PROMOVARE A IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar:  Strifler Adela        
coala Gimnazial  “Mihai Veliciu” epreu , jude ul Arad 

Prin oferta educa ional , coala Gimnazial  „ Mihai Veliciu ” epreu  d  
posibilitatea p rin ilor s  aleag  activit ile colare, extra colare i extracurriculare la 
care doresc s  participe elevii, având în vedere urm toarele aspecte: 

 Promovarea imaginii colii la nivelul comunit ii locale, în rândul unit ilor 
de nivel colar, la nivel, na ional i interna ional;   

 Promovarea colii printr-un marketing educa ional în care respectarea 
principiilor educa iei s  fie prioritar ;   

 Realizarea unor activit i de informare despre integrarea i  progresul elevilor, 
a elevilor cu deficien e de înv are, despre politicile educa ionale, despre resursele 
educa ionale folosite;  

 participarea la „activit i deschise“, prin organizarea unor activit i de tip: 
flashmob, expozi ii cu produse ale activit ii elevilor, serb ri, concursuri colare etc. 

Oferta educa ional  a colii Gimnaziale „ Mihai Veliciu ” epreu   este definit  
în func ie de dot rile materiale, op iunile p rin ilor, resursele umane, resursele 
materiale i financiare i interesele comunit ii locale.  

Se practic  un înv mânt care încurajeaz  competen a în scopul form rii unui 
absolvent responsabil, autonom, capabil s  decid  la ce fel de liceu î i va continua 
studiile, în vederea orient rii spre o carier , prin dobândirea unei culturi generale 
orientate spre toate domeniile disciplinelor de înv mânt. Suntem în c utarea unor 
pa i de ac iune pentru a face fa  concuren ei unor coli similare prin: 

 formarea de absolven i competitivi, capabili sa st pâneasc  la un nivel 
superior disciplinele economice, tehnologia informa iei i cea comunica ional ;  
orientarea actului didactic spre a obi nui elevul s  gândeasc , s  abstractizeze, s  
comunice în limba matern  i în limbile moderne de circula ie interna ional ;   

 proiectarea activit ii colare în scopul integr rii in spa iul european prin 
con tientizarea propriei culturi, dar i prin descoperirea altor culturi si tradi ii europene; 

 convertirea actului de predare-înv are dintr-un act reproductiv într-un act 
creativ, cauzal, explicativ;   
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 democratizarea rela iilor din coal  la toate nivelele; 

 perfec ionarea colectivului didactic pentru înl turarea formalismului 

În ceea ce urmeaz , doresc s  v  prezint o mic  parte din activit ile desf urate 
în cadrul colii noastre la diferite ocazii, cum sunt: 

 “P durea cu pove ti” – o tradi ie a colii noastre în ajunul s rb torii 
Sfântului Nicolae 

 Activitatea “ P durea cu pove ti ” s-a încheiat cu o expozi ie de turt  dulce, 
f cute de c tre elevii colii noastre în parteneriat cu p rin ii lor. 

 O alt  activitate extracurricular  cu tradi ie în coala noastr  este expozi ia 
cu de m r i oare hand-made, realizate de c tre elevi sub atenta îndrumare a 
profesorilor. Expozi ia cu vânzare având un scop caritabil, banii ob inu i fiind dona i 
unor campanii umanitare. 
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 Centenarul Marii Uniri a fost marcat prin manifest ri cultural-artistice 
organizate în coal  i în afara colii în colaborare cu Biserica Ortodox  i Prim ria 
comunei epreu . 
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 “  Bombele ” de biscui i au fost i ele prezente într-un festin culinar. 

 Ecologizarea i protec ia mediului este de asemenea un domeniu care ne 
preocup ! 

 Am organizat “Parada costumelor reciclabile” – confec ionate dup  cum 
am intitulat anterior, numai din material reciclabile. 
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Promovarea colii se realizeaz  i în cadrul unor parteneriate educa ionale locale, 
regionale i na ionale prin prezent ri Power Point, în fa a poten ialilor p rin i, 
prezentarea de spectacole, serb ri cu ocayia diferitelor s rb tori religioase i na ionale, 
expozi ii.  

Pentru anii urm tori ne vom intensifica modalit ile de promovarea a ofertei 
educa ionale, proiectându-ne activit i noi pe lâng  cele prezentate anterior: 
organizarea i participarea la manifesta ii stiin ifice jude ene si na ionale, realizarea 
unor prezent ri web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educa ie care 
se desf soar  în cadrul colii. 
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coala online – o poveste f r  sfâr it 

Prof. Adina Ungureanu 

Liceul „Gheorghe T t rescu” Rovinari 

coala online poate fi considerat  o poveste despre adaptare. Adaptarea este 
cuvântul cheie al acestei experien e care, ini ial, ne-a f cut sceptici, apoi rezerva i, apoi 
docili i resemna i, iar acum, adapta i în toat  puterea cuvântului. Ca în orice alt  
situa ie sau context, adaptarea î i are etapele  i impasurile ei, e ca o metamorfoz , 
aidoma celei din basme, care ne oblig  s  renun m la vechile straie, la vechea 
înf i are pentru a ne primeni în haine noi sau a ne schimba complet „înf i area”. 
Transformarea e, uneori, dureroas , alteori obositoare, chinuitoare, consumatoare de 
nervi i energie, îns  ea se ambi ioneaz  s  fie un fenomen iminent, ireversibil, astfel 
c  direc ia de mers r mâne înainte. 

Din punctul meu de vedere, adaptarea este un mare atu al tuturor organismelor 
vii, cu prec dere al fiin elor umane. Privit  dintr-o perspectiv  optimist , ea înseamn , 
ar trebui s  însemne, evolu ie. Ceea ce s-a întâmplat în coala româneasc  în ultimii 
doi ani a fost, mai degrab , 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, niciodat  nu am reu it s  le aplic m 
constant în propriile lec ii. Am apelat, uneori, r zle , la mijloacele informatice, dar nu 
am f cut excese. Din contr , am continuat s  fim tradi ionali ti pân  în m duva 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 brusc , de un oc, urmat de drame, 
lamenta ii, neîncredere, de oboseal , suprasolicitare de ambele p r 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 alternativ  fericit .  

Platformele pe care trebuie s  le acces m pentru a face predarea mai eficient  i-
au dovedit deja eficien a. Cu siguran  ele nu pot i nici nu este de dorit s  anuleze 
gesturi de baz  ale pred rii-înv rii, dar trebuie s  r mân  active i folositoare chiar 
i dup  revenirea complet  la coala pe care o cunoa tem de secole. 

Ca în cazul oric rei transform ri, nu pot fi ignorate aspectele negative. F r  voia 
noastr , am reu it s -i facem pe copii mai dependen i de dispozitivele electronice ca 
oricând. Cumva e mai greu de gestionat acum timpul pe care un copil/tân r ar trebui s  
îl petreac  în fa a calculatorului pentru ca acesta s  nu-i devin  d un tor.  

Timpul acordat lec iilor online, precum i cel destinat preg tirii i trimiterii 
temelor, aproape c  ar trebui s -l anuleze pe cel destinat acces rii paginilor de 
socializare sau a unor site-uri pentru propria pl cere. i cum acest lucru este foarte greu 
de îndeplinit, copiii ajung s - i petreac  o bun  parte din zi bloca i în fa a unor 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

15



monitoare. Nici de partea cealalt , a cadrelor didactice, lucrurile nu stau mai bine, 
situa ia fiind oarecum similar . Chiar dac  suntem tenta i s  credem c  activit ile 
noastre sunt mai restrictive i cu discern mânt, tot acolo ajungem pentru c , ne-am 
obi nuit, la rândul nostru, s  ne facem siesta tot în fa a acelora i ecrane. 

Este de dorit ca, revenirea la normalitatea dorit  i a teptat , s  ne ajute s  
profit m de toate beneficiile pe care adaptarea ni le-a adus. Sper ca, în condi ii fire ti, 
s  reu im s  gestion m corect i s n tos aceste mecanisme care au p truns în vie ile 
noastre, ne-au oferit experien e inedite i ne-au constrâns s  ne pliem pe „trupurile” lor 
virtuale.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

coala Gimnazial  M gherani 

Profesor în înv mânt primar: Adorjáni Éva 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Beneficiarii, atât direc i, cât i 
indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

Obiectivele activit ilor extracurriculare: 
-Îmbun t irea procesului instructiv-educativ 
-Atragerea elevilor în activit i utile i de relaxare 
-Îmbun t irea rela iei profesor-elev, coal -comunitate. 
Participarea copiilor la ac iunile organizate în afara clasei constituie, 

de asemenea, un mijloc de formare a competen elor. 
Activit i extracurriculare   la   nivelul   colii: Toamna bogat -Balul strugurilor, 

serbarea de Mo  Nicolae, de Cr ciun, La s niu , Carnavalul copiilor, 8 Martie, Ziua 
Mamei, Festivitatea de închidere a anului colar, excursii. 

Concursuri: Concurs de cântece populare, Concurs de matematic  ,,Brenyó’’, 
Concurs de matematic  interna ional , Concurs de compunere, Concurs Lumea 
Legendelor, Concurs de abilit i practice. 
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE  

ÎN EVALUAREA DIDACTIC  

Adriana Ciobotar,        
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi“ 

Una din provoc rile societ ii contemporane este necesitatea regândirii colii, a 
educa iei formale, al turi de cea informal  i cea nonformal . Sistemul colar, ca 
subsistem al macrosistemului de educa ie, prin oferta sa educativ  contribuie la 
dezvoltarea, formarea i evolu ia personalit ii copilului, respectiv tân rului. 
Problematica evalu rii este i va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura 
pedagogic . 

De i la nivel conceptual exist  o unitate a punctelor de vedere privind rolul 
evalu rii, formelor de evaluare, strategiilor de evaluare i metodelor de evaluare, la 
nivelul practicii intervine o limitare a evalu rii determinat  de modul în care aceasta 
este perceput  i practicat  de diferite coli, de diferi i profesori. Evaluarea este un act 
de valorizare ce intervine în toate ac iunile umane; la nivel educa ional ea nu mai este 
un act final al înv rii, ci se integreaz  organic în procesul de înv are, creând rela ii 
interactive i circulare. 

Elevul, în timp ce înva , efectueaz  repetate procese de valorizare i de 
apreciere critic  care-i servesc ca baz  pentru luarea deciziilor orientative în propria-i 
formare i dezvoltare. La nivelul procesului de înv mânt intereseaz  nu numai 
desf urarea evalu rii didactice ci i formarea i dezvoltarea capacit ii elevilor de 
autoevaluare. 

Evaluarea este o component  a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop 
cunoa terea efectelor activit ii desf urate, în vederea optimiz rii ei, pe baza 
colect rii, organiz rii i interpret rii rezultatelor ob inute prin intermediul 
instrumentelor de evaluare. Se remarc  o tranzi ie de la problematica preciziei, 
garantat  prin m surare, la o problematic  a raport rii calitative, prin luarea în 
considera ie a fundamentelor form rii elevului i o orientare spre modalit i care 
favorizeaz  dezvoltarea autonomiei elevilor. 

De-a lungul timpului au fost numeroase polemici în leg tur  cu gradul de 
obiectivitate i de precizie al metodelor de evaluare.Utilizarea exclusiv  a uneia sau 
alteia dintre metodele cunoscute are adep i pro i contra. În practic , îmbinarea lor 
reprezint  solu ia cea mai bun . Strategiile moderne de evaluare urm resc s  
accentueze dimensiunea ac iunii evaluative care ofer  elevilor suficiente i variate 
posibilit i de a demonstra ceea ce tiu ca ansamblu de cuno tin e, dar mai ales, ceea 
ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i, competen e). Acestea sunt: proiectul; 
portofoliul; fi a pentru activitatea personal  a elevului; h r ile conceptuale; tehnica 3-
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2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului elevului; jurnalul reflexiv; investiga ia; interviul; înregistr ri audio 
i/sau video 

Proiectul începe în clas , prin definirea i în elegerea sarcinii de lucru – eventual 
i prin începerea rezolv rii acesteia – se continu  acas  pe parcursul a câtorva zile sau 

s pt mâni. Elevul are permanente consult ri cu profesorul. Proiectul se încheie tot în 
clas , prin prezentarea în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i dac  
este cazul, a aplica iei realizate. Proiectul este o form  activ , participativ  care 
presupune i încurajeaz  transferul de cuno tin e, capacit i, faciliteaz  i solicit  
abord rile interdisciplinare, i consolidarea abilit ilor sociale ale elevilor. Este 
deosebit de util atunci când profesorul urm re te accentuarea caracterului 
practic/aplicativ al înv rii i apropierea între discursul teoretic i experien a de via  
a elevilor. 

Profesorul poate s  alc tuiasc  fi e de evaluare în care s  consemneze în mod 
regulat observa ii i aprecieri asupra activit ii fiec rui elev/grup de lucru. 

Portofoliul îl ajut  pe elev s  se autoevalueze. Portofoliul reprezint  “cartea de 
vizit ” a elevului, prin care profesorul poate s -i urm reasc  progresul la o anumit  
disciplin , de-a lungul unui interval de mai lung de timp. La începutul demersului 
educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesit ilor elevului de înv are pentru a 
stabili obiectivele i criteriile de evaluare. 

Portofoliul cuprinde: sumarul; lucr rile pe care le face elevul individual sau în 
grup; rezumate; eseuri; articole; referate; fi e individuale de studiu; proiecte i 
experimente; temele de zi de zi; probleme rezolvate; teste i lucr ri semestriale; 
chestionare de atitudini; fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev 
individual sau împreun  cu colegii s i; autoevalu ri scrise de elev sau de membrii 
grupului; interviuri de evaluare; alte materiale, h r i cognitive, contribu ii la activitate 
care reflect  participarea elevului/ grupului la derularea i solu ionarea temei date; 
viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale elevului/grupului, pe baza 
intereselor i a progreselor înregistrate; comentarii suplimentare i evalu ri ale 
profesorului, ale altor grupuri de înv are i/sau ale altor p r i interesate, de exemplu 
p rin ii. 

Tipuri de portofolii: Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde cele mai 
importante lucr ri); Portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele 
desf urate pe parcursul activit ii); Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, 
strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.). 

Portofoliul reprezint  un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate s  
includ  i alte elemente c tre care se îndreapt  interesul elevului i pe care dore te s  
le aprofundeze. Aceast  metod  alternativ  de evaluare ofer  fiecarui elev posibilitatea 
de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activ  în sarcinile de lucru i dezvoltând 
capacitatea de autoevaluare. Scopul nu este neaparat cel al evalu rii ci mai ales cel de 
stimulare a înv rii,prin directa implicare a participantilor la activitate. Elevii reflect  
continuu asupra a ceea ce înva , existând o permanent  corela ie cu obiectivele. 
Îndrum torul trebuie s  fie deschis i s  sprijine c ut rile copiilor. 

Tehnica 3-2-1 poate fi considerat  drept o bun  modalitatea de autoevaluare cu 
efecte formative în planul înv rii realizate în clas . Este o cale de a afla rapid i 
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eficient care au fost efectele proceselor de predare i înv are, având valoare 
constatativ  i de feed-back. Pe baza conexiunii inverse externe, profesorul poate regla 
procesele de predare viitoare, îmbun t indu-le i poate elabora programe 
compensatorii dac  rezultatele sunt sub a tept ri ori programe în concordan  cu 
nevoile i a tept rile elevilor.Este un instrument al evalu rii continue, formative i 
formatoare, ale c rei func ii principale sunt de constatare i de sprijinire continu  a 
elevilor. 

H r ile conceptuale pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire i 
în elegere ale celui sau celor care le elaboreaz . Reprezint  un mod schematic de 
expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, înv are, cercetare 
i evaluare la toate nivelurile i la toate disciplinele. 

Decrise pentru prima dat  de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, h r ile 
conceptuale se prezint  ca o tehnic  de reprezentare vizual  a structurii informa ionale 
ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu interrela ioneaz . Cu alte 
cuvinte, important este nu cât cuno ti, ci rela iile care se stabilesc între cuno tin ele 
asimilate. Performan a depinde de modul în care individul î i organizeaz  experien a, 
ideile, de structurile integrate i de aplicabilitatea acestora. Evaluarea poate fi 
reprezentat  i prin diferite tipuri de h r i conceptuale, de ex.: „pânza de p ianj n”- în 
centrul ei fiind elevul. 
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OMAGIU COLII GIMNAZIALE NR. 119 

Profesor Adriana Sandu 

coala Gimnazial  Nr. 119, sector 4, Bucure ti 

În timpurile actuale, o unitate de înv mânt trebuie s  fie preg tit  pentru cerin e 
tot mai mari din partea societ ii contemporane i s  ocupe un loc important în via a 
elevilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii. Cerin ele societ ii în mijlocul 
c reia se afl  fac din unitatea de înv mânt un cadru ducativ deosebit, un mediu în 
continu  schimbare.  

Internetul, privit cu neîncredere ini ial, a devenit acum o posibilitate de 
promovare nelimitat , prin care o coal  î i poate construi o imagine conform 
obiectivelor educa ionale.  

Deschiderea spre nout ile din domeniul educa iei se realizeaz  datorit  cadrelor 
didactice preg tite, care intervin în favoarea acestei evolu ii permanente a colii. 
Analizând ceea ce se cere de la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o 
putem promova. Beneficiarii, atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) 
sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de 
coal . 

Activit ile extra colare sus in promovarea imaginii institu iei colare. Ac iunile 
de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate activit ile turistice, 
atelierele de crea ie, concursurile i parteneriatele cu alte institu ii. Activit ile 
extracurriculare ofer  o alternativ  practic  i creativ  de  petrecere a timpului liber de 
c tre copii, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de 
imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional. 
Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  c reia 
orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

Obiectivele colii noastre, urm rite de-a lungul timpului, vizeaz  cre terea 
calit ii înv mântului prin optimizarea rela iei coal -familie-societate, optimizarea 
activit ii de formare continu  a cadrelor didactice, cunoa terea nivelului, variet ii i 
complexit ii intereselor educa ionale ale elevilor, a nivelului de a teptare al p rin ilor 
în raport cu oferta colii i cerin ele societ ii. De asemenea, s-a acordat importan  
abilit rii cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru petrecerea 
timpului liber al elevilor. S-a pus accentul pe formarea sim ului moral i a gustului 
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estetic, a recept rii cu discern mânt a frumosului, optimizarea nivelului cultural al 
elevilor din ciclul primar i cel gimnazial, stimularea creativit ii i cultivarea 
interesului pentru limba român  prin activit i extracurriculare i op ionale.  

coala nostr , în parteneriat cu p rin ii, a sus inut implicarea elevilor în activit i 
extracurriculare care s  contribuie la formarea lor uman , social  i civic . Nu în 
ultimul rând, s-a acordat o importan  deosebit  mediatiz rii performan elor i 
reu itelor elevilor i cadrelor didactice. Suntem mândri de construirea unei echipe 
manageriale ale c rei atribu ii sunt centrate pe promovarea intereselor colii. 
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PARTENERIAT GR DINI  – FAMILIE 

„ÎMPREUN ,                         
PENRU FORMAREA PERSONALIT II COPILULUI T U!” 

Profesor înv mânt pre colar AILINC I DANIELA TEOFANA 

„Eu sunt copilul. Tu ii în mân  destinul meu. Tu determini, în cea mai mare m sur , 
dac  voi reu i sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte 
spre fericire. Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume. ” 

Child`s Appeal           
ARGUMENT 

Pre colaritatea este perioada form rii ini iale a personalit ii, perioada apari iei 
primelor rela ii i atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vie ii psihice 
a copilului. În locul dependen ei copilului de impresiile externe, în locul instabilit ii 
i fluctua iei emo ionale, în pre colaritate vom întâlni deta area, desprinderea copilului 

de câmpul perceptiv, o mai mare organizare i stabilizare a comportamentelor, fapt 
posibil datorit  modific rilor esen iale care se produc în structura activit ii psihice. 

 De un real folos în formarea personalit ii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, 
în care copilul, asimilându- i rolul î i asimileaz  implicit i rela iile interioare de 
comportament incluse în rolul respectiv. La fel de importante pentru formarea 
personalit ii pre colarului sunt i stilurile comportamentale parentale.  

Mediul familial ocup  un loc central în multitudinea factorilor determinan i ai 
evolu iei individului. Copilul nu este un adult în miniatur , ci el este un ”candidat la 
maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv la influen ele pozitive sau negative care se 
exercit  asupra lui. Copilul trebuie socializat i modelat, iar fundamentarea 
personalit ii sale se realizeaz , în mare m sur , în interiorul familiei acestuia, care 
concentreaz  primul s u univers afectiv i social.  

Tr s turile i coordonatele personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i 
natura situa ional  tr it  în mod direct, nemijlocit, de c tre copil în mediul s u familial, 
iar atitudinile p rin ilor au consecin e durabile asupra personalit ii, în formare, a 
copilului.  
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La vârstele mici, adaptarea copilului se realizeaz  prin imita ie, acesta 
raportându-se permanent la persoana adul ilor. Primul model oferit copilului         este 
familia sa, iar calitatea i tipul rela iilor copil-p rin i vor marca profund evolu ia 
viitoare a copilului (G. Mauco). 

Dup  familie, gr dini a constituie prima experien  de via  a copilului în 
societate. Aceast  institu ie îl a az  într-un cadru nou prin dimensiunile i con inutul 
s u. Aici copilul ia cuno tin  cu activit i i obiecte care-i stimuleaz  gustul pentru 
investiga ie i ac iune, îl provoac  s  se exprime i îi propune, incipient, angajarea în 
rela iile sociale de grup. Adaptându- i metodele la formele particulare ale vie ii 
mentale ale copilului, gr dini a încearc  s  r spund  specificului activit ii fiec rei 
vârste i s  identifice mijloacele i activit ile necesare pentru o dezvoltare complex  
a for elor infantile în vederea maturiz rii lor. 

Copilul pre colar începe s - i defineasc  treptat începutul personalit ii sale. În 
cadrul grupei el tr ie te prima experien  a vie ii în colectivitate, a vie ii sociale, alta 
decât familia. De la intrarea în gr dini  copilul realizeaz  o adaptare la un anumit ritm 
al vie ii cotidiene. Este vorba de încadrarea i respectarea unui anumit program. 

Educa ia f cut  de primii educatori – p rin ii - ca i cea a gr dini ei, se r sfrâng 
asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie de particularit ile de vârst  
i individuale ale acestuia. Pe m sur  ce copilul se dezvolt , cresc i trebuin ele i 

dorin ele lui. În acela i timp i gr dini a, ca prim  institu ie care se conduce dup  
principii i metode tiin ifice, contribuie la formarea i dezvoltarea copilului. Investit  
cu aceast  nobil  i plin  de r spundere sarcin , educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  
specificul fiec rui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilit ile intelectuale, 
precum i particularit ile lui temperamentale i caracteriale.  

Educatoarea se preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea în mediul 
gr dini ei, dar îi ofer  prilejul s  cunoasc  mediul înconjur tor organizând vizite în 
împrejurimile gr dini ei, în institu ii i la locurile de munc  ale p rin ilor. În acest timp, 
aceasta poate observa cum se comport  copiii nu numai la gr dini  ci i în afara 
gr dini ei. Având în vedere particularit ile lor de vârst  i inând seama de 
temperamentul lor, educatoarea va putea ac iona diferen iat astfel încât eficien a 
demersului s u educativ s  fie optim . Treptat i cu r bdare, cultivându-le încrederea 
în propriile posibilit i, folosind jocul i juc ria, educatoarea particip  la dezvoltarea 
personalit ii copiilor. 

Pentru a r spunde standardelor impuse de comunitate   în   ceea  ce   prive te   
valorile  i responsabilit ile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asist m la 
dezvoltarea unor ini iative de organizare a unor cursuri sau programe pentru p rin i, 
majoritatea sus inându-se în cadrul gr dini ei de c tre educatoare. Aceste cursuri sau 
programe încearc  s  r spund  experien elor p rin ilor sau viitorilor p rin i în ce 
prive te abilit ile necesare cre terii i educ rii copilului. 

Cu inten ia ca fiecare copil s  beneficieze de educa ie i instruc ie conform 
posibilit ilor i particularit ilor sale, p rin ii trebuie antrena i în acest demers. Astfel, 
se pot comunica p rin ilor concluziile observa iilor f cute, atr gându-le aten ia asupra 
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p r ilor bune ale personalit ii copiilor, dar i asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, 
stopate, ori c l uzite spre alt  direc ie. 

Familia îl preg te te pe copil pentru integrarea în gr dini , orientându-l spre 
lumea cunoa terii, a activit ilor curente, ini iindu-l în deprinderi fundamentale. F r  o 
sus inere afectiv , f r  un ansamblu de activit i, de achizi ii i experien e, întâlnirea 
copilului cu gr dini a va fi cu atât mai violent , iar procesul de instruc ie i educa ie ar 
deveni inoperant. 

Familia nu este numai primul ad post al copilului, ci este i prima baz  de lansare 
a lui în lume. Pentru a- i îndeplini acest rol familia trebuie s  se deschid  lumii, oferind 
copilului posibilitatea de a p trunde în ea. Familia este primul ini iator sociocultural al 
copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvolt rii intelectuale, morale, estetice, 
fizice i sociale ale copilului.  

Modul de exercitare a rolului p rin ilor, reglarea raporturilor dintre membrii 
familiei, grija fa  de bunurile comune, organizarea vie ii de la micile treburi 
gospod re ti la activit ile recreative i creative, aten ia care se acord  fiec rui membru 
al familiei sunt percepute i tr ite de copil în mod diferit, la fiecare vârst . Dup  
num rul i ierarhia membrilor familiei care-i alc tuiesc o anume constela ie, fiecare 
familie se impune ca o matrice a devenirii personalit ii fiec rui membru al s u. În 
interrela iile dintre p rin i i copii, singura atitudine p rinteasc  valid  este cea de 
acceptare, de respect fa  de personalitatea în formare a copilului, fa  de sentimentele 
i nevoile sale. Atitudinea p rin ilor trebuie modelat  în raport de vârsta i 

temperamentul copiilor, de la dragoste, protec ie, acceptare i îndrumare c tre 
cooperare, angajare reciproc  la via a familial  cu recunoa terea unei minime 
independen e. 

Familia trebuie convins  c  o bun  educa ie în familie, i nu numai, depinde de 
stilul de via  al acestei, iar m surarea efectelor influen elor educative în func ie de 
timpul acordat de p rin i copilului este o practic  gre it . Întotdeauna  ambian a, 
climatul de familie, prin elementele sale concrete, influen eaz  în raport cu natura sa, 
personalitatea copilului. 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambian a 
i climatul acesteia i de înclina ia c tre imita ie a copilului, se adresa p rin ilor: „Nu 

trebuie s  face i în fa a copilului  nimic  din  ceea ce nu vre i s  imite. Dac   v  scap  
o vorb  sau s vâr i i vreo fapt  pe care
i-a i prezentat-o drept o gre eal  când a comis-o, el cu siguran  se va ap ra invocând 
exemplul dat de dumneavoastr  i se va pune în asemenea m sur  la ad postul acestui 
exemplu, încât cu greu v  ve i putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie 
gre eala.” 

Activitatea cu p rin ii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in 
programul educativ din gr dini , poate deveni un start bun pentru a crea p rin ilor 
respect de sine, încredere în competen ele lor, f cându-i mai buni. 

Gr dini a este prima treapta a sistemului de înv mânt, de aceea sus in ideea de 
a implica p rin ii în programul educativ înc  de la început, c ci doar a a î i vor forma 
deprinderi de parteneriat cu gr dini a si, implicit, cu educatoarea. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

26



Parteneriatul gr dini -familie se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i gr dini a, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor, atunci când ace tia v d educatoarea sf tuindu-se cu p rin ii.  

To i p rin ii au nevoie de informa ii de baz  referitoare la copiii lor. Ei trebuie 
informa i despre scopul de baz  al programului educativ la care particip  copiii lor i 
trebuie implica i în luarea deciziilor. P rin ii trebuie s  fie la curent cu progresele 
copilului lor, dar i cu percep ia pe care o are gr dini a despre calit ile i problemele 
copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care î i pot ajuta copiii acas , c ci 
sunt p rin i care ofer  copiilor sprijin suplimentar în înv are. 

 Parteneriatul, asigurarea coeren ei influen elor educative i ale tuturor factorilor 
care ac ioneaz  asupra copiilor este un deziderat major i trebuie s  se realizeze. 
Problemele pe care le implic  acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in gr dini  
pot avea dificult i de adaptare, atât în sensul socializ rii, cât i din punct de vedere 
intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de c tre educatoare, 
împreun  cu p rin ii. Atât p rin ii copiilor cu dificult i, cât i ai celor cu dezvoltare 
fireasc , este bine s  fie consulta i pentru a stabili programe educative, în care s  se 
implice i familia.  

În concluzie, putem spune c  reu ita privind devenirea uman  a copilului 
depinde de  colaborarea dintre doi factori educa ionali de baz : gr dini a i familia. De 
aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim s  descoperim cheia unit ii de 
ac iune ce deschide por ile succesului educa ional. 

SCOP 

 Eficientizarea rela iei gr dini  - familie , printr-o colaborare coresponsabil   între 
aceste dou  p r i, în vederea implic rii, cât mai active, a familiei în procesul de formare 
a personalit ii pre colarului.  

OBIECTIVE 

 Cunoa terea individual  a copiilor, urm rind manifestarea lor în familie i 
gr dini ; 

 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectiv ; 
 Ini ierea unor ac iuni comune, prin contactul direct al grupului de p rin i cu 

persoane abilitate 
s  desf oare un proces educa ional; 

 G sirea unor solu ii comune în educa ie; 
 Studierea unor c r i, documente, reviste de specialitate în vederea realiz rii unor 

dezbateri 
pe teme date; 

 Valorificarea unor experien e personale; 
 Exprimarea opiniei participan ilor cu privire la ac iunile întreprinse în cadrul 

acestui 
parteneriat 
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 Încurajarea p rin ilor în a face propuneri menite s  aduc  înbun t iri actului 
educa ional din 

gr dini /familie. 

P R I IMPLICATE:  

-educatoare: Ailincai Daniela Teofana 

-p rin i, bunici, copii, educatoare, consilier educa ional, anturajul social al 
copilului. 

ÎNDATORIRILE P R ILOR 

Educatoare i profesor consilier:
- s  participe la fiecare întâlnire pentru a direc iona dezbaterile i a stimula prezen a 
p rin ilor; 

- s  consilieze problemele care se ivesc în educarea copiilor,  studiind c r i i alte 
materiale de specialitate de ultim  or ; 

- s  îndemne la lectur /studiu, familiile copiilor, recomandându-le cele mai accesibile 
materiale de specialitate. 

Familia
- particip  benevol, dar are obliga ia de a contribui la asigurarea bunului mers al 
parteneriatului i al materialului utilizat; 

- p rin ii sunt invita i s  împrumute sau s  cumpere c r i de specialitate; 

ÎNDATORIRI COMUNE 

- preg tirea i asigurarea materialului de lucru (fi e, chestionare, c r i etc.); 

- implicarea direct  în cadrul activit ilor desf urate i g sirea unor solu ii în scopul 
rezolv rii situa iilor de natur  educa ional . 

DURATA: un an colar: 2012-2013 

GRUP INT : familiile copiilor 

LOCUL DE DESF URARE: Gr dini a  P.N. Nr.3 Bolatau-Zemes

RESURSE 

UMANE:
- coordonator: ed.. Ailincai Daniela Teofana 
- familiie copiilor. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

28



MATERIALE: c r i, reviste, pliante, calculator, CD-uri, camer  video,
ecusoane, aparat foto
FINANCIARE: bugetul minim alocat derul rii parteneriatului, care provine din
sponsoriz rile realizate de p rin ii copiilor

MODALIT I DE REALIZARE 

edinte cu p rin ii;
Lectorate pe diverse teme;
Activit i, la grup , desf urate împreun  cu p rin ii;
Vernisaje cu lucr ri ale copiilor;
Expozi ii cu vânzare, având drept exponate lucr ri realizate de c tre copii,
împreun  cu p rin ii lor, în cadrul unor activit i organizate la gr dini ;
S rb torirea zilei de na tere a copiilor/onomasticii acestora;
Vizite, excursii, drume ii;
Serb ri tematice.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 

 De i în faz  de pionierat, am reu it s -i atragem pe p rin i în acest tip de 
activitate, în condi iile în care, a-i convinge pe ace tia c  ar fi important s  accepte 
ideea de a înv a/aprofunda „meseria de p rinte” a fost foarte dificil.  

Mai întâi i-am invitat pe p rin i s  participe, al turi de copiii lor, la un concurs 
gen „Cine tie, câ tig ” – con inuturi din Programa activit ilor din gr dni ele de copii 
– în care au f cut echip , fiecare cu copilul lui. Au fost surprin i de volumul de
cuno tin e i competen ele pe care le de in copiii lor, de priceperile i deprinderile pe 
care i le-au format la gr dini . Cu greu au în eles ce este evaluarea continu  i 
competi ia cu sine i, aproape n-au în eles deloc cum de „to i copiii au ie it 
înving tori”... Au fost primele reac ii pe care am dorit s  le declan ez, primele „de ce-
uri” pe care le-am provocat, care, de fapt, au deschis por ile „ colii p rin ilor”. Au 
acceptat invita ia mea i cel mai greu a fost pân  i-am adus la prima întâlnire la care a 
particip t i psihologul colii, iar dup  aceea, activitatea programat , ini ial, de o or  s-
a transformat în întâlniri f r  o limit  anume: au fost întâlniri de dou  ore sau chiar de 
dou  ore i jum tate-trei. Dup  câteva întâlniri, p rin ii au devenit foarte apropia i, 
foarte sinceri în prezentarea anumitor situa ii prin care au trecut avându-i ca 
protagoni ti pe copiii lor, încercând, împreun , s  g seasc  cele mai potrivite solu ii

La început au fost dou  întâlniri f r  o tem  anume. Apoi, împreun  cu p rin ii, 
am elaborat o planificare orientativ  în care am trecut toate problemele pentru care ei, 
p rin ii, solicitau solu ii. 

            Acest gen de activitate se bucur  i acum de succes deplin, mizând, împreun  
cu p rin ii copiilor, pe necesitatea cunoa terii i educ rii copiilor prin ifluen a pozitiv  
a celor doi factori educa ionali: gr dini a i familia.  
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MONITORIZAREA I EVALUAREA PROIECTULUI 

            Întâlnirile cu p rin ii se desf oar  lunar, cu o durat  de aproximativ dou  ore, 
timp în care se transmit informa ii cu specific educa ional, se dau exemple de bune 
practici, se împ rt esc experien e proprii. La finele fiec rei întâlniri prezint tema 
viitoare  pentru a oferi p rin ilor posibilitatea de a medita i de a aduna informa ii din 
sfera cotidian  , din experien ele personale, de a- i a terne pe hârtie nel muririle i „de 
ce-urile” i a încerca s  facem lumin , împreun , în aceast  zon  atât de neclar  pentru 
unele familii. 

Activit ile cu p rin ii îmbrac , de fiecare dat , o hain  interactiv . În afar  de 
discu iile libere, pe tema propus  de ei, ace tia primesc, spre rezolvare, chestionare, 
anumite fi e de evaluare pentru copii, precum i fi e de autoevaluare pentru p rin i.  

DISEMINAREA REZULTATELOR 

            Pentru a imortaliza întâlnirile, am realizat înregistr ri video i foto. De 
asemenea, avem, în derulare, realizarea unui album. Beneficiarii proiectului au propus 
ini ierea unui ,,Jurnal al p rin ilor” în care, cine dore te, s  consemneze unele dintre 
problemele lor, modalit i prin care au reu it s  dep easc  anumite  situa ii dificile pe 
care le-au  întâmpinat  în educa ia  copiilor lor, lucrurile care i-au impresionat, în mod 
deosebit, în cadrul proiectului, anumite amintiri legate de activitatea desf urat  
împreun  cu proprii lor copii, precum i cu ceilal i copii i familiile acestora.   

În fiecare an colar împ rt esc experien a pozitiv  rezultat  în urma activit ii 
cu p rin ii de la grupa mea, în cadrul parteneriatului cu familiile copiilor, întregii  

FINALIZAREA PARTENERIATULUI 

De fiecare dat , la sfâr itul unui an colar, p r ile implicate în parteneriatul cu 
familiile copiilor se întâlnesc pentru a evalua activitatea derulat  de-a lungul întregii 
perioade, reliefându-se aspectele pozitive, realiz rile de care s-au bucurat beneficiarii 
proiectului – p rin ii/copiii -  i, nu în ultimul rând, concluziile i propunerile pe care 
le fac p rin ii copiilor pentru perfectarea acestei forme de activitate: parteneriatul 
coresponsabil cu partenerul educa ional care se nume te familia. 

             Convingerea mea este c , împreun  cu familia copilului, urm rind 
scopuri/obiective comune, gr dini a reu e te s  contureze personalitatea omului în 
devenire, în cele mai optimiste culori. 
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IMPACTUL ACTIVIT ILOR MUZICALE
ASUPRA DEZVOLT RII PRE COLARILOR 

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

A fost o dat  ca niciodat … a a încep toate pove tile cu zâne i eroi prin care 
copiii p trund în lumi fantastice; a a începe i povestea noastr … 

Odat  cu primele raze ale dimine ii, glasuri cristaline vestesc începutul unei noi 
aventuri. 

Pre colarii Grupei Mici p esc încrez tori pe t râmul gr dini ei de poveste, 
preg ti i s  î i indind  aripile i s  zboare pentru a explora i a cunoa te tainele ascunse 
ale lumii înconjur toare. 

Activit ile propuse sunt pe m sura a tept rilor i vizeaz  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 g sesc în 
arta o traducere mai directa decât prin cuvant. În felul acesta, activitatea artistic  a 
copilului, nu numai c  reflect  orizontul psihic propriu acestuia, dar se i desfasoar  
purtând amprenta locului i momentului în care se insereaz  personalitatea sa. Una 
dintre manifest rile artistice, poate cea mai minunat  i miraculoas  este fenomenul pe 
care il numim tradi ional muzica.  

Func iile educative ale muzicii sunt multiple. Ea antreneaz  în ritmul tr irii 
estetice întreaga fiin  psiho-fizic . De aceea, ea poate fi privit  ca una dintre c ile de 
acces spre sufletul copilului, ca unul dintre mijloacele de influen are i orientare a 
personalit ii sale. 

Din toate ramurile muzicii, cea mai apropiat  de specificul copil riei este muzica 
vocal , deoarece, în cânt, melodia formeaz  o unitate cu textul, f când-o mai 
accesibil . Muzica este de asemenea, mai u or în eleas  când se combin  cu mi carea, 
sub forma jocului cu text i cânt sau a dansului. Eficien a acestui mijloc cre te i prin 
faptul c  nu doar se ascult  muzic , ci se execut .  

Activit ile de educa ie muzical  permit educatoarei s  depisteze interesele i 
aptitudinile muzicienilor precoce, precum i disponibilitatea sau dificultatea celorlal i 
copii, pentru a adopta o metodologie didactic  potrivit  particularit ilor de vârst  i 
individuale. 

Mi carea corporal , ca principal mijloc de exprimare a elementelor muzicale, a 
dovedit numeroase avantaje: 

este un mijloc pl cut i atr g tor, care izvor te din îns i esen a muzicii;
creeaz  mare varietate în activit ile muzicale;
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d  posibilitatea tuturor copiilor s  exprime în mod concret ceea ce înteleg i simt
–fiind un excelent mijloc de control i autocontrol;
dezvolta suple ea corporal , asigur  precizia i siguran a în exprimarea
elementelor muzicale;
este cel mai eficace mijloc de con tientizare a elementelor ritmice, melodice,
armonice i dinamice, deoarece asigur  concretizarea lor i controlul asupra
priceperilor i deprinderilor muzicale dobândite într-un anumit moment.

Cele mai utilizate mijloace în procesul de educa ie muzical  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: 

mijloacele audio
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.
materialul ilustrativ (plan e, tablouri, portrete, machete, mulaje, jucarii, obiecte
diferite) care sugereaz  prin contur, culoare, grafic , elemente ca: simboluri
muzicale, structurile ritmice ale cântecelor, portrete de compozitori, instrumente
muzicale, orchestre etc.

Instrumentele muzicale aduc varietate în interpretare i sporesc pl cerea copiilor 
de a cânta. Pot fi mânuite de educatoare în scopul acompanierii cântecelor sau de c tre 
copii. In raport cu vârsta copiilor, instrumentele muzicale abordabile pot fi juc rii 
deosebit de atractive pentru copii, din grupa instrumentelor de percu ie: clopotei, 
ciocane muzicale acordate nuan at; tobi e de m rimi i forme specifice; maracasul; 
trianglul; instrumente onomatopeice (baghete, mori ti, cutii rezonatoare etc.). 

Copiii, îndruma i de educatoare î i pot confec iona: juc rii z ng nitoare 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 
prezent  în toate etapele devenirii sale. De la cântecul de leagan, la cele col re ti, de 
dragoste, ost e ti, doine, cântece haiduce ti i pâna la cele funebre, omul a g sit mereu 
ocazia s - i exprime "sim irea" i s  g seasc  în muzica curaj, alinare. Educatia 
muzical  const , în principal, în sensibilizarea elevului la valoarea melodic  a unui text 
muzical global sau prin componentele lui - tema, armonie, polifonie, timbru, dinamica. 
Bibliografie: 
1. Bârlogeanu Lavinia, Psihopedagogia artei-Educa ia estetic , Editura Polirom, Ia i, 2001
2.Breazu Marcel, Educa ia estetic  prin art  i literatur , 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 GR DINI EI ÎN COMUNITATE 

PROF. ÎNV. PRE COLAR – ALBI  FLORINA RAMONA 

GR DINI A P. J. P. P. NR. 11,  
STRUCTUR  P. P. NR. 12, ARAD 

Motto “Gr dini a – o raz  de soare pentru fiecare!” 

Promovarea unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini  – pre colari – p rin i. 

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  
“politic ”, ce tine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i – cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  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 
unit ii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate 

int  i obiective specifice: 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 
local . 

Obiective specifice:  

popularizarea rezultatelor gr dini ei în comunitatea local ;
atragerea unui num r cât mai mare de pre colari în zona arondat  unit ii
noastre;
realizarea planului de colarizare propus.

Descriere 

S-a realizat un pliant al gr dini ei i o prezentare PowerPoint a acesteia, postat 
pe pagina de facebook a gr dini ei.  

Promovarea imaginii gr dini ei se mai poate realiza prin derularea unor 
parteneriate în cadrul comunit ii locale.  

Parteneriatul educa ional este un concept care devine tot mai prezent în reala iile 
de colaborare ce se stabilesc între unit ile de înv mânt i diferite segmente ale 
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societ ii. Necesitarea i importan a parteneriatelor rezid  în dou  aspecte: nevoia 
deschiderii gr dini ei c tre comunitate i sensibilizarea comunit ii la nevoile 
gr dini ei. 

Educatoarea este cea care trebuie s  ini ieze, s  conceap , s  structureze 
pertinent i corect parteneriatul educa ional, traducându-l într-un proiect valoros 
pentru toate p r ile implicate. 

Tipuri de parteneriate – dup  nevoile i copul urm rit: 

parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale i a spa iilor de
înv mânt;
parteneriate pentru cunoa terea reciproc  i bun  rela ionare;
parteneriate ce vizeaz  o cât mai bun  integrare a copiilor în societate;
parteneriate de imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive.

În concluzie, consider c  prin toate rela iile de parteneriat stabilite la nivelul 
unit ii, am reu it s  promov m valori comune ale grupurilor parteneriale, iar prin 
asumarea rolului de promotor al tuturor acestor rela ii, am contribuit substan ial la 
cre terea prestigiului gr dini ei. 

Bibliografie: 

„Împreun  pentru copii: gr dini 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 Gimnazial  nr. 24 Timi oara 

Aproape la tot pasul întâlnim formul ri incerte i/sau discutabile sub raport 
gramatical i lexical ce încalc  cu bun  tiin  normele exprim rii decente, civilizate, 
corecte. Unele dintre gre eli, fie ele de natur  lexical , fie de natur  gramatical , sunt 
gre eli curente, altele scot în eviden  anumite preferin e ale vorbitorilor, care sunt în 
contradic ie cu norma literar . 

Cunoa terea normelor ortoepice i prevenirea înc lc rii lor constituie un 
domeniu important al cultiv rii limbii române. 

1.Substantivul
În cazul substantivului, abaterile de la norma literar  sunt legate de gen, num r, 

caz i pronun ie: 
a.Genul
În cadrul genului vorbitorii au o reac ie de respingere a variantelor feminine, 

când este vorba de anumite profesii, func ii sau titluri. Aceasta se manifest  în mod 
diferit în func ie de mediul profesional, nivelul socio-cultural, contextul lingvistic etc. 

Acolo unde substantivele au numai form  de masculin este neliterar  folosirea 
formei de feminin. 

Multe substantive neologice i-au creat forme paralele de plural. 
b.Num rul
Confuziile se întâlnesc la desinen ele de plural. 
Elevii confund , la plural, substantivele terminate în –e cu cele terminate în –i 

( i invers). De multe ori îi auzim spunând b ri în loc de bare; c p uni în loc de 
c p une; coper i în loc de coperte; înghe i în loc de înghe ate; saco i în loc de saco e; 
coale în loc de coli; ibi în loc de aibe; plapume în loc de pl pumi etc. 

O alt  confuzie o întâlnim în cazul substantivelor de genul neutru, în cazul c rora 
elevii folosesc desinen a –e în locul desinen ei –uri: aerodroame în loc de 
aerodromuri; albu e în loc de albu uri; 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 înv mântul primar folosesc gre it formele de genitiv-

dativ pentru unele substantive: b rii în loc de barei; cazarmei în loc de caz rmii; ce ei 
în loc de ce ii; dezordinei în loc de dezordinii; gâ tii în loc de gâ tei; m tu ei în loc de 
m tu ii; oastei în loc de o tii; pie ii în loc de pie ei; soartei în loc de sor ii etc. 
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2.Adjectivul
Gre elile întâlnite la adjectiv sunt legate de acord i de sensul unora dintre ele în 

anumite contexte. 
Adjectivele propriu-zise sau adjectivele provenite din participii trebuie s  aib  

acela i gen, num r i caz cu substantivul pe care îl determin , iar în cazul unui grup, 
acordul se realizeaz  cu întregul grup nu numai cu ultimul constituent al grupului. De 
asemenea, se manifest   tendin a de sl bire a acordului cazual al adjectivului.  

O alt  gre eal  este combinarea formei sintetice cu cea analitic  a adjectivelor 
care arat  cantitatea nedefinit  sau folosirea gradelor de compara ie la unele adjective 
al c ror sens nu admite grade de compara ie, deoarece indic  o valoare absolut . 

Mul i elevi folosesc unele adjective cu alt sens decât cel corect. 
3.Articolul
În cazul articolului gre elile întâlnite sunt omiterea articolului, folosirea 

articolului hot rât proclitic lui  la numele proprii de persoane feminine terminate în a, 
omiterea articolului hot rât -(u)l de la toponimele simple, omiterea articolului posesiv 
atunci când se coordoneaz  mai multe genitive, începând cu al doilea, lipsa acordului 
în gen, num r i caz a articolului demonstrativ cu substantivul determinat.  

4. Numeralul
Cu toate c  numeralul are o flexiune mai s rac , ridic  numeroase probleme în 

ceea ce prive te folosirea corect : tendin a de generalizare a formei de masculin, chiar 
atunci când determinantul este un substantiv feminin, rostirea i scrierea gre it  a 
numeralelor cardinale, tendin a de trecere de la numeralul ordinal la numeralul 
cardinal. 

5.Pronumele
Flexiunea bogat  i varietatea formal  a pronumelor, existen a formelor 

neaccentuate al turi de cele accentuate sau de anumite dezacorduri la diferite categorii 
de pronume creeaz  dificult i în folosirea corect  a pronumelor. 

6.Verbul
Trecerea unor verbe de la o conjugare la alta, folosirea desinen elor din 

paradigma conjug rii, necunoa terea modului de construc ie a unor verbe în 
combina ie cu alte p r i de vorbire i sensul anumitelor verbe dau na tere celor mai 
întâlnite gre eli legate de aceast  parte de vorbire. 

Se mai întâlne te i o gre eal  numit  cultism1 rezultat  din înlocuirea unui 
cuvânt vechi, considerat „banal” printr-un neologism par ial sinonim cu acesta, 
înlocuire care presupune neglijarea diferen elor existente între cele dou  sinonime i al 
c rui rezultat îl constituie folosirea neologismului cu un sens mai larg decât cel care îi 
este propriu. 

7.Adverbul
În cazul adverbului, se întâlnesc gre eli legate mai ales de tendin a de 

adjectivizare, a ezarea adverbului mai înaintea formelor verbale compuse, omiterea 
repet rii în fa a fiec rui element al unei enumer ri. 

8.Prepozi ia

1 Valeria Gu u Romalo—Corectitudine i gre eal . Limba român  de azi, Editura Humanitas, p. 141 
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Cele mai frecvente gre eli ale elevilor din ciclul primar legate de aceast  parte 
de vorbire sunt înlocuirea sau confuzia unei prepozi ii cu alta. 

9.Conjunc ia
i în cazul conjunc iei, cele mai multe gre eli apar atunci când se înlocuie te o 

conjunc ie cu alta. 
10.Construc ii pleonastice
„Pleonasmul este o gre eal  de exprimare care const  în folosirea al turat  a 

unor cuvinte, construc ii sau propozi ii cu acela i în eles. Este de fapt repetarea 
aceluia i semnificat prin semnifican i diferi i.”2 

Foarte des auzim la elevii din ciclul primar urm toarele construc ii pleonastice: 
avanseaz  înainte, coboar  jos, urc  sus, continu  mai departe, geam de sticl , icre de 
pe te, miere de albine, mujdei de usturoi, sum  de bani, undi  de pe te, mai superior, 
cel mai principal, enorm de mult, cel mai formidabil, iar i din nou. 

„Gre elile, mai rare sau mai frecvente, mai grave sau mai pu in grave, pot 
reprezenta tendin e de evolu ie, de modificare a structurii lingvistice în genral sau de 
schimbare a configura iei limbii literare. 

Norma limbii este stabilit  de c tre speciali ti pe baza legilor de evolu ie a 
limbii. Laxismul (nejustificat) nu trebuie încurajat, dar nu trebuie s  se ajung  la 
încorsetarea de tip ‹‹purist››, care ar contraveni flagrant dezvolt rii libere ‹‹naturale›› 
a limbii noastre. 

colii îi revine misiunea de a asigura într-un cadru organizat sub forma unui 
proces dirijat, o preg tire corespunz toare a elevilor în conformitate cu cerin ele 
normei literare.”3 

 Bibliografie: 

Avram, Mioara—Gramatica pentru to i, Editura Academiei, Bucure ti, 1986 
Graur, Alexandru—Tendin ele actuale ale limbii române, Editura tiin ific , 

Bucure ti, 1968 
Graur, Alexandru—„Capcanele” limbii române, Editura tiin ific  i 

Enciclopedic , Bucure ti, 1976 
Graur, Alexandru—Dic ionar al gre elilor de limb , Editura Academiei, 

Bucure ti, 1982 
Gu u Romalo, Valeria—Corectitudine i gre eal . Limba român  de azi, 

Versiune nou , Editura Humanitas Educa ional, colec ia Repere, Bucure ti, 2000 
Hristea, Teodor—Probleme de etimologie, Editura tiin ific , Bucure ti, 1968 
Hristea, Teodor—Sinteze de limba român , Editura Albatros, Bucure ti, 1984 

ibrian, Constantin-- Rostiri neliterare în limba român  actual , Editura 
Universit ii din Pite ti, Pite ti, 2005 

2 Dic ionar de tiin e ale limbii, Editura Nemira, Bucure ti, 2001, p.162 
3 Constantin ibrian—Rostiri neliterare în limba român  actual , Editura Universit ii din Pite ti, Pite ti, 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 Gimnazial  ,,Diaconu Coresi” Fieni 

coala Gimnazial  Vulcana Pandele 

         Pandemia Sars-Cov-2 a creat un context nou, cu totul i cu totul diferit, pentru 
desf urarea activit ilor colare i extra colare în care au fost implica i elevii. 
Profesorii au fost cei care au trebuit s  identifice acele metode i mijloace de realizare 
a unor activit i i proiecte on line.  

         Acestea au pus laolalt  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 rii fizice, lipsa comunic rii fa  în fa . 

         Modalit ile de  realizare a produselor au fost extrem de diverse, începând de la 
prezent ri ppt i continuând cu documentele colaborative, colaje de imagini, filmule e 
realizate pe diferite aplica ii digitale, etc. 

          Sunt demne de luat aminte dou  aspecte importante în privin a activit ii noastre 
în mediul on line: 

1. nu am abandonat i nu ne-am l sat învin i, nici elevi nici profesori, i am
c utat solu ii. Aplica iile zoom i  meet ne-au facilitat întâlnirile atât pentru 
orele de curs cât i pentru activit ile  i proiectele extra colare. 

2. ne-am perfec ionat continuu, am înv at unii de la al ii  i am f cut tot
posibilul ca mediul digital s  devin  unul atractiv i util. 

            În anul colar 2021-2022 opiii au lucrat produse pe diferite teme, acas ,ajuta i 
de p rin i, au f cut fotografii i apoi , material video, filmule e ale clasei care au fost 
postate pe pagina de faceboock a colii. Tematica a fost divers  i cât se poate de 
atractiv . Pot exemplifica cu dou  exemple de ateliere ,,de acas ”: 

- ,,Mâini îndemânatice”(folosind ac, a , nasturi i pânz  colorat  ,copiii, 
ajuta i de p rin i, au realizat lucr ri  decorative, dezvoltându- i abilit i de 
lucru manual i sim ul estetic. 

- ,, i eu tiu s  g tesc! ”( folosind diferite re ete i ingrediente, copiii au 
mobilizat membrii familiei s  realizeze preparate culinare diverse. i-au 
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dezvoltat îndemânarea, creativitatea, abilit i practice, dorin a de a petrece 
timp de calitate în familie. 

         Am desf urat, în primul rând la clasa la care sunt diriginte, dar i la nivel de 
coal , 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. ,,Toamn  harnic , Toamn  darnic ”-activitate care const  în amenajarea
unui ,,Col  al toamnei”( în curtea casei, pe balcon, etc. ) din fructe, legume,
frunze i flori, cus turi tradi ionale, vase de lut. Proiectul i-a propus s
dezvolte îndemânarea, sim ul estetic, interesul pentru valorile culturii
tradi ionale.

2. ,,Dor de Eminescu”- proiect destinat anivers rii poetului Mihai Eminescu i
s rb toririi Zilei Culturii Na ionale. Proiectul const  în dou  activit i:

- realizarea unui video în care elevii s  recite o poezie din crea ia eminescian  
- un concurs virtual pe tema ,,Via a i opera lui Mihai Eminescu”( cu 

întreb ri cuprinse într-un formular google forms) 

3. ,,Na iune, La Mul i Ani!”-un proiect destinat anivers rii zilei de 1
Decembrie-Ziua Na ional  a României- const  în realizarea unui filmule  care
s  cuprind  scurte materiale video, realizate de elevi, cu recit ri ale unor
versuri patriotice i mesaje adresate tuturor românilor de Ziua Na ional

4. ,,Col ul lui Mo  Cr ciun!”

5. ,,Educa ie on line f r  hotare”- un proiect transfrontalier România-
Republica Moldova- const  în desf urarea unor activit i/întâlniri on line la
care particip  elevi de la coli din România( coala Gimnazial  ,,Diaconu
Coresi” Fieni i coala Gimnazial  Vulcana Pandele) i  coli din Basarabia(
din localit ile Gherman i Ungheni). Tematica proiectului este ,,Istorie i
tradi ie”
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6. ,,Bucuria lecturii”- proiect desf urat cu ocazia Zilei Na ionale a Lecturii,
în parteneriat cu Biblioteca ora ului Fieni. Elevii au realizat prezent ri video
ale unor c r i pe care le recomand  i colegilor lor.

             De asemeni, un proiect care a pl cut copiilor a fost ,,Toat  clasa cite te(în aer 
liber)”- copiii i-au adus, la coal , cartea preferat  i au citit în aer liber, în curtea 
colii.Lectura trebuie s  devin  o bucurie i un mod de petrecere, cu folos, a timpului 

liber. 
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7. În calitate de profesor de geografie am desf urat, cu elevii mei, activit 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, tab r  de var  pentru elevi i platforma  www.kinotecablockzero.ro
care ne ofer  filme educative atât pentru disciplina geografie, cât i pentru
istorie, biologie, dirigen ie.

Acestea sunt doar câteva dintre activit ile i proiectele desf urate în format on 
line în perioada  în care pandemia de sars-cov 2 a afectat lumea întreag  i, în special, 
activitatea colar .  

Mediul digital ne-a oferit multiple oportunit i. În ciuda dificult ilor, noi, elevi 
i cadre didactice, ne-am sprijinit reciproc, ne-am reinventat, am redescoperit acele 

calit i umane, altruismul i bun tatea, 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 Gimnzyial  nr. 1Dichiseni, Jude ul C l ra i 

15 IANUARIE 2022 

         Prima s pt mân  de coal  a lunii ianuarie ne aduce o zi special , 15 ianuarie - 
Ziua Culturii Na ionale Române ti, ziua în care prin diverse activit i, marc m un 
moment aniversar, na terea marelui nostru poet, Mihai Eminescu. 

         Despre Mihai Eminescu s-au spus,  poate toate cele ce s-ar putea spune despre 
reprezentantul culturii unei ri. Chiar i a a, de fiecare dat  încerc m,  pe15 ianuarie 
s  aducem cuvinte de laud  marelui nostru  poet. Mihai Eminescu este poetul universal, 
tipicul geniu romantic, solitar, nelini tit, care a l sat o mo tenire fabuloas  atât copiilor 
i oamenilor de rând, cât i marilor oameni de litere i filozofilor. 

         Poet, prozator i jurnalist, Eminescu ne transmite,, idei i concepte care ne 
surprind i ne ajut  s  în elegem mai bine trecutul cât i prezentul , atât lumea literar , 
cât si pe cea politic  , atât problemele cele mai profunde ale astronomiei, cât i 
universul copilariei. Plecând de la acest ultim aspect al operei eminesciene, încerc m 
s  dezvolt m imagina ia copiilor i ne dorim ca ei s  î i expun  percep ia asupra 
ludicului din operele marelui poet în desene, picturi i colaj. 

Chiar dac  nu pot în elege înc  profunzimea poeziilor i nu pot dezlega cheia 
geniului din nuvele, copiii ne pot dezv lui aspecte neb nuite ale operei eminesciene 
prin acest amestec de arte. 

Se cuvine, a adar, s -i cinstim memoria ve nic i pretutindeni, s  cinstim i s  
pre uim crea ia literar , noi, dasc lii având misiunea de a o transmite i genera iilor 
viitoare. 
        Activitatea s-a desf urat în mediul online sub forma unui parteneriat educa ional, 
cu pariciparea elevilor claselor I (prof. Înv. Primar, Alecu Ani oara) i a-III-a de la 
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coala Gimnazial  nr. 1 Dichiseni ,jud. C l ra ui precum i elevii clasei a-III-a de la 
coala Gimnazial  ,,George Vâlsan” – Independen a, jud. C l ra i. 

         În deschiderea activit ii a fost prezentat un material PPT, care a cuprins 
informa ii despre via a i opera poetului, date biografice precum i versuri care re dau 
dragostea poetului pentru natur . 

        În cinstea poetului elevii au recitat poezii  (,,Somnoroase p s rele”, ,,Ce te 
legeni”, ,,Revedere”, ,,La mijloc de codru”, etc.) precum i prezentarea unor desene 
având ca tem  natura atât de mult îndr git  de poet. 

SCOP: 

sensibilizarea elevilor privind  importan a i contribu ia marelui poet la 
îmbog irea tezaurului literar i cultural al rii noastre; 

stimularea i afirmarea poten ialului literar, artistic i creativ al copiilor din ciclul 
primar. 

OBIECTIVE: 

 s  cunoasc  via a i activitatea literar  a poetului nepereche; 

 s  realizeze compozi ii plastice care s  oglindesc  opera lui Eminescu; 

 s  memoreze i s  recite versuri  eminesciene; 

GRUPUL INT :  

Elevii clasei I , a-III-a ( coala Gimnazial  nr. 1 Dichiseni) i elevii clasei a-III-
a ( c. Gimn. ,,George Vâlsan) 

LOCUL DESF UR RII: 

 În mediul online 

PERIOADA DE DESF URARE:  

13 -  14.01.2022 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:   

Comunicare în limba român  

Arte vizuale i abilit i practice 

Dezvoltare personal  

RESURSE UMANE: 

Cadre didactice 

Elevii clasei I  i a-III-a ( coala Gimnazial  nr. 1 Dichiseni, jud. C l ra i) i 
elevii clasei a-III-a ( c. Gimn. ,,George Vâlsan, jud. C l ra i) 

RESURSE MATERIALE: 
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Volume de poezii, c r i ilustrate, plan e cu imagini, albume, biografii, carton, 
coli, acuarele, carioci, albume, suport pentru expozi ie, ecusoane cu imaginea lui 
Eminescu 

REZULTATE A TEPTATE: 

participarea activ  a tuturor elevilor; 

valorificarea poten ialului creativ al colarilor; 

încurajarea i stimularea  interesului elevilor pentru literatura român . 

MODALIT I  DE  EVALUARE: 

expozi ie cu lucr rile plastice inspirate din opera poetului; 
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PROIECT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR 

EMINESCU-LUCEAF RUL POEZIEI ROMÂNE TI 

Prof. înv. primar: Alexa Elena Cristina 

CLASA I A 

10 - 17 ianuarie 2022 

,,F r  Eminescu am fi mai altfel i mai s raci”T. Vianu 

Argument: 

Omul deplin al culturii române ti, Mihai Eminescu, a 
fost o apari ie deosebit  în literatura secolului al XIX-lea 
integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce 
singularizeaz  crea ia eminescian  este acea capacitate uria  
de a  întoarce timpii istoriei, de a construi forme al turate 
spa iale i temporale neb nuite într-un limbaj armonizat pintr-
o filia ie de profunzime cu cel folcloric. 

Crea ia sa este un tot armonios, marcat de acelea i gânduri înalte, de aceea i 
pl cere de a întoarce roata istoriei, de aceea i revolt  demonic  rezolvat  în 
contempla ie, de aceea i pl cere de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile 
naturii exterioare, de aceea i aspira ie spre absolut, sete de a cuceri universul prin 
gândire profund  i atotcuprinz toare sau de încercare iluzorie de a- i oferi universuri 
compensative ideale. Aceast  genialitate a poetului este atributul antumelor i a 
postumelor. 

Eminescu a fost i va r mâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, 
dasc li, organizeaz  diferite manifest ri comemorative în cinstea celui care a fost 
numit Luceaf rul poeziei române ti, Mihai Eminescu. 

Data:10 - 17 ianuarie 2022 
Loca ia: coala Gimnazial  ”Ionel Teodoreanu„ Ia i 
Grup int : -elevii i p rin ii clasei I  
Scop:  
-cunoa terea datelor biografice i bibliografice ale poetului i locul pe care-l ocup  
acesta în galeria scriitorilor români; 
-dezvoltarea gustului pentru lectur  al elevilor. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

45



Obiective:  
1. Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii romane ti;
2. Stimularea ini iativei i creativit ii;
3. Dezvoltarea sim ului artistic;
4. Implicarea în activit i interdisciplinare.

Competen e specifice: 

3.2. Formularea unui r spuns emo ional fa  de textul literar citit  
3.6. Aprecierea valorii c r ilor, a primelor reac ii fa  de cele citite 

Resurse umane: elevii clasei   
Resurse materiale: plan e, album ilustrat, c r i cuprinzând operele poetului, 
videoproiector, bloc desen, creioane, acuarele, portofoliile elevilor, camera foto. 
Resurse procedurale: activitatea a fost organizat  sub forma unui concurs  

Descrierea activit ilor: 

Ini ierea grupului  
*Lansarea propunerii de proiect

Implementare 
 Prezentarea PPT a materialului con inând date biografice 
 Citirea unor poezii de c tre copii din volumele alese 
 Memorarea unor poezii eminesciene accesibile vârstei 
 Audierea unor cântece pe versuri eminesciene 
 Realizarea unei mici expozi ii cu lucr rile elevilor 

Discipline implicate în proiect 
 Comunicare în limba român  
 Muzic  i mi care  
 Arte vizuale i abilit i practice  

Activit i desf urate: 
Mihai Eminescu – Luceaf rul poeziei române ti 
- prezentare PPT despre via a i opera marelui poet 
- selectarea informa iei cu privire la biografie i activitatea lui literar  
- citarea unor poezii de c tre elevii clasei IA  
- audierea unor poezii i cântece eminesciene 
- realizarea unor compozi ii plastice care s  oglindeasc  opera lui Mihai Eminesc 
Expozi ie: 
Expozi ie de carte i lucr rile plastice, bazate pe tema eminescian . 
Mediatizarea proiectului sit-ul colii 
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Proiectul a început cu o prezentare (PPT) a vie ii i operei scriitorului dup  care 
a urmat un concurs organizat pe echipe: 

Beneficiari: elevii, p rin ii i profesorii colii 
Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derul rii proiectului, prin chestionare, jurnal 
de impresii, dar i prin metode specifice de evaluare: portofoliul i 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 ACTIVIT I EDUCATIVE 

COLEGIUL NATIONAL “ION MAIORESCU” GIURGIU 

ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINITA 

Trandisciplinaritatea permite înv area în societatea cunoa terii i asigur  
formarea la elevi a competen elor transferabile, dezvoltarea competen elor de  
comunicare, intercunoa tere, autocunoa tere, asumarea rolurilor în echip , formarea 
comportamentului, prosocial i evaluare formativ . 

Temele trandisciplinare ajut  elevul s  înve e în ritm propriu i s  fie evaluat în 
func ie de ceea ce tie, stimuleaz  cooperarea între elevi, minimaliz ndu-se competi ia, 
ofer  elevilor posibilitateade a- i crea strategii proprii de abordare a diverselor situa ii, 
asigur nd o înva are activ . 

Este necesar  exploatarea i punerea în eviden  a leg turilor dintre variatele 
discipline(chimie, fizic , biologie,  matematic , geografie, ecologie, informatic , 
literatur , istorie). 

Exemple: 

APA IN CHIMIE 

 Apa este cea mai r spândit  substant  compus  fiind folosit  de oameni în 
fiecare zi. 

 Via a pe P mânt este de neconceput în absen a ei. 

 Sructura moleculei de ap  H2O 

 Apa este cel mai întâlnit i cel mai important solvent din lumea vie, ea dizolvând 
electroli i(s ruri,acizi baze). 

 Apa formeaz  solu ii în care ace ti compu i sunt ioniza i. 

 Apa poate dizolva numeroase substan e organice i anorganice care con in atomi 
care pot forma pun i de hidrogen cu moleculele de ap . 

 Numeroase reac ii printre care i cele biochimice din organismele vii au loc în 
solu ie apoas . 

APA ÎN FIZICA 

 Propriet ile optice –apa este transparent  pentru lumina vizibil ,  opac  pentru 
radia iile infraro ii i absoarbe moderat radia iile ultra-violete. 

 Motorul cu abur(James Watt 
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 din secolul al XVIII-lea) care  

 pentru prima dat  a transfor- 

mat energia termic  în cea electric  a determinat dezvoltarea brusc  a tehnologiilor din 
acea perioad  

APA ÎN BIOLOGIE 

 Apa este o componenta primordial  a organismelor vii.Ea intr  în constitu ia 
tuturor celulelor i esuturilor reprezentând mediul în care se produc toate 
procesele fizice si biochimice. 

 Apa u ureaz  absorb ia substan elor organice din sol, fiind un factor de leg tur  
între plant  i mediul înconjur tor. 

 Apa asigur  transportul unor substan e din organismele vegetale. 

 Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante i are o foarte mare importan  
în procesul de fotosintez . 

APA ÎN MATEMATIC  

 H2O 

 Raportul atomic H:O=2:1 

 Raportul masic  H:O=(2AH):(1AO)=2:16=1:8 

 Compozi ia procentual  masic  

 18 g H2O.........2 g H...........16 g O 

 100 g H2O........x g H..........y g O 

 x=11,11%H ; y=88,89%O 

 Re eaua cristalin  a apei 

APA ÎN GEOGRAFIE 

 Apa este un element al mediului înconjur tor,al turi de aer,sol,toate materiile 
organice i anorganice i fiin ele vii. 

 Apa pe P mânt poate fi împ r it  în mai multe categorii 

APA ÎN GEOGRAFIE 

 Apa îndepline te mai multe func ii: 

 De între inere a vie ii – circitul apei în natur  

Cale de naviga ie sau materie prim  
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APA ÎN LITERATUR  

În lirica eminescian , apa personificat  preia zbuciumul poetului, în lirica lui Blaga, 
izvorul este un simbol al copil riei fericite, iar în basmele populare române ti, apa este 
cea d  putere personajelor principale. 

Proverbe i zic tori despre apa: 

“Apa trece pietrele r mân.” 

“Inima în eleptului e ini tit  ca apa unui lac.” 

“N dejdea f r  munc  e ca fântâna far  ap .” 

“Nu arunca cu pietre în fântâna din care bei ap .” 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI CONCUREN IAL ACTUAL 

Prof. ALEXANDRU MIHAELA 

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

Procesele de transformare ale societ ii înregistrate în ultimii ani, tranzi ia c tre 
post industrialism i societatea bazat  pe cunoa tere reprezint  tot atâtea provoc ri 
pentru sistemul de educa ie.  

Al turi de asigurarea protec iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protec iei integrit ii fizice i psihice a fiec rui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod s n tos de via , participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vie ii colare, implicarea familiei i a 
societ 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 eficient  a resurselor educa ionale, 
promovarea imaginei institu iei colare în care activez devine semnificativ . În acest 
context, o institu ie de calitate cap t  noi valen e i implic  noi roluri institu ionale 

Imaginea unei institu ii educa ionale este determinat  de un ansamblu de criterii, 
reguli i interpret ri care sunt structurate de-a lungul timpului i transmise prin tradi ie, 
modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.  

Imaginea este dependent  de sistemul informa ional în care se formeaz , fiind 
condi ionat  de caracteristicile de vârst , sex, religie, nivel de cultur  i instruire, 
apartenen a etnic  sau politic  etc. Promovarea de imagine în sectorul institu ional nu 
este la fel de avansat  ca cel din domeniul corporatist, dar institu iile au început s  
adopte strategii mai sofisticate care s  le deosebeasc  de concuren . Acest lucru se 
observ  îndeosebi la institu iile de înv mânt, unde competi ia mare determin  o 
cre tere a nevoii de a se diferen ia, deci de a face branding.  

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele dou  decade, o dat  
cu con tientizarea faptului c  brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile pe care o firm  le are. Paul Temple remarca faptul c  promovarea imaginii 
apare ca o func ie a cât de bine reu e te compania s  r spund  nevoilor clien ilor; ea 
este rezultatul unui marketing eficient, mai degrab  decât baza sa. Imaginea st  la baza 
produsului sau serviciului i, de cele mai multe ori, ea reflect  întreaga experien  pe 
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand” 
se refer  la toate activit ile care influen eaz  percep iile clien ilor i activit ile firmei. 
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 De ce este important brandingul în cadrul institu iilor? A a cum se întâmpl  în 
cazul firmelor comerciale, dac  institu iile reu esc s  exprime cum i prin ce anume se 
diferen iaz , beneficiile nu întârzie s  apar . Oamenii tind s  se identifice cu institu iile 
cu branduri puternice. Aceast  asociere este important  nu numai pentru cre terea 
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunit i Imaginea unei institutii este un 
patrimoniu, fie c  este mo tenit , fie c  este inclus  în totalitatea bunurilor institu iei, 
fie c  este apreciat  ca o dimensiune subiectiv . Ca obiect de patrimoniu, imaginea se 
gestioneaz , se administreaz  la fel ca orice alt bun patrimonial al institu iei, indiferent 
de natura acestuia. O imagine bun  a institu iei are o influen  covâr itoare asupra 
succesului ei i asupra percep iei în rândul publicului larg.  

Dimpotriv , o imagine negativ  afecteaz , uneori într-o manier  incredibil , 
succesul institu iei. Ca s  fie eficient , imaginea trebuie s  evoce ceva, s  spun  ceva, 
trebuie s  invite, în esen , la un posibil i permanent dialog. Dar este important s  
facem o deosebire între identitate i imagine. Identitatea se refer  la modalit ile prin 
care o institu ie urm re te s  se identifice pe sine, iar imaginea reprezint  modul în care 
publicul larg percepe institu ia respectiv . 

 Institu ia î i creeaz  propria identitate cu scopul de a modela imaginea 
publicului larg despre ea îns i, imagine care este determinat  pentru fiecare persoan  
în parte de o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura 
organiza ional  a colii care identific  semnifica iile acesteea, reprezint  codul genetic 
al organelor colare, prin care are loc dezvoltarea colii per ansamblu prin cultur .  

Bibliografie: 

1. Andri chi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
înv mânt. Chi in u: Lumina, 2014.  

2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVIT I EXTRA COLARE 

Prof. Alexe Petru a 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ÎN L AREA DOMNULUI” SLOBOZIA 

,, coala cea bun  e aceea în care i colarul înva  pe profesor”( Nicolae Iorga) 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie c  este mo tenit , fie c  este 
inclus  în totalitatea bunurilor institu iei. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se 
gestioneaz , se administreaz  la fel ca orice alt bun patrimonial al institu iei, indiferent 
de natura acestuia.  

O imagine bun  a institu iei are o influen  covâr itoare asupra succesului ei i 
asupra percep iei în rândul publicului larg. Dimpotriv , o imagine negativ  afecteaz , 
uneori într-o manier  incredibil , succesul institu iei. Ca s  fie eficient , imaginea 
trebuie s  evoce ceva, s  spun  ceva, trebuie s  invite, în esen , la un posibil i 
permanent dialog. 

Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea procesului 
instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. Promovarea imaginii 
institu iei se poate realiza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local, jude ean, care 
s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institutional.  
         Activit ile extra colare desf urate în coal  sprijin  promovarea imaginii 
institu iei colare. Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea 
incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui 
spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se poate creea o 
imagine pozitiv  a colii. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe 
reducerea abandonului colar, sus inerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de 
risc, reprezint  alte priorit ti de luat în considerare.  

Formarea imaginii colii se poate realiza aplicând o anumit  ,,politic , ce ine pe 
de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i pe de alt  parte de 
activitatea desf urat . Pentru realizarea unei promov ri de imagine eficiente, se vor 
urm ri tradi iile i realiz rile colii, interac iunile educa ionale cu alte coli, avantajele 
oferite elevilor.  

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit ii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. Ins , cel care st  la baza unei bune imagini a colii este dasc lul, 

cel care prin competen ele si abilit ile sale, utilizând cele mai diverse metode si tehnici 
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de lucru, asigur  un înv mânt de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 
dezvolta armonios, de a atinge maximul poten ialului personal. 

Orice form  publicitar , orice ac iune de promovare a realit ii existente e un 
argument prin care coala î i demonstreaz  utilitatea i c  î i atinge scopul educativ. O 
promovare a activit ii reale din coal , nu una supraestimat , o face mai credibil , mai 
cunoscut  i mai c utat  de beneficiarii educabili.  

Uneori e nevoie de ani, de munc  asidu , e nevoie ca m car o genera ie de 
absolven i s  promoveze acea coal  i s  confirme c  au fost produsul a ceea ce li s-a 
spus prin publicitate. Ei sunt vocea unui adev r tr it, sunt beneficiarii 
profesionalismului cu care s-a lucrat în coal  pe toat  durat  lor de educa ie. 

Indiferent cum se face promovarea imaginii colii – scris , vorbit , video, mass-
media, re ele de socializare, site-uri oficiale, TV, radio, internet, caravane, por i 
deschise, online, offline – e foarte important s  creeze o imagine corect  a activit ii 
ei, s - i manifeste constant preocuparea de a men ine calitatea educa ional .  

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 aceast  imagine pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid. Pe de alt  parte, motivarea elevilor printr-o 
educa ie individualizat , adaptat  la particularit tile elevului, folosirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbun t ii si crea o imagine pozitiva 
asupra colii.  

Activitatea extracurricular  este o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  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 coal , calitate reg sit  în 
nivelul de satisfac ie al beneficiarilor: elevi, p rin i, comunitate fa  de serviciile oferite 
de coal .  

Imaginea colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextual 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului. Esen a m rcii unei coli ce ar urma s  fie 
promovat  se define te prin valoarea, nivelul de preg tire i personalitatea 
profesorului. 

Echipa de conducere a colii trebuie s  aib  o preocupare constant  pentru 
elaborarea i actualizarea unui plan de marketing care s  eviden ieze rolul colii în 
dezvoltarea academic , social , emo ional , estetic , fizic  a elevilor.  

Imaginea institu ional  este important  i se completeaz  cu rezultate 
cuantificabile (num r de absolven i, performan e, integrare în munc  sau în alte 
structuri de înv mânt). 

 În concluzie, imaginea unit ii colare poate fi promovat  oferind educabililor 
tot ce au nevoie: educa ie de calitate, individualizarea înv rii, accesul la ofertele 
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educa ionale, combaterea discriminarii, promovarea unui comportament moral pozitiv 
i participarea la activita i extra colare. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Guzgan V. Management educa ional: cultura organiza ional  în unitatea colar .
Chi in u:Valinex,2003. 
2. Iosifescu . Calitatea educa iei: concept, principii, metodologii. Bucure ti, 2008
3. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educa ie pentru carier ,
2004. Voiculescu, F., 4. Analiza resurse – nevoi i managementul strategic în 
înv mânt, 2004. 
5. https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii
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Ac iuni derulate în scopul promov rii imaginii institu iei colare 

Prof. Alexe Sonia Florentina 

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t mant un mediu în continu  
schimbare. Internetul a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o 
gr dinit  î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a institu iei. Analizand ceea ce se cere 
de la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. 
Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (copiii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei, crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive si bunastarea copiilor. P rin 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 promov rii imaginii institu iei colare: 

-Realizarea unei pagini WEB - Asigurarea func ion rii site-ului; 
-Con tientizarea importan ei aplic rii pachetului de sarcini pe probleme de 

comunicare i rela ii cu publicul;  
-Reconsiderarea strategiei privind imaginea institu ional  în rândul copiilor, 

p rin ilor, comunit ii ; 
-Organizarea i distribuirea de responsabilit i speciale legate de rela ia cu 

beneficiarii actului educa ional; 
-Organizarea i participarea la ac iuni comune i relevante pentru comunitate ; 
-Stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a tuturor persoanelor 

implicate la problemele comune ale societ ii civile pentru realizarea proiectelor 
proprii-gr dini , institu ii publice locale i jude ene; 

-Asigurarea transparen ei necesare particip rii responsabile a tuturor membrilor 
în structuri parteneriale, conducerea locala, p rin i,ONGuri, oamenii de afaceri în ceea 
ce prive te adecvarea ofertei educa ionale a gr dini ei la specificul comunitar( întâlniri, 
edin e cu caracter informativ, lucrativ, de analiz , de consultare); 

-Marketing educa ional- ini ierea, implementarea de ac iuni cu parteneri 
educa ionali, comunitari în ideea promov rii ofertei educa ionale; 
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-Monitorizarea activit ii extra colare i a concursurilor colare; 
-Realizarea unor planuri opera ionale vizând rela ia gr dini -p rin i-

comunitate, ca factor determinant în realizarea obiectivelor comune, edin e, lectorate 
cu p rin ii etc 

-Identificarea de oportunit i la nivelul comunit ii locale pentru sprijinirea 
copiilor proveni i din familii cu resurse financiare reduse; 

-Ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate, care s  
r spund  socializ rii copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agen ii 
economici,personalit i.); 

-Ini ierea de programe de formare a copiilor pentru realizarea unor proiecte în 
beneficiul comunit ii (participarea la ac iuni organizate în scop umanitar) ; 

-Conlucrare cu reprezentan ii administra iei publice locale în confirmarea re elei 
colare i a planului de colarizare; 

-Identificarea nevoilor de educa ie ale comunit ii i posibilit ilor de realizare 
în cadrul legal existent i cu resurse disponibile.; 

-Armonizarea mesajelor i moderarea/medierea/prevenirea disfunc iilor în 
rela iile dintre unitatea colar  i autorit ile locale; 

-Ini ierea de ac iuni vizând accesarea fondurilor comunitare ; 
-Ini ierea de programe proprii înscrise în strategia jude ean  privind Integrarea 

European ; 
-Între inerea i dezvoltarea patrimoniului colar pentru crearea unui ambient 

favorizant procesului de înv mânt. 
Managerul unei institu ii colare poate promova în mediul intern i extern al 

unit ii sau imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , utilizarea 
metodelor i tehnicilor potrivite. Ins , cel care st  la baza unei bune imagini a colii 
este PROFESORUL, cel care prin competen ele i abilit ile sale, utilizând cele mai 
diverse metode i tehnici de lucru, asigur  un înv mânt de calitate, oferind copiilor 
posibilit i de a se dezvolta armonios si de a fi preg tit pentru integrarea in scoal . 

Bibliografie: 

1. Andri chi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
înv mânt. Chi in u: Lumina, 2014. 
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina,
2004. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 

Profesor Psihopedagog Alin Ioan CRE U 

C.S.E.I. „Orizont, Structura C.S.E.I. Nr. 1, Tileagd” 

Dac  oferta unei institu ii de înv mânt este personalizat , promovarea imaginii 
colii se face aproape de la sine. Rezultatele bune i foarte bune ob inute de c tre 

absolven i, respectiv rapida lor încadrare / absorbire în munc  este un indicator 
semnificativ.  În acest context sunt trei p r i interesate: elevii, p rin ii i angajatorii. 

Cum coala este compus  din oamenii care o deservesc, înseamn  c  o bun  
imagine este creat  i men inut  i prin ceea ce face fiecare angajat în parte, indiferent 
de mediul în care el se manifest . Cu alte cuvinte nu doar în coal  conteaz  ceea ce 
cadrele didactice fac sau spun, ci i extra muros, în afara zidurilor acesteia. 

Imaginea pozitiv  se mai poate ob ine i prin educa ie particularizat , adaptat  
cerin elor elevilor, utilizarea tehnologiei sau a psihodramei în predare, astfel încât ea 
s  fie captivant . Astfel viitorii elevi vor ti c  pot veni la respectiva coal , tocmai 
datorit  acelor particularit i.   

Activit ile de tip extra colar sunt o alt  modalitate de a face coala vizibil , 
deoarece au o mare valen  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, desf urându-se în condi ii relaxante ce permit manifestarea creativit ii 
elevilor.   

Activit ile devin cel mai rapid cunoscute prin publicarea lor pe internet sau în 
pres . A a este informat deopotriv  publicul larg cât i p rin ii respectiv elevii, 
instantaneu.  

Dac  nu exist  violen  în coal  sau aceasta este le nivel minim institu ia este 
perceput  ca oferind siguran , ca promotoare a indulgen ei i a moralei, elevii 
considerându-se ca f când parte, foarte u or.  

Cu alte cuvinte se poate promova imaginea colii dac  li se pun la dispozi ie 
solicitan ilor ceea ce î i doresc respectiv ceea ce au trebuin . Cum e perceput  coala 
de c tre cei din societate este urmarea unei str duin e permanente a personalului 
didactic, la care î i aduce aportul fiecare în parte.  

Este foarte important s  nu uit m c  r spunderea ne apar ine i c  imaginea colii 
se construie te foarte greu dar poate disp rea extrem de iute.  

Pentru exemplificare voi aminti dou  activit i extracurriculare, realizate 
împreun  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 INTERNA IONAL  A 
DEMOCRA IEI a avut ca obiectiv con tientizarea de c tre elevi a importan ei 
democra iei în via a de zi cu zi.  

A fost realizat prin dialog interactiv cu elevii i psihodram , 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 important  democra ia? efectul implic rii tuturor 
cet enilor; prohibi ia armelor. Ce este Uniunea European ?; ara noastr , ast zi; unde 
locuim fiecare dintre noi?; cântarea imnului „Od  bucuriei”, din Simfonia a IX a de 
Beethoven, adoptat în 1972. 

La final, datorit  implic rii, elevii au fost recompensa i. 
Feedback în urma desf ur rii activit ii: Enumerarea de c tre elevi a activit ilor 

preferate din cadrul proiectului; 
Al doilea „5 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIAL  A EDUCA IEI” a avut ca 

obiectiv con tientizarea de c tre elevi a importan ei educa iei.  
Acesta a fost realizat prin:  

1. desene; picturi; colaje; expozi ia „Cum îmi v d eu profesorul?”. 2.
lecturi ale unor fragmente tematice semnificative despre cum erau coala 
i cadrele didactice de alt dat , pentru a avea posibilitatea de compara ie 

cu prezentul: Ion Creang  – Amintiri din copil rie; Ion Luca Caragiale - 
Schi a Un pedagog de coal  nou ; Mihail Sadoveanu - Domnu 
Trandafir; Barbu tef nescu Delavrancea – Domnul Vucea.  
3. asigurarea fondului sonor prin melodiile: Alfabetul - forma ia Ro u i
Negru; Alfabetul - DeMoga Kids; Îmi place coala - Ariana Mesina; Ani 
de liceu - Stela Enache; coala noastr  - S'Mic Music!; concurs de 
ghicitori. 

La final, datorit  implic rii, elevii au fost recompensa i. 
Feedback în urma desf ur rii activit ii: To i participan ii au fost foarte mul umi i 

de implicarea în activitate. 
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Arta la superlativ-                                                                      
cartea de vizit  a colii Gimnaziale de Muzic  “Augustin Bena”  

prof. Ana Bianca BADEA          
coala Gimnazial  de Muzic  „Augustin Bena”, Cluj-Napoca 

Educa ia artistic  ocup  un rol important în dezvoltarea armonioas  a tuturor, 
indiferent de vârst . Pe parcursul anilor, s-a observat i demonstrat cum desenul, 
dansul, actoria, muzica precum i alte arte, contribuie atât la îmbun t irea st rii 
psihice, prin reducerea stresului, depresiei, îmbun t irea func iei cognitive (a 
abilit ilor de înv are i memorare), a rezultatelor analizelor, cât i la dezvoltarea 
personal .  

Studiul unui instrument muzical de la vârste fragede ajut  la dezvoltarea 
inteligen ei emo ionale, copilul înva  s  se cunoasc , s - i l rgeasc  limitele, s - i 
dep easc  temerile, s  g seasc  mai multe solu ii pentru rezolvarea unei probleme 
tehnice sau de alt  natur , î i dezvolt  creativitatea, spontaneitatea. Prin r bdare i 
disciplina i perseveren a necesare, el se auto-dep e te constant.  

Copilul are ansa s  creasc  atât ca muzician, dar i ca om, având posibilitatea 
de a deveni autonom, îns  cântând al turi 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 
scar  mai larg , în via . 

 În România, elevii înzestra i cu aptitudini artistice au posibilitatea s  i le 
dezvolte în colile voca ionale de stat. Un astfel de exemplu este i coala Gimnazial  
de Muzic  „Augustin Bena” din Cluj Napoca, care înfiin at  la jum tatea sec. XX, a 
devenit o adev rat  pepinier  de viitori muzicieni. Datorit  caracterului specializat al 
educa iei muzicale instrumentale, care se realizeaz  individual, profesorul lucreaz  
diferen iat cu fiecare elev în parte, adaptând con inutul, metodele i procedeele 
didactice, la particularit ile i capacitatea copilului. Ocuparea unui loc în coal  este 
limitat  pe de-o parte de înzestrarea muzical  nativ  a candida ilor, iar pe de alt  parte 
de bugetul alocat acestui sector educa ional de stat. 

Promovarea imaginii acestei institu ii de înv mânt este esen ial  pentru 
atragerea viitorilor elevi, dar i a partenerilor al turi de care se poate dezvolta i î i 
poate desf ura activit ile. În aceast  privin , activit ile cu cel mai mare impact 
asupra publicului, datorit  vizibilit ii de care se bucur , sunt recitaluri i concertele a 
c ror organizare i desf urare implic  majoritatea elevilor colii i a personalului 
didactic care îi preg te te. Astfel de evenimente presupun în primul rând multe ore 
suplimentare pentru repeti ii (peste num rul celor alocate prin programa colar ) - 
munc  sus inut  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 s lile Casei de Cultur  a 
Studen ilor, a Palatului Copiilor, a Colegiului de Muzic  „S. Todu ”, sala Radio, 
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Auditorium Maximum (unde î i desf oar  activitatea Filarmonica Transilvania) sau 
s lile Academiei Na ionale de Muzic  „Gh. Dima”. Este necesar s  amintesc c  elevii 
sunt invita i uneori s  reprezinte coala la diverse evenimente culturale în ora , unele 
organizate de c tre colile de cultur  generale din care provin sau licee, facult i din 
cadrul Universit ii Babe  Bolyai, altele organizate de c tre institu ii publice (de ex. 
concertele realizate cu ocazia S rb torilor de iarn  de c tre Prim ria Municipiului Cluj-
Napoca; lans ri de carte sau Festivalul de carte organizate de c tre Biblioteca Jude ean  
„O. Goga”) sau chiar organiza ii non-guvernamentale (ateliere de muzic  alternativ  
cu cei de la Cercul Întreg).  

Toate acestea contribuie la promovarea colii de muzic  în special pe plan local, 
îns  datorit  Festivalului Johann Sebastian Bach (principalul eveniment organizat de 
c tre personalul didactic al colii, care num r  peste 20 de edi ii), activitatea sa este 
cunoscut  i pe plan na ional. Datorit  situa iei pandemice, acesta s-a desf urat online 
anul trecut, astfel mare parte din publicitatea care i se f cea 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 
r spândirea informa iei în mediul online prin diverse re ele de socializare i prin email-
uri. De altfel, majoritatea concursurilor na ionale i interna ionale s-au desf urat 
online, prin trimiterea de c tre participan i a înregistr rii lucr rilor preg tite. Acest 
proces a implicat uneori colabor ri cu studio-uri sau cu cei de la radio, pentru ob inerea 
unei înregistr ri de calitate.  

Dintr-o perspectiv  optimist , desf urarea acestor activit i prin intermediul 
internetului, a constituit i un avantaj, o ans  de promovare a tinerelor talente atât pe 
plan na ional, cât i interna ional care nu a mai implicat costurile aferente unei 
deplas ri. Totodat  s-a putut pune în eviden  calitatea educa iei muzicale oferite de 
c tre 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 popularit ii colii, eviden iind astfel valoarea procesului instruirii oferite de 
c tre 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 tân r i a celor care nu sunt consumatori ai muzicii culte.  

Toate activit ile exemplificate mai sus constituie cartea de vizit  a institu iei, 
precum i argumente în favoarea sus inerii în continuare a înv mântului voca ional 
din bani publici. 
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PROFESORUL - IMAGINEA COLII 

prof. ANA-MARIA GAVRIL
coala Gimnazial  Nr. 189, sector 4, Bucure ti 

Una dintre cele mai importante institu ii din Romania este coala. Aceasta ajut  
în formarea personalit ii unui tân r, dar în acela i timp îi ofer  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 totodat   înve i foarte multe lucruri.  

Institu ia numit  coal  î i ofer  o alt  educa ie decât a p rin ilor (înve i cum 
trebuie s  te compor i în societate, iar personalitatea pe care o dobânde ti este la 
standarde destul de mari).  

coala ne ofer  oportunitatea de a ne dezvolta cultura general , gândirea, 
abilit ile: ne înva  s  scriem corect, s  citim i s  în elegem ceea ce citim, s  vorbim 
i s  ne expunem punctele de vedere, s  muncim, s  fim responsabili i multe multe 

altele.  
La coal  bucuriile devin mai mari deoarece le tr ie ti cu prietenii i colegii t i, 

iar sup r rile devin mai mici decât dac  le-ai tr i singur. Din p cate pentru unii elevi 
coala este doar un loc în care se simt for a i s  ajung .  

coala ajunge s  fie o rutin  nedorit , un loc fa  de care au dezvoltat antipatie 
i încearc  s  îi fac  i pe al ii s  cread  acela i lucru. Oricum ar fi ea, demodat  sau 

neatractiv , trebuie s  în elegem c  totu i, f r  ea nu putem deveni ni te oameni mai 
buni i mai preg ti i. Dac  nu mergem la coal , risc m s  s rim peste cele mai 
importante etape de dezvoltare ale vie ii.  

A adar, fie c  avem coal  cu prezen  fizic  , fie online, noi ca profesori pe 
lâng  partea tiin ific  trebuie s  ”ne juc m” mai mult, s  intr m în dolean ele 
genera iei ”pro” i s  cree m pun i invizibile de comunicare.   

Tradi ional înseamn  concursuri, simpozioane, festivit i cu i despre elevi de 
toate vârstele i domeniile de cunoa tere, pentru ca fiecare s  î i pun  în valoare 
poten ialul. 

Dar online-ul? Cu ce vine la pachet? 
Pentru cine este deschis c tre nou g se te platforme i fel de fel de activit i/ 

jocuri pentru a stârni interesul. Creativitatea, interesul , dorin a de a se face in eles a 
unui cadru didactic  înseamn  promovarea propriei imagini i implicit promovarea 
imaginii colii în care î i desf oar  activitatea. 

Copiii caut  ”profesorul bun” pentru c  la acele ore sunt încuraja i   se exprime 
liber prin joc i implicare activ . Un ”profesor bun” se afl  într-o ” coal  bun ” sau 
mai bine zis: ”Omul sfin e te locul”. 
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Promovarea imaginii colii 

prof. dr. Ana-Maria Ticu 

Colegiul Tehnic „Ion Creang ”, 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 fals , o himer . O coal  este mai 
mult decât un produs material al c rui marketing poate fi de succes. De fapt, o coal  
este ca o fiin  vie, pe care nu o po i tranzac iona nici la burs , nici la banc  i nici nu 
o po i integra în vreun sistem de vânzare-cump rare. Bineîn eles, transpunând valorile
în plan cultural i ideologic, putem vorbi despre o burs  a valorilor educa ionale, ce se 
configureaz  dincolo de cl direa cu s li de clas  i table, cu laboratoare i holuri i 
cancelarie. Dac  am dori s  interpret m istorico-spiritual ideea de „ coal ”, ar trebui 
s  plec m i de la vorbele Regelui Ferdinand I, care spunea c  „Nu zidurile fac o coal , 
ci spiritul care domne te într-însa.” Atunci, ceea ce trebuie promovat e mai greu de 
cuantificat, mai greu de m surat – tr iri, emo ii, sentimente. Avem avantajul vie uirii 
într-o epoc  tehnicizat , tehnologizat , iar apelul la astfel de mijloace poate fi un ajutor 
de n dejde. Dincolo de clasicele pliante sau imagini prin care se realiza pân  deun zi 
promovarea unei coli, beneficiem de o serie de aplica ii i instrumente media, care pot 
face „publicul” p rta  la anumite evenimente, care pot face interactive anumite ac iuni, 
prin urmare pot fi împ rt ite i tr iri. 

Pentru a ob ine efectul dorit, trebuie analizat cu aten ie receptorul, adic  cel 
c ruia dorim s -i promov m anumite ac iuni sau servicii. Prin urmare, dac  
inten ion m s  convingem p rin ii absolven ilor de studii primare s - i înscrie copiii în 
clasa a V-a la Colegiul Tehnic „Ion Creang ”, vom apela, cu siguran , la o serie de 
strategii persuasive potrivite unor adul i. P rin ii vizeaz  aspecte materiale (dot ri, 
spa ii, igien , siguran , profesionalismul cadrelor didactice), dar pot urm ri i crearea 
unei st ri de confort emo ional i intelectual al propriilor copii, urm rind felul în care 
se realizeaz  activit ile extracurriculare, implicarea în ac iuni de voluntariat, de 
protejare a mediului, a vie ii, de hran  s n toas , etc. Acstei categorii de receptori i se 
propune realizarea unei vizite la unitatea de înv mânt (on-line sau on-site), discu ii 
cu directorul unit ii de înv mânt sau/ i cu cadrele didactice, vizionarea unor filme 
de prezentare a bazei materiale, urm rirea unor fragmente din activit ile desf surate, 
care pot prezenta interes. De asemenea, o idee ce urmeaz  a fi pus  în practic  în 
viitorul apropiat este realizarea unui program de tip after-school pentru elevii de 
gimnaziu, în cadrul c ruia, pe lâng  ajutor de specialitate în procesul de înv are, 
realizare a temelor i fixare a noilor cuno tin e, s  se ofere posibilitatea servirii mesei 
i participarea la mai multe activit i extra colare atractive. Acest program vine în 
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sprijinul p rin ilor care nu pot fi al turi de copii în timpul dup -amiezei (ei aflându-se 
la serviciu), dar i în întâmpinarea nevoilor elevilor de adaptare optim   la cerin ele 
educa ionale ale gimnaziului. A adar, pe lâng  activit ile de  înv are, se vor efectua 
activit i sportive, artistice i culturale, activit i de protejare a mediului, jocuri, 
spectacole, vizite la diverse obiective locale etc. Cu siguran  acesta poate fi un factor 
important de„ promovare” a colii în comunitate.  

Pe de alt  parte, o alt  categorie de receptori ai mesajului de promovare a colii 
noastre pot fi absolven ii de gimnaziu, care î i exprim  op iunile în vederea înscrierii 
în ciclul liceal sau profesional. Deoarece înscrierea se face de c tre p rinte i copil, 
putem apela la modalit ile de preomovare prezentate mai sus, la care putem ad uga 
participarea elevilor la jocuri i activit i interactive, de diverisment, motiva ionale sau 
de orientare în carier . Acestea se pot realiza atât la un stand de promovare a colii (la 
târgurile de oferte educa ionale), cât i prin promovarea direct  – organizarea unei 
caravane ce viziteaz  colile gimnaziale din zon . Având în vedere specificul ultimilor 
ani (pandemic), se poate organiza o clas  virtual , la care se pot conecta elevii (eventual 
i p rin ii), prin intermediul unui link generat de organizatori. În acea clas  pot fi 

postate i clasicele imagini, statistici, tabele cu profiluri i specializ ri, dar i tururi 
virtuale ale colii, jocuri sau  quizz-uri interactive etc. Credem c  un interes deosebit 
pot prezenta chestionarele interactive (realizate de speciali ti),  prin care se poate 
stabili, pe baza unor întreb ri i r spunsuri, compatibilitatea elevilor cu unul sau altul  
dintre profilurile colegiului. 

În cadrul proiectului na ional „Promovarea imaginii colii”, dat  fiind realizarea 
în timpul anului colar, ne-am propus o promovare  a imaginii colii în rândul propriilor 
elevi. Paradoxul acestei exprim ri poate fi explicat prin tendin a unor elevi de a 
respinge integrarea în anumite colective, acceptarea apertenen ei la aceast  institu ie i 
valorificarea oportunit ilor oferite prin statutul de elev la Colegiul Tehnic „Ion 
Creang ”. Tributari unor concep ii perimate i a unor etichet ri nerealiste emise de 
societate (evident, din lips  de informare), unii elevi din primul an tind s  considere 
(acolo unde CTIC nu a fost prima lor op iune de admitere) c  ei nu sunt potrivi i acestei 
coli, c  î i doresc alt parcurs pentru urm torii ani, alte specializ ri, alte colective. 

Experien a didactic  a demonstrat faptul c  în primele 3 - 4 luni de coal , acolo unde 
s-a insistat de c tre cadre didactice i colegi, cei nemul umi i au început, treptat, s - i 
revizuiasc  preconcep iile, s  se deschid , s  se intereseze, s  se integreze, atât 
colectivului restrâns (clasa), cât i celui l rgit ( coala). Mai mult chiar, au abandonat 
gândul unui poten ial transfer sau al unei reorient ri în ceea ce prive te profilul, 
devenind (mul i dintre ei) implica i activi în diverse activit i colare i extra colare.  

Astfel, am propus elevilor din dou  colective la care îmi desf or activitatea de 
profesor (clasa a IX-a B i clasa a XI-a B), s  realizeze materiale de „promovare” a 
colii, adresate, în primul rând, celor care nu sunt înc  ferm convin i c  la Colegiul 

Tehnic „Ion creang ” pot beneficia de educa ia optim  pentru viitorul lor. S-au 
solicitat, eseuri, poezii, desene, plan e, fotografii, machete etc, ce vor prezenta 
imaginea colii, real , perceput  subiectiv, de fiecare elev care a r spuns 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 îmbucur tor, constatând gradul ridicat de 
ata ament pe care majoritatea elevilor îl au fa  de institu ia Colegiului Tehnic „Ion 
Creang ”, dar i încrederea în valorile i principiile promovate aici. Cu siguran , acest 
proiect reprezint  i un eficient exerci iu de realizare a unui feedback privind rela ia 
coal -elev.  

Mica expozi ie cu lucr rile elevilor poate fi vizitat  la CDI.  
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Copilul de azi, adultul de mâine 

Prof. Anca C ld ru  

coala Gimnazial  Nr. 1 Suceava 

 Via a este darul cel mai de pre  pe care îl avem. De aceea, cei mici trebuie 
înv a i s - i apere via a, dar i s  intervin  dac  pot, pentru a salva o via . 

        În contextul societ ii actuale, în condi iile cre terii rapide a num rului de 
vehicule, mai ales de autovehicule, a c ror circula ie nu ine întotdeauna seama de 
normele în vigoare, elevii ciclului primar trebuie s  cunoasc  cele mai elementare 
reguli de circula ie pe drumurile publice. Aceasta pentru c  ei sunt cei mai expu i 
accidentelor, datorit  vârstei fragede i, de multe ori, unei insuficiente supravegheri. 
        Odat  cu intrarea în coal , copilului i se pun noi cerin e cu privire la deplasarea 
pe drumurile publice; ace tia sunt zilnic în contact direct cu circula ia. A adar, 
începerea colii coincide cu punctul de baz  al educa iei privind circula ia. Educa ia 
f cut  în coal  urm re te ca elevii s  înve e din timp s  se deplaseze în deplin  
securitate pe strad  i s  se comporte potrivit regulilor de circula ie. Prin tot ceea ce 
întreprinde cadrul didactic, elevul trebuie s  dobândeasc  convingeri care s  le ofere 
posibilitatea de a alege dintr-o mul ime de comport ri posibile pe cea mai potrivit  i 
mai pu in riscant . Astfel se formeaz  deprinderi corecte i folositoare, ajungându-se 
la acel sim  al circula iei, atât de necesar omului modern.      

        Copiilor nu trebuie s  le fie fric  de strad ! Datoria noastr , a dasc lilor este s -i 
înv m acest lucru. Trebuie s -i înv m c  strada nu este loc de joac  i s  le explic m 
ce consecin e poate avea o clip  de neaten ie. De asemenea, trebuie s  le form m 
sentimente de respect i de admira ie fa  de poli i ti i s -i facem s  în eleag  c  
poli istul este un prieten care vegheaz  asupra lini tii i siguran ei noastre i pe care, la 
nevoie trebuie s -l ajut m. Copiii nu trebuie s  fie nep s tori la ce se întâmpl  în jurul 
lor i e necesar s  îi ajut m s  în eleag  cât de important este s  ai un sprijin pe care s  
po i conta. 
Este destul de dificil de realizat la vârsta colar  con tientizarea respect rii cu stricte e 
de c tre fiecare copil a regulilor de circula ie, tiindu-se faptul c , în afara colii, unii 
copii se joac  f r  supravegherea p rin ilor i circul  pe strad , pe drumurile publice 
f r  se fie înso i i de adul i. De asemenea, este mai mult decât îngrijor toare frecven a 
accidentelor datorate oferilor iresponsabili, ceea ce înt re te i urgenteaz  necesitatea 
educa iei preventive, cu vigilen  crescut  fa  de condi iile actuale ale circula iei 
pietonilor. 

Prin urmare,  activit ile desf urate la clas  online i fizic   reprezint  fiecare o 
lec ie pentru securitatea personal , însu it  competitiv, creativ i durabil.  
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Nr. 

crt. 

EXEMPLE DE ACIVIT I REALIZAREA DE 
MACHETE 

1. „Vocabular rutier - indicatoare i
semnale folosite în circula ia rutier ” 

2. „Cele 10 reguli”

3. „Drumul de acas  la coal ”

4. „Strada nu e loc de joac !”

5. „Calitatea de c l tori”

6. „Circula ia pietonilor pe drumurile
publice” 

7. „Acordarea primului ajutor la locul
accidentului”

8. „Circula ia bicicli tilor”

9. Acordarea permiselor ,,Cel mai
responsabil pieton!,,
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,,FII   DE MIC UN PIETON RESPONSABIL!’’  
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Proiectele eTwinning i promovarea colii 

Autor: prof. Lazaric Anca 

coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Bistri a 

Este binecunoscut faptul c  una dintre cele mai eficiente modalit i de a promova 
coala i activit ile realizate la nivel de coal  în comunitatea local , na ional  i nu 

numai, este derularea de activit i în cadrul proiectelor interna ionale.  

Proiectele eTwinning sunt nu doar o modalitate de promovare, dar i o surs  de 
inspira ie pentru profesori i elevi, deoarece ofer  o gam  foarte variat  de idei de 
activit i. eTwinning ofer  o platform  pentru personalul (profesori, directori, 
bibliotecari etc.) care lucreaz  într-o coal  dintr-una dintre rile europene implicate, 
pentru a comunica, a colabora, a dezvolta proiecte, a împ rt i i, pe scurt, a sim i i a 
face parte din cea mai interesant  comunitate de înv 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, p rin i i autorit i locale. În cadrul eTwinning, profesorii 
lucreaz  împreun  i organizeaz  activit i pentru elevii lor. Au un rol activ, 
interac ioneaz , investigheaz , iau decizii, se respect  i înva  abilit i ale secolului 
XXI. Proiectele eTwinning presupun contribu ia fiec rui membru al echipei. În
eTwinning, munca ta este important  i merit  s  fie împ rt it  i recunoscut  la nivel 
local, na ional i la nivel european. eTwinning recunoa te munca depus  de profesori, 
elevi i coli prin certificate de calitate na ionale i europene, premii eTwinning, coli 
eTwinning i portofoliul eTwinning. 

coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Bistri a este în prezent parte din 21 de 
proiecte eTwinning. Partener sau coordonator, implicarea elevilor i a profesorilor este 
maxim . Impactul pe care acestea le are asupra întregii comunit i colare trece dincolo 
de certificatele ob inute. Faptul c  elevii i cadrele didactice implicate fac parte din 
comunitatea european  a profesorilor i elevilor, c  sunt vizibili în aceast  comunitate, 
este plusul cel mai mare al acestei „mi c ri” eTwinning. 

Dintre proiectele institu iei 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 s  r spândim bun tatea în jurul nostru. Crearea unei 
culturi a BUN II la elevii no tri le va îmbog i via a. Ne propunem s  promov m 
bun tatea nu ca valoare ad ugat , ci ca un obicei de via , un comportament care 
ghideaz  rutina zilnic . 

Bun tatea înseamn  a ac iona amabil unul fa  de cel lalt. O practic  a bun t ii 
în mod repetat, devine un obicei. În acest fel, dac  fiecare individ ac ioneaz  în mod 
obi nuit cu bun tate, comunit ile pot fi mai primitoare i to i cet enii lor mai ferici i. 
S  construim bun tate împreun ! Dorim s  dezvolt m activit i care s  promoveze 
bun tatea în coli i în comunitatea colar . Mici gesturi care îi pot înv a elevii no tri 
cum s  fie amabili i buni cu colegii lor. Priectul este coordonat de coala noastr  în 
colaborare cu L’Associazione Culturale Cor et Amor Italia. Prin realizarea acestui 
proiect ne propunem s  dezvolt m abilit i sociale elevilor no tri. Ei descoper  c  este 
foarte important s  fie respectuo i, toleranti. R spândirea bun t ii în jurul comunit ii 
colare este o modalitate de îmbog ire a valorilor morale ale elevilor no tri. Ei vor 

descoperi valori, cum ar fi caritate, bun tate, respect, toleran . Lucrând în mod 
cooperativ vom ajuta elevii s  devin  juc tori de echip . 

Un alt proiect înc  în derulare este First Aid Performances. Scopul acestui 
proiect este ca elevii s  înve e despre diferitele tipuri de prim ajutor pe care le pot 
întâlni în via a real . Pentru a o face mai pl cut , elevii vor prezenta ca proiect final o 
înregistrare a unei reprezent ri dramatizate a tipului corespunz tor de prim ajutor. 
Elevii sunt înv a i cum s  controleze dificult ile i riscurile oric rei situa ii 
complicate, s  analizeze caracteristicile acestora i s  adopte m suri preventive i de 
siguran  în dezvoltare.De asemenea, identific  cele mai frecvente accident ri i 
accidente în practica fizico-sportal  i descriu protocoalele de baz  de ac iune care 
trebuie întreprinse atunci când se confrunt  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 natural . Se va înfiin a 
un sat pentru copii prin introducerea speciilor de pomi i fructe cultivate în rile 
membrilor de proiect i a speciilor de animale existente. În acest sat de copii, se 
urm re te protejarea p durilor, prevenirea incendiilor forestiere, con tientizarea 
protec iei mediului i dobândirea dragostei pentru animale.  
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PROIECTELE ERASMUS - OPORTUNIT I DE ÎNV ARE                
I PROMOVARE A IMAGINII COLII  

profesor Anca Popescu
Liceul Tehnologic „General de Marin  Nicolae Dumitrescu Maican”, Gala i 

Înv mântul tehnic i profesional de ine un rol esen ial în procesul de dezvoltare 
economic  i social . Dar, în rândul tinerilor, aceast  form  de educa ie, nu este 
considerat  suficient de atractiv , de i pia a for ei de munc  solicit  lucr tori tot mai 
bine preg ti i, tot mai competen i. Aceast  cerin ,  în activitatea tehnico– profesional , 
este dat  de amploarea i complexitatea problemelor determinate de transform rile 
economice i sociale, de cerin ele economiei de pia , de necesitatea moderniz rii i 
retehnologiz rii produc iei. 

Astfel, promovarea imaginii înv mântului tehnic i profesional a devenit o 
necesitate, în condi iile în care pia a muncii din România este deficitar  pe domeniul 
acestor meserii. 

Dintre activit ile de promovare a imaginii liceului nostru, se pot aminti: 
- personalizarea ofertei educa ionale, prin diversificarea i flexibilizarea acesteia 

în func ie de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului 
educa ional; 

- popularizarea ofertei educa ionale la nivel local i jude ean, în cadrul Târgului 
de oferte i în colile generale din jude ; 

- dezvoltarea rela iilor de parteneriat cu institu iile la nivel local, jude ean, 
regional, na ional; 

- promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului scolar, integrarea 
elevilor pe pia a muncii, sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de 
risc, sus inerea elevilor cu înalte abilit i. 
În cadrul proiectelor promovate au fost i 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 i 
pentru profesori de discipline tehnologice, în mai multe serii, cu diferite destina ii: 
Leipzig - Germania, Montijo - Portugalia, Granada - Spania. 

Proiectele au oferit profesorilor mobilitate de înv are, pentru completarea 
competen elor didactice i pedagogice cu informa ii privind metodele i metodica 
pred rii disciplinelor tehnice în alte ri ale UE, pentru a îmbun t i procesul de 
preg tire al elevilor. 

Pentru profesori, programul perioadei de formare a debutat cu prezentarea 
colilor i a participan ilor, iar centrul discu iilor l-a reprezentat impactul pe care îl au 
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proiectele europene atât asupra dezvolt rii colii cât i asupra perfec ion rii 
profesionale a cadrelor didactice din punct de vedere al: 

- dezvolt rii competen elor de implementare a bunelor practici prin metode 
pedagogice inovatoare i centrate pe elev, folosind abilit i digitale i 
multilingvistice, dezvoltând metode noi de evaluare i de certificare, bazate pe 
rezultatele înv rii; 

- dezvolt rii capacit ilor de a gestiona parteneriate cu alte institu ii pentru o 
în elegere mai larg  a practicilor din sistemele de educa ie din alte ri, o mai 
mare în elegere la diversitatea social , lingvistic  i cultural  precum i a 
interconect rii între formarea profesional  i pia a for ei de munc . 
Elevii au avut oportunitatea s  se implice i s  beneficieze de oferta în educa ie 

a partenerului de proiect, prin desf urarea stagiilor de preg tire practic . Ei au lucrat 
cu pl cere, s-au ar tat interesa i de folosirea eficient  a tehnologiilor moderne conform 
programului impus de partenerul de practic , 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 abilit ile i calific rile s  
poat  fi u or de recunoscut. Dintre obiective urm rite: 

îmbun t irea competen elor tehnice generale în domeniu, prin stagii de
formare în alte ri, în vederea asigur rii unei bune integr ri profesionale
i ob inerea de performan  în practicarea profesiei;

dezvoltarea competen elor transversale: de comunicare în limba englez
i limba rii gazd , competen e sociale, interculturale cu scopul de a

îmbun t i experien ele profesionale viitoare ale participan ilor i de a
l rgi perspectivele educa ionale ale acestora.

Validarea rezultatelor ob inute, competen ele i abilit ile dobândite în stagiu s-
au f cut pe baza Certificatului de mobilitate Europass. Acesta le va oferi elevilor no tri, 
mai multe anse privind integrarea pe pia a na ional  i interna ional  a muncii. La fel 
de important  a fost i exersarea unei limbi str ine într-un alt cadru decât la coal , 
contactul cu civiliza ii, culturi i obiceiuri noi. 

Participarea la aceste proiecte, prin activit ile planificate, are efect pentru 
fiecare participant în parte, dar i pentru liceul nostru în ansamblu, întrucât acestea vor 
fi integrate în dezvoltarea strategic  a colii i vor avea impact atât asupra calit ii 
pred rii i înv rii, cât i asupra imaginii liceului nostru în comunitate. 
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Promovarea imaginii colii               
prin intermediul activit ilor extra colare 

prof. înv primar Andreea Monica Abrudan               
Lic. Teoretic “Nicolae B lcescu”, Cluj-Napoca 

Promovarea imaginii unit ii colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal  – elevi – p rin i. 

P rin ii trebuie încuraja i i abilita i s  preia o parte tot mai însemnat  a 
responsabilit ilor care privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea 
unui lobby omogen pe lâng  ter e p r i pentru interesele colii i ale beneficiarilor ei. 
            Rela iile de colaborare dintre profesori i p rin i înt resc identitatea colii i 
sporesc prestigiul institu ional i personal al celor implica i, dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreun  i deschid perspectiva unor preocup ri informale cu 
valoare formativ . 

Ambele au de câ tigat dac  sunt vizibile în comunitate, în special dac  î i atrag 
colaborarea unor parteneri de tip asocia ii profesionale, organiza ii 
nonguvernamentale, celebrit i locale. 

Profesorii îi pot înv a pe p rin i cum s  se implice mai eficient în educa ia 
copilului (comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa c  
p rin ii vor s  ajute, dar nu întotdeauna tiu cum. 

Echipa de conducere a colii trebuie s  aib  o preocupare constant  pentru 
elaborarea i actualizarea unui plan de marketing care s  eviden ieze rolul colii în 
dezvoltarea academic , social , emo ional , estetic , fizic  a elevilor. Imaginea 
institu ional  este important  i se completeaz  cu rezultate cuantificabile (num r de 
absolven i, performan e, integrare în munc  sau în alte structuri de înv mânt i de 
elemente ale culturii organiza ionale ce in de mituri, eroi, simboluri, modele 
comportamentale, ritualuri, ceremonii. 

Mesajul transmis comunit ii locale trebuie s  fie consistent, s  provin  din mai 
multe surse i s  exprime specificul unit ii respective în peisajul educativ local. 

Transmiterea regulat  a ve tilor pozitive despre coal  c tre to i agen ii 
institu ionali (sponsori, autorit i, p rin i, elevi) men ine coala în aten ia general  a 
comunit ii. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat s  se creeze în coal  o 
atmosfer  primitoare i expresiv , plasând la vedere materiale promo ionale, produse 
ale activit ii elevilor colii (interven ii în media, întruniri, festivit i), s  se realizeze 
proiecte comunitare în care s  fie implica i elevii.  

În acest sens, am încercat cu genera iile de elevi s  îi implic cât mai mult în 
activit i de colaborare cu comunitatea: institu ii – gr dini e, coli, biblioteci, proiecte 
caritabile, ONG-uri i diverse funda ii. 
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Printre activit ile 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 

- Expozi ie caritabil  de Pa te 

- Recicl m inteligent i proiect caritabil Sierra for Leonne 

De asemenea, copiii au participat la numeroase concursuri colare i artistice: 
Comper, Lumina Math, CD Idei în c r i i altele. Pe lâng  acestea, am fost implica i în 
proiecte cum ar fi: Clubul de Lectur , i eu tr iesc s n tos, Pet School Purina, Albinele 
sunt prietenii no tri. 
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P rerea mea este c  prin intermediul acestor activit i elevii se dezvolt  
armonios, devin mai responsabili i con tien i de lumea din jurul lor, iar comunitatea 
are ocazia de a cunoa te colile, profesorii, activit ile, copiii, fiind promovat  cu 
succes imaginea colii. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI 

c. Gimn. Nr. 13/ G. P. P. Nr. 6 Rm. Vâlcea
Prof. în înv . pre colar Andreescu Elena Loredana 

     La nivelul fiec rei unit i de înv mânt se elaboreaz  un plan institu ional de 
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmare te îndeplinirea unor obiective: 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate;
Elaborarea unor proiecte la nivel local, jude ean, interjude ean etc. care s  vizeze
multiplicarea experien elor pozitive i a exemplelor de bun  practic  în
managementul institu ional;
Personalizarea ofertei educa ionale la nivel institu ional prin inovare,
diversificare i flexibilizare a acesteia în func ie de nevoile i interesele
partenerilor i beneficiarilor demersului educa ional;
Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii elevilor,p rin ilor i ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent ;
Promovarea imaginii institu iei i a  factorilor ce î i asum  responsabilit ile în
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii educa iei.

      Promovarea imaginii gr dini ei se poate realiza prin derularea unor parteneriate în 
cadrul comunit ii locale. 

      Parteneriatul educa ional este un concept care devine tot mai prezent în rela iile de 
colaborare ce se stabilesc între unit ile de înv mânt i diferitele segmente ale 
societ ii. Necesitatea i importan a parteneriatelor rezid  în dou  aspecte: nevoia 
deschiderii gr dini ei c tre comunitate si  sensibilizarea comunit ii la nevoile 
gr dini ei. 

         Educatoarea este cea care trebuie s  ini ieze, s  conceap , s  structureze pertinent 
i corect parteneriatul educa ional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 

p r ile implicate.  

   TIPURI DE PARTENERIATE- dup  nevoile i scopul urm rit: 

 parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale i a spa iilor de înv mânt; 
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de înv mânt; 

 parteneriate ce vizeaz  atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

 parteneriate pentru cunoa terea reciproc  i buna rela ionare; 

 parteneriate ce vizez  o cât mai bun  integrare a copiilor în societate; 
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 parteneriate profesionale, ce vizeaz  formarea continu  a cadrelor didactice; 

 parteneriate de imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive. 

CONCLUZII: Ini ierea i derularea de activit i în parteneriat reprezint  o provocare 
pentru educatorul de azi, necesitând mult  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 înv mânt este preg tit  s  fac  fa  unor cerinte 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i în central comunit ii pe care o influen eaz  constant.  

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continu  schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceeace se cere de la 
unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii,personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii, crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formarea permanent  cu nevoile 
specific identificate în unitatea colar  i comunitatea local . 

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor entice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar.  

Integrarea elevilor în coala prin promovarea interculturalita ii i sus inerea 
elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i sus inerea elevilor în abilit i. 
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Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplerol de bun  
practic  în managementul institutional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale.  

Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se 
controla comportamental i emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  
influent  formativ , au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, 
concursuri i parteneriate cu alte institu ii 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 
      Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  

O institu ie cu orientare de marketing se concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea 
i competen ele sale distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la 

mod  la un moment dat.  
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Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie care s  fie 
interesa i de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face cât mai 
atractiv . 

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 

Negril  Iulian, Marketing educational 
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METODE ACTIV-                                                                     
PARTICIPATIVE IN PREDAREA MATEMATICII 

Studiu de specialitate 

Prof. Andreia Georgiana GHERGHESCU 

CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV
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 activit i desf urate cu elevii pe baza aplic rii metodelor de 
înv are activ- participative: 

METODA ,,SCHIMBA PERECHEA” 

Este o metod  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 dou  grupe egale ca num r de participan i. Se formeaz  dou  cercuri 
concentrice, copiii fiind  fa  în fa  pe perechi.  Înv torul  d  o sarcin  de lucru. 
Fiecare pereche discut  i apoi comunic  ideile. Cercul din exterior se rote te 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 implic  
în activitate i î i aduce contribu ia la rezolvarea sarcinii. 

 EXEMPLU DE ACTIVITATE: 

         Tema: ,,Proportionalitate directa/ proportionalitate inversa” 

         Etapele activit ii: 

1. Se organizeaz  colectivul în dou  grupe egale. Fiecare copil ocup  un scaun,
fie în cercul din interior, fie în cercul exterior. Stând fa  în fa , fiecare copil are un 
partener. 

2. Profesorul comunic  cerin a:,,Verifica daca numerele urmatoare sunt
direct/invers proportionale cu urmatoarele numere!”. 

3. Lucru în perechi. Copiii lucreaz  doi câte doi pentru câteva minute.

         Copilul aflat în cercul interior spune solutia de rezolvare iar cel lalt aduce 
completari icercand sa rezolve cerinta. Apoi copiii din cercul exterior se mut  un loc 
mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizând astfel o nou  pereche. Jocul se 
continu  pân  când se ajunge la partenerii ini iali sau se termin . 

4. Analiza ideilor i a elabor rii concluziilor. În acest moment, copiii se
regrupeaz  i se vor analiza pe rand rezolvarile problemelor. 

METODA    CUBULUI 

     Este o metod  folosit  în cazul în care sedore te explorarea unui subiect, a unei 
situa ii din mai multe perspective. 

     ETAPE: 

1. Se realizeaz  un cub pe ale c rei fe e se noteaz :  descrie, compar , analizeaz ,
asociaz ,  aplic ,  argumenteaz ; 

2. Se anun  tema / subiectul pus în discu ie;

3. Se împarte grupul în ase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una  dintre  cerin ele
înscrise  pe  fe ele  cubului; 

4. Se comunic  forma final  a scrierii, întregului grup (se pot afi a/ nota pe caiet).

EXEMPLU DE ACTIVITATE: 

Tema: Prisma regulata deapta: triunghiulara, patrulatera, hexagonala; cubul, 
paralelipipedul dreptunghic 

        Descrierea activit ii elevilor: 

Elevii care primesc fi a 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 plan  a corpurilor studiate i desf ur rile lor        
plane; 

             -de identificat elementele acestora; 

Elevii care primesc fi a cu verbul compar   vor stabili asem n ri i deosebiri 
între prisma oblica si prisma dreapta , paralelipiped si paralelipiped drept , 
paralelipiped drept si paralelipiped dreptunghic , paralelipiped dreptunghic si cub .        

 Elevii care vor avea fi a cu verbul asociaz  vor asocia fiec rei prisme studiate  
formulele de calcul pentru volum i arie ( lateral , total ), aria bazei , perimetrul bazei 
, apoi vor identifica obiecte cunoscute care au forma obiectului respectiv.Elevii pot 
primi un obiect practic/desen pe care s -l „descompun ” în corpuri geometrice 
cunoscute. 

        Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru va cere ca elevii s  
analizeze diferite sec iuni în corpurile studiate.(diagonale, sec iuni cu un plan paralel 
cu baza).Se vor realiza desene corespunz toare în care se vor pune în eviden  toate 
planele de sec iune i forma sec iunii rezultate,prin markere sau carioci colorate.  

Elevii ce vor primi o fi  cu verbul argumenteaz  vor avea de analizat i justificat 
în scris valoarea de adev r a unor propozi ii , ce vor con ine i  chestiuni „capcan ”.Li 
se poate cere s  realizeze i scurte demonstra ii sau s  descopere gre eala dintr-o 
redactare a unei rezolv ri. 

Elevii din grupa verbului „aplic ” vor avea un set de întreb ri gril  în care vor 
aplica formulele pentru calculul ariei sau volumului prismei regulate drepte in contexte 
variate. 

Evaluare: 

Dup  expirarea timpului de lucru (20-25 min) se va aplica  

METODA ,,TURUL GALERIEI’’ . 

Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clas  în 6 locuri vizibile.Elevii 
din fiecare grup î i vor prezenta mai întâi sarcina de lucru i modul de realizare a ei, 
apoi, la semnalul dat de profesor, vor trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de 
la alt  grup  i vor acorda acestora o not .Dup  ce fiecare grup a vizitat „galeria” i a 
notat corespunz tor productiile colegilor,se vor discuta notele primite i obiectivitatea 
acestora, se vor face aprecieri i se vor corecta eventualele erori. 

METODA „ TIU / VREAU S  TIU / AM ÎNV AT” 

     Metoda se bazeaz  pe cunoa tere i experien ele anterioare ale elevilor, pe care le 
vor lega de noile informa ii ce trebuie înv ate. 

ETAPE: 

 Listarea cuno tin elor anterioare despre tema propus ; 
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 Construirea tabelului (Profesor); 
Ceea ce tim / credem 
c   tim 

Ceea ce  vrem  s   tim Ceea  ce  am  înv at 

 Completarea primei coloane; 
 Elaborarea întreb rilor i completarea coloanei a  doua; 
 Citirea textului; 
 Completarea ultimei coloane  cu  r spunsuri  la  întreb rile  din  a  doua  coloan , 

la  care  se  adaug   noile  informa ii; 
 Compararea informa iilor noi  cu  cele  anterioare; 
 Reflec ii în  perechi / cu  întreaga  clas . 

EXEMPLU: 

Matematic    

Clasa  a V-a 

Lec ia:  Ordinea  efectu rii  opera iilor 

TIU VREAU S  TIU AM ÎNV AT 

-opera ii  matematice: 
adunare, sc dere, 
înmul ire, împ r ire 

- termeni, sum , desc -
zut, sc z tor, rest, factori 

produs, deîmp r it, îm- 

p r itor, cât, rest. 

1. Cum  se  rezolv   exer- 

ci iile  cu  paranteze ( ),  

[ ] ? 

Rezolv m  exerci iile  din  
paranteza  rotund   i  
apoi  din  cea  p trat . 

- proba  opera iilor: 

T1=S-T2 

D=R+S;  S=D-R 

F1=P:F2 

D=CxÎ+r;  Î=(D-r):C 

2.Care  este  ordinea 
rezolv rii  acestor  
exerci ii? 

Se  rezolv   exerci iile  
din  paranteza  rotund , 
apoi  cea  p trat   se  
transform   în  rotund   i  
apoi  se  rezolv   
exerci iul  din  parantez . 

- opera ii  de  ordinul  I 
(adunare, sc dere) i  de  
ordinul II (înmul ire,  
împ r ire) 

3.Cum  rezolv m
exerci iile  f r   parante-
ze, dar  care  con in  toate  
opera iile? 

Se  rezolv   întâi  exerci-
iile  de  îmnul ire  i  

împ r ire, în  ordinea  în  
care  sunt  scrise,  apoi  
cele  de  adunare  i  
sc dere. 
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- parantezele ( ), [ ]. 4.Cum  rezolv m
probleme  printr-un 
exerci iu? 

Realiz m  planul  
problemei,  observ m  
exerci iile  fiec rei  afl ri 
i  le  grup m  într-un  

exerci iu  folosind  i  
parantezele  dac   este  
cazul. 

- rezolvarea  de  proble- 

me. 

5.Cum  compunem
probleme  dup   un  
exerci iu? 

Ne  gândim  la  opera iile  
exerci iului, ce  sintagme  
folosim,  în  ce  ordine 
alc tuim  enun ul  
problemei. 

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. 

Cunoscând locul pe care jocul îl ocup  în via a copilului – unul preferat – se
în elege eficien a folosirii lui în procesul instructiv-educativ
Folosind jocul:

 Elevul înva  de pl cere cu un minim de efort 
 Elevul devine interesat de activitatea pe care o desf oar  
 Îi facem  pe elevii timizi s  devin  mai volubili 
 Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec 
 Elevul î i reglementeaz  comportamentul 
 Elevul iese din egocentrismul s u i înva  s  colaboreze 

 

EXEMPLE: 

1. “Caut  vecinii!“

 Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere”,  

 Sarcina didactic  este “s  g seasc  num rul mai mare sau mai mic cu o unitate 
decât  num rul dat”. 

2. ”Cine urc  scara i coboar  mai repede? ”

Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru opera ii”,  

Sarcina didactic   este “s  efectueze exerci ii de adunare , sc dere, înmul ire, 
împ r ire”. 
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3.Puzzle

Cel  mai atractiv dintre jocuri r mâne cel numit „puzzle” ( „buc i” care, asamblate, 
conduc la o form  plan , o imagine). Piesele componente pot fi realizate din carton sau 
poate fi utilizat  doar vizualizarea ansamblului. 

Jocul , gen „puzzle”, cu o mare vechime (inventat în China antic ), este utilizat în noile 
manuale sub denumirea P TRATUL TANGRAM.  Acesta const  din „buc i”, numite 
TANURI, care asamblate formeaz  un p trat, dar a ezate în diferite pozi ii se pot folosi 
pentru a ob ine figuri diferite: animale, plante, litere, cifre, obiecte, etc. 

Scopul: -consolidarea cuno tin elor despre figurile geometrice; 

              -s - i dezvolte deprinderile practice privind t ierea i lipirea figurilor 
geometrice; 

Sarcina didactic : -s  desprind  un p trat dintr-o form  dreptunghiular ; 

-s  asocieze figurile geometrice pentru ob inerea imaginii dorite; 

Material didactic; p tratul TANGRAM, lipici, coli de hârtie 

Desf urarea jocului: la semnalul înv torului elevii încep s  decupeze figurile 
geometrice conform explica iilor; cele mai reu ite lucr ri vor fi prezentate în cadrul 
unei expozi ii. 

Metodele  active  acord   valoare  activismului  subiectului: 

valorific   gândirea  critic  / creativitatea;
presupun  complementaritate – rela ii;
sistematizeaz   experien e  subiective;
presupun  colaborare – cercetare  comun .

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

88



Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz   
interac iunea  dintre  min ile  participan ilor, dintre  personalit ile  lor,  ducând  la  o 
înv are  mai  activ   i  cu  rezultate  evidente.   

Acest tip de interactivitate determin   „identificarea  subiectului  cu  situa ia  de  
înv are  în  care  acesta  este  antrenat”  ceea  ce  duce  la  transformarea  elevului  în 
st pânul  propriei  form ri. 

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 primar-

gimnazial, Ed. SC Aramis print,2001.
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Importan a promov rii imaginii colii prin mijoace online 

Prof. nv. Primar Andri  Cristina 

coala Gimnazial  “Domni a Maria”, Bac u 

Multe din activit ile frumoase i interesante desf urate de cadrele didactice 
mpreun  cu elevii nu ajung s  fie cunoscute i valorificate, atunci când nu sunt “aduse la 

lumin ”, adic  r mân la nivelul activit ilor realizate la clas  i nu sunt mediatizate din 
diferite motive. Acest lucru  reprezent  un mare impediment n promovarea imaginii unei 
coli i poate limita interesul beneficiarilor direc i i indirec i  fa  de aceasta.  

n ultima perioad , a a cum este i normal, din ce n ce mai mul i p rin i sunt 
interesa i nu doar de activit ile colare, ci i de cele extracuriculare, de “oferta” de 
ativit i din care pot alege. Din acest motiv conteaz  foarte mult ca coala s  foloseasc  
cât mai multe mijloace i modalit i de promovare.  

Dac  n contextul actual, activit ile “face to face” sunt limitate, cele online sunt 
foarte eficiente i la ndemân , pe care, câteva dintre acestea, le-am folosit i eu cu succes 
la clas . nc  de la nceputul acestui an colar am postat imagini i videoclipuri pe pagina 
de facebook a colii cu activit i extracuriculare precum “Toamna- frumuse e, armonie i 
culoare”, “5 Octombrie - Ziua educa iei” sau “Carnavalul Toamnei”.  

Toate acestea au fost postate i pe grupul de WhatsApp al p rin ilor, care nu au 
putut participa, din motive de siguran , n contextul pandemiei. De asemenea, cu ocazia 
zilei de 1 Decembrie- Zi na ional , am realizat mpreun  cu colegii activit i deosebite, 
care au fost mediatizate i pe postul de televiziune “Euro TV”, Bac u.  

n ceea ce prive te utilizarea platformelor educa ionale, am folosit Wordwall, 
pentru a realiza jocuri didactice, interactive, JS puzzle, pentru a crea puzzle-uri tematice, 
am direc ionat p rin ilor diferite resurse educative, de pe canale de youtube. 

Astfel, n activit ile mele desf urate cu elevii clasei preg titoare C i n colaborare 
cu al i colegi, cred c  am reu it s  promovez imaginea colii, fapt ce reiese din num rul 
mare de cereri de nscrieri n unitatea noastr , pe parcursul acestui an colar. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

90



PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Apetrei Lucia-Mihaela 

A. TIPUL DE PROIECT: 
Proiect promovat în cadrul proiectului na ional ALBINELE SUNT PRIETENII 
NO TRI rezultatul cooper rii dintre Ambasada Sloveniei la Bucure ti i Ministerul 
Educa iei, Asocia ia Cresc torilor de Albine din România, Muzeul Na ional de Istorie 
Natural  ”Grigore Antipa” i Asocia ia Pentru Protec ia Albinelor i Polenizatorilor 
S lbatici 

B.  APLICANTUL: 
1. coala Gimnazial  ”Elena Cuza”
Adresa: B-dul Decebal, nr. 72-74 
Piatra Neam , jud. Neam  

        C. ARGUMENT: 

             Am r spuns 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  Cresc torilor de Albine, 
nu ezit niciun moment s  abordez cu elevii mei la clas , problema albinelor i 
importan a lor asupra întregului ecosistem, privind conservarea habitatelor naturale i 
biodiversitatea. Da, albinele încep s  aib  din ce în ce mai multe probleme datorit  
pierderii habitatului din cauza intensific rii agriculturii i stropirii necontrolate cu 
pesticide,  a polu rii mediului, aglomer rii urbane i nu în ultimul rând, schimb rile 
climatice.  

             S  înv m de la albine, modestia culorilor, sunetul muncii, dulcea a mierii, 
fine ea acului, miracolul veninului, organizarea familiei i devotamentul pentru natur .  

             Albina este un contrast. Albina urban  este un bau-bau. Copiii o percep ca pe 
un pericol: albinele în eap  i în ep tura este dureroas  i provoac  uneori i alergii. 
Albina produce faguri dulci cu miere i ”acadele cu propolis”. Albina este dr gu , 
ginga  dar dac  este doar din ...hârtie, pentru decor. Avem flori, dar nu avem albine!  

             Modalit i noi i inovatoare de predare sunt incluse în activit ile de predare 
propuse în acest proiect. Startul l-am dat acum, în final de anotimp de toamn , pentru 
a pleca de la o stare de lini te a copiilor c  micu ele în ep toare hiberneaz  în c ldura 
stupului. 

              Iat  patru întreb ri de la care voi  porni: 
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1. E ti alergic la veninul de albine, dar tii cum s  procedezi  în momentul  în care
ai fost în epat? 

2. Ai preg tit o glastr  cu flori pentru pervazul exterior al locuin ei, dar vrei s  fie
vizitat  de albine? 

3. Importan a albinelor pentru aprovizionarea cu hran  a oamenirii, o tii?
4. Exist  c su e pentru albine în ora ul t u?

              Proiectul Albina urban  vine în completarea activit ilor extracurriculare la 
clas  prin abordarea transcurricular  a activit ilor, un mod inovativ de a forma 
competen e civice de calitate elevilor comunit ii noastre.  

C. SCOPUL PROIECTULUI 
Înt rirea unor comportamente civice pozitive înv area cum s  rela ioneze mai bine cu 
natura pentru protejarea albinelor ce au un rol important în polenizarea natural  a 
plantelor i aprovizionarea cu hran  a umanit ii. 

E. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 con tientizarea importan ei albinelor ca indicator biologic al condi iilor de 

mediu; 
 rolul albinelor în polenizarea plantelor i efectele pozitive asupra întregului 

ecosistem; 
 con tientizarea c  aceste creaturi minuscule sunt mult mai mult decât insecte 

bâzâitoare i în ep toare; 
 contribu ia albinelor în înmul irea plantelor i producerea de produse apicole; 

F. GRUP INT : 
direct
32 de elevi ai clasei a II-a C de la coala Gimnazial  ”Elena Cuza” din Piatra

Neam  coordona i de doamna profesor Apetrei Lucia-Mihaela 
indirect:

elevi i cadre didactice din cele dou  coli
p rin ii elevilor
membrii comunit ii locale

G. DURATA :  
8 luni (decembrie 2021 – iunie 2022) 

CALENDARUL ACTIVIT ILOR 

ETAPA ACTIVIT I PERIOADA 
I  formarea i organizarea echipei de 

proiect; 
 stabilirea responsabilit ilor; 
 stabilirea activit ilor ce se vor desf ura 

pe parcursul celor 8 luni; 

2 decembrie- 20 
decembrie 
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 popularizarea ini iativei, a proiectului la 
nivel de coal , familie, comunitate local ; 

II Desf urarea activit ilor propuse decemrie 2021 –
mai 2022 

III Evaluarea proiectului 
Popularizarea rezultatelor la nivel de coal , 
familie, comunitate local  

iunie 2022 

H. CON INUTUL PROIECTULUI: 
Proiectul va con ine 4 activit i dup  cum urmeaz : 

Nr. 

Ctr. 

Activit i Obiective Perioad  Participan i Locul de 
desf urare 

1. Miracolul
albinelor

 con tientizarea 
importan ei albinelor 
ca indicator biologic 
al condi iilor de 
mediu; 
 contribu ia 

albinelor la 
producerea unor 
produse alimentare de 
calitate superioar  

Decembrie 
2021 

Elevii  clasei coala 
Gimnazial  
”Elena 
Cuza” 
Sala de clas  

2. Discut m
i

degust m

 - con tientizarea c  
aceste creaturi 
minuscule sunt mult 
mai mult decât insecte 
bâzâitoare i 
în ep toare; 
- degustare din mierea 
albinelor; 

Ianuarie 
2022 

Elevii clasei 
a II-a C 

coala 
Gimnazial  
”Elena 
Cuza” 
Sala de clas  

3. ”Hotel”
pentru
albinele
urbane

 necesitatea 
unor c su e pentru 
albine în vederea 
poposirii lor în mediul 
urban 
 con tientizarea 

importan ei albinelor 
ca indicator biologic 
al condi iilor de 
mediu; 

aprilie 
2022 

Elevii clasei coala 
Gimnazial  
”Elena 
Cuza” 
Curtea colii 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

93



4. La mul i
ani,
albinu a
mea!

 con tientizarea 
importan ei albinelor 
ca indicator biologic 
al condi iilor de 
mediu; 
 importan a 

albinelor pentru viitor 

20 mai 
2022 
Ziua 
Mondial  a 
Albinei 

Elevii clasei Muzeul de 
tiin e ale 

Naturii din 
Piatra Neam  

I. METODE I TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE: 

 Activit i practice, înv area prin descoperire, degustare de produse apicole, 
vizite cu caracter tiin ific la centrul ACA sucursala Piatra Neam , excursie în stupina 
unui cresc tor 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:

 Cre terea gradului de în elegere c  albina este insecta cu cel mai mare rol în
polenizarea natural  a florilor i eradicarea foametei pe p mânt 

 Con tientizarea de c tre p rin i a valorii educative a proiectelor educa ionale în 
coli i institu ii cu experien  relevant  în protejarea albinelor 

o Cantitative:

 2 portofolii

 Mape cu lucr ri ale copiilor

 Înc rcarea produselor activit ii pe Drive, platforma Classroom

 Parteneriat între institu ii

 Pagina facebook a colii

K. RESURSE: 

 Echipa de proiect format  din cei doi înv tori ai colii, director coal , director 
ACA sucursala Piatra Neam , personal al muzeului de tiin e ale Naturii din Piatra 
Neam , elevii, p rin ii acestora 

 Mapa proiectului, portofoliul personal al elevilor, aparat foto, colec ie de ”hotel” 
pentru albine, galeria foto 

L. EVALUARE – CALITATE 

Expozi ie cu lucr rile elevilor 
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Raport de activitate 

Înfiin area în clas  a unui col  numit ALBINA URBAN  

Expunerea planului de activit i  

M. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

În scopul asigur rii durabilit ii proiectului se va urm ri: 

Realizarea unei expozi ii foto i a modelelor de ”hoteluri” pentru albina urban

Implicarea membrilor comunit ii i a direc iunii colilor în derularea
activit ilor 
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Înv area online – exemple de bune practici 

ARDELEAN RAMONA IOANA 

Aceast  nou  abordare a educa iei, cea online trebuie s  fie direc ionat  în 
spiritul dezvolt rii autoeduca iei, atât a cadrelor didactice, cât i a elevilor, pentru c  
nimeni nu a fost preg tit pentru înv 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 înv 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 pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, culegeri, caiete, manuale sau gazete 
matematice. Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante, resurse digitale sau 
jocuri online spectaculoase, adolescen ii rezoneaz  destul de greu cu vechile metode 
de înv 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  cu pl cere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme 

rezolvate în pa i, exerci ii cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe 
no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mul i elevi de gimnaziu 
descoper  eficien a platformelor online de înv are. Aceste metode educa ionale 
alternative completeaz  în mod firesc studiul la clas  sus inut de profesori i îi 
încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

Avantaje înv rii online întâlnite în orele desf urate: 

1. distribuirea rapid  a materialelor didactice
2. elevii intr  în posesia materialelor printr-o simpl  accesare
3. existen a con inuturilor multimedia
4. con inuturile pot fi terse, corectate sau actualizate cu u urin
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea con inuturilor interactive, existen a feedback-ului

Limite i dificult i/ Dezavantaje ale înv rii online: 

1. dificult i în utilizarea tehnologiei
2. lipsa comunic rii reale/ fizice
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Elevii sunt atra i de noua predare online. Exist  un variat material suport de 
desf urare a orelor în aceast  form . Voi exemplifica cu câteva instrumente i 
aplica ii. 

Resurse utile în format digital pe care le folosim la activit i: 

 wordwall.net (exerci ii interactive sau printabile pentru aprofundarea 
cuno tin elor despre vocabular, matematic , tiin e, istorie etc.) 

 miro.com (este o aplica ie online colaborativ  care partajeaz  un editor mai 
multor utilizatori i poate fi folosit  ca tabl  interactiv ) 

 www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 
 clasamea.eu/(materiale didactice, activit i, experin e) 
 gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 
 www.jigsawplanet.com(jocuri online) 
 learningapps.org/(module de înv are mutimedia într-o form  atr g toare 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 activit i: 

 Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 
 Canva (creare de afi e, orare, prezent ri, felicit ri) 
 Chatter Pix kids (aplica ie de editare foto care d  voce unor imagini) 
 Padlet (aplica ie colaborativ  care permite elevilor s  co-creeze materiale, 

proiecte) 
 Flipgrid (website i aplica ie de creare resurse media, evaluare, prezent ri de 

proiecte) 
 EdPuzzle (platform  care promoveaz  interac iunea elevilor cu con inutul de 

înv are sub forma unui videoclip pres rat cu întreb ri create special pe 
con inutul video) 

 Nearpod (platform  de implicare activ  a elevilor în activitatea de înv are 
interactiv  Are elemente de EdPuzzle i Padlet. Copiii au acces la con inut 
multimedia, realitate virtual , obiecte 3D, simul ri PhET) 

 Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 
 Google Jamboard (tabl  interactiv ) 
 Paint by number (aplica ie de colorat dup  un tipar prestabilit) 
 Cum s  atrag  animale pas cu pas, lec ii de desen (cum s  desenezi animale) 
 Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

Cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor mici, cât i a celor 
mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o 
motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod eficient. 
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Pot fi numite situa ii limit  cazurile în care o persoan  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 s  piard  o anumit  informa ie care îi era util  în acel moment, dar 
pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situa ii de criz  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 distinctiv  a fiec rei institu ii 

Profesor înv mânt primar Aromânesei Carmen     
coala Gimnazial  nr. 24 Timi oara 

Un aspect aparte al flexibiliz rii i alternativit ii curriculare îl reprezint  curriculumul 
la decizia colii.  

Aceast  ipostaz  a alternativit ii i flexibiliz rii educa iei o reprezint  încercarea de 
introducere secven ial  a unor elemente de con inut variabile, specifice actorilor implica i. 

Prin dreptul de a lua decizii conferit colii, curriculumul la decizia colii (CDS), se 
specific  în actualele documente emise de ministerul de resort (Curriculum na ional.. . 
1998), este de fapt emblema puterii reale a acesteia.  

Derivat  din libertatea - oferit  de planul-cadru de înv mânt - de a decide asupra unui 
segment al Curriculumului na ional. aceast  putere d  posibilitatea definirii unor trasee 
particulare de înv are ale elevilor.Libertatea de decizie la nivelul colii este consonant  
cu democratizarea societ ii i reprezint  o ans  de adecvare la un sistem deschis, cu 
op iuni multiple.  

CDS r mâne o realitate a colii de azi, realitate care i-a câ tigat o serie de adep i (fapt 
important este c  printre ace tia se num r  i majoritatea elevilor) i care presupune starea 
de normalitate prin acceptarea diferen ei, Altfel spus, CDS permite crearea unui etos 
propriu care confer  diferen  i specificitate fiec rei institu ii colare. 
De aceea activitatea copilului nu trebuie s  se limiteze la spa iul i timpul colar, acesta 
trebuie s  ia contact cu mediul natural i social, ceea ce presupune o gam  larg  de 
rela ii comportamentale 

La toate clasele de înv mânt primar, curriculumul la decizia colii este 
prev zut în planul-cadru cu 0-1 ore/ s pt. Atunci cînd am fost implicat , în ani colari 
succesivi,a fost o provocare  propunerea ofertei de discipline op ionale, astfel: în primul 
an colar, la clasa a IV-a, iar în urm torul an colar, la clasa preg titoare. Oferta include 
câte dou  discipline op ionale, care vor fi supuse alegerii realizate de elevi i de p rin ii 
acestora. 

Înainte de a propune p rin ilor cele dou  variante de op ionale, voi realiza o 
analiz  SWOT pentru identificarea nevoilor, dar i a oportunit ilor clasei mele (clasa 
a IV-a). Op ionalele ce urmeaz  a le propune p rin ilor vor ine cont de rezultatele 
acestei analize, precum i de preferin ele exprimate de elevi i de p rin ii acestora prin 
intermediul unor chestionare (google forms). 

A adar, pentru clasa a IV-a, voi propune dou  op ionale, ”Eu i scena”, op ional 
propriu care necesit  aviz ISJ,  i ” Educa ie pentru s n tate”, op ional deja avizat 
de Minister, care vor respecta structura programei. P rin ii îsi vor exprima op iunea 
prin intermediul unei chestionar, urmând ca cel cu cel mai mare num r de voturi s  fie 
ales drept op ional al clasei.  
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”Eu i scena” 
         Avantajele educa iei prin teatru vizeaz  trei aspecte ale personalit ii elevilor: 
social, individual i lingvistic. Ea urmare te s  transforme elevul nu neaparat ntr-un 
mic actor, ci mai ales intr-un bun spectator, insuflându-i curiozitate pentru scene, 
pentru ceea ce se întampl  n spatele scenei, respectul pentru actor/regizor/scenarist i 
pentru munca lui, dragostea pentru teatru în general. 
        Alegerea teatrului pentru copii ca disciplin  op ional   urm re te dezvoltarea 
personalit ii  copiilor prin  formarea unor noi priceperi i deprinderi  de manifestare 
liber  i spontan , prin stimularea interesului pentru art , pentru l rgirea orizontului 
cultural, dar mai ales manifestarea nevoii de integrare social  i cultural  a valorilor 
artistice. 
        Prin acest op ional creez cadrul favorabil exprim rii libere a tuturor copiilor, le 
stimulez spiritul de echip , îi adaptez la cerin ele scenei, a publicului, cu o atitudine 
degajat  din partea lor, lipsit  de emo ii, educându-i ca spectatori dar i ca “ actori ”. 
        Activitatea artistic  a copiilor are un rol important în îmbog irea culturii lor, în 
educa ia lor afectiv-estetic  i, nu în ultimul rând, un rol distractiv-recreativ. 
        Op ionalul propus creeaz  un cadru favorabil exprim rii libere, stimuleaz  munca 
în echip  i contribuie la socializarea copiilor.  Elevii vor înv a s  exteriorizeze tr irile 
interioare ale personajelor prin gestic , mimic , timbrul vocii, volum, mi care scenic . 

În cadrul Comisie metodice a înv torilor va fi propus i prezentat acest op ional, 
urmând ca în cadrul Comisiei pentru Curriculum a unit ii de înv mânt s  fie 
centralizate op ionalele propuse în cadrul comisiei metodice. Urm torul pas este 
realizarea ofertei CD  a scolii. Aceast  ofert  urmeaz  a fi prezentat , dezb tut   i 
avizat  de Consiliu Profesoral, apoi aprobat  de Consiul de Administra ie.  Conducerea 
colii transmite Inspectoratului colar oferta aprobat  de CD  pentru anul colar 

urm tor, iar în acest moment p rin ii pot fi în tiin a i care va fi op ionalul pentru anul 
colar viitor. 

Pentru clasa preg titoare, a  propune dou  op ionale, ”Cântec , vers, ritm i 
mi care” i ” Tr istu a cu pove ti”.  

”Cântec , vers, ritm i mi care”  
Conceput  transdisciplinar, disciplina op ional  “Cântec, vers, ritm i mi care”, 

strânge laolalt  elemente din folclorul copiilor, pe baza tr irilor pozitive ale universului 
copil riei, stimulând  interesul elevilor pentru exprimarea activ .  

Prin op ionalul propus, elevii î i pot forma i dezvolta capacit i de comunicare 
expresiv , nuan at , plin  de vivacitate i verv . Datorit  sonorit ii, ritmului exersat 
prin mi c ri corporale sugerate de con inut, înv area distractiv  devine captivant , 
ofer  un adev rat spectacol de sensibilizare. 

În activit ile desf urate, doresc s  inem seama de evenimentele din via a 
clasei, s rb torile religioase i din calendarul ecologic, anotimpurile, bucuriile i 
jocurile copil riei, dar i de temele abordate la celalte discipline. Se ine cont de ceea 
ce se întâmpl  în natur  i în suflet. Într-o or , prin incursiunea în mai multe domenii, 
se elimin  monotonia, plictiseala, dar mai ales prin mi care. 
 Consider c  op ionalul poate deveni liantul firesc al trecerii de la vârsta 
pre colarit ii la cea a colarit ii pentru c  oglinde te disponibilit ile i interesele 
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copiilor, asigur  un mediu stimulativ de cooperare i coeziune în care se îmbun t esc 
considerabil abilit ile i rela iile de comunicare.     

 ” Tr istu a cu pove ti” 
De i nu tie s  citeasc , elevul poate descoperi frumuse ea i în elepciunea 

textului literar prin intermediul înv torului, al familiei, al colegilor care tiu deja s  
citeasc  . 

Elevii mici sunt ajuta i s  diferen ieze binele de r u, s  î i ia drept model 
personaje pozitive, s  aprecieze calit ile i s  critice gre elile i n ravurile 
personajelor negative. 

Prin realizarea acestui op ional se urm re te formarea i dezvoltarea 
personalit ii copiilor, dar i dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii 
cititului , o îndr girii c r ilor. 

Literatura pentru copii nu este doar frumoas , dar îi i trimite pe ace tia  într-o 
lume „ de poveste”, c ci vor tr i profund al turi de  Fe i-Frumo i i de Ilene Cosânzene, 
de oameni cu min i ascu ite, de animale cunoscute i de altele cu puteri nem rginite. 

Op ionalul propus le ofer  elevilor ansa de a- i cultiva capacitatea  de audiere 
i receptare, imagina ia, fantezia, creativitatea, exprimarea corect  i nuan at . 

Pentru aceste dou  op ionale voi urma accea i pa i pentru ob inerea aprob rii 
Inspectoratului. 

Cred c , dup  ce vor fi discutate în cadrul Comisiei metodice, aprobate în 
Consiliul Profesoral i Consiliul de Administra ie al colii, a  face o scurt  prezentare 
a lor i a  posta-o, cu acordul direc iunii, într-o sec iune special dedicat  acestui subiect 
pe site-ul colii. Astfel p rin ii ce î i vor înscrie copiii la coala noastr  vor ti care este 
oferta CD  a colii pentru viitorii colari. 

La prima edin  cu p rin ii, în toamn , le voi prezenta p rin ilor cele dou  oferte 
de op ionale i voi stabili, centralizând op iunile lor scrise, op ionalul ce se va realiza. 

Bibliografie: 

1) Constantin Cuco , Pedagogie, Ed.Polirom, 2006
2) Constantin Strung , tiin ele educa iei, Sinteze i teste de cuno tin e, Ed.

Politehnica, Timi oara, 2001 
3) Postelnicu, Constantin, Fundamente ale didacticii colare,Ed. Aramis, 2002
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PROIECT EDUCA IONAL 

BUCURIA CR CIUNULUI 

AN COLAR 2021-2022 

COORDONATOR, ÎNV TOR, AVRAM ELENA ALINA 

ARGUMENTUL PROIECTULUI 

Natura constituie una dintre componentele esentiale ale supravie uirii speciei 
umane. Interesul i dragostea pentru natur  sunt, la majoritatea elevilor, instinctive. În 
plus comportamentele i convingerile formate copiilor la o vârst  cât mai fraged  sunt 
cele care se p streaz  cel mai bine toat  via a. De aceea, în educa ia realizat  în coal  
trebuie s  pornim de la interesul firesc al elevilor pentru cunoa terea schimb rilor 
petrecute în natur , de la modul în care acestea influen eaz  atât plantele i animalele 
dar i via a i activitatea omului ceea ce reprezint , în general, mediul pentru ei. 

Educa ia se realizeaz  mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea 
aspectelor ce in de leg turile emo ionale, deoarece natura, prin frumuse ea ei, 
sensibilizeaz  sufletul copiilor, înl tur  oboseala, creeaz  bun  dispozi ie, ne ajut  s  
ne cunoa tem mai bine. Acum se contureaz  sentimente ce se vor manifesta prin 
atitudini ce dovedesc aten ia acordat  de acesta mediului. 

          E bine ca elevii s  tie, înainte de toate, c  trebuie s  protejeze natura – din care 
suntem parte integrant  – pentru c  tot restul vie ii noastre depinde de asta. 

 Pe lâng  protejarea naturii, pentru a avea o via  echilibrat  i plin  de realiz ri, 
elevii trebuie s  cunoasc  i s  respecte înv mintele cre tine. 

În preajma S rb torilor de iarn  tr im nostalgia des vâr irii noastre spirituale, 
deoarece S rb torile de Cr ciun ne transpun pe un t râm spiritual remarcabil. Ne 
împ c m cu noi în ine i cu semenii no tri, prin iubire i iertare, prin bucuria de a fi 
împreun  i a deveni mai buni, mai darnici. 
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Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întreb rile elevilor pe 
care le pun de fiecare dat  la început de iarn :  ”Când vine Mo  Cr ciun?”, „Dar Mo  
Nicolae?”, „De ce vine Mo ul doar iarna?”, „De unde are el a a de multe daruri?”, etc. 

Implicarea în acest proiect le d  ocazia copiilor s - i consolideze unele 
cuno tin e despre S rb torile de iarn , despre tradi iile i obiceiurile române ti  pe care 
le tim de la str mo ii no tri, din dorin a de a p stra vie frumuse ea i prospe imea lor.  

Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gânde te i la sensibilizarea 
comunit ii în care tr ie te în leg tur  cu realit ile crude, de neimaginat, uneori, pe 
care le tr iesc unii din semenii no tri, adul i i copii. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

TITLUL: ,,BUCURIA   CR CIUNULUI" 

SCOPUL:  Însu irea de c tre elevi a unor cuno tin e despre anotimpul iarna i  
despre s rb torile de iarn .  

OBIECTIVE: 
- sistematizarea cuno tin elor despre anotimpul iarna i despre s rb torile de iarn , 
antrenând capacit i dobândite la nivelul tuturor domeniilor; 

- formarea deprinderilor necesare realiz rii unor felicit ri, ornamente, tablouri etc.; 

- cultivarea i educarea sentimentelor de dragoste i admira ie fa  de Dumnezeu i 
Iisus, fa  de tradi iile i obiceiurile str mo e ti ; 

- exersarea deprinderii de lucru în echip , pe grupe; 

- dezvoltarea capacit ii de explorare i investigare a realit ii; 

- cultivarea dorin ei elevilor de a cunoa te copii cu probleme cu care s  comunice, s  
coopereze, s  interac ioneze; educarea copiilor în spiritul întrajutor rii semenilor; 

- dezvoltarea gândirii independente, a ini iativei, a imagina iei, a solidarit ii; 

- consolidarea capacit ii de a tr i emo ii pozitive; 

- colaborarea mai strâns  dintre coal , familie i comunitatea local  în scopul atingerii 
obiectivelor propuse în prezentul proiect; 
- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite ac iuni; atragerea lor 
în organizarea unor activit i cu caracter extracurricular. 
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      PROGRAMUL ACTIVIT ILOR 

Nr. 

crt. 

Peri  
oada 

Tema activit ii Modalita i de 
realizare 

Colaboratori 

11.. 22XXIIII  AA  ssoossiitt  iiaarrnnaa!! IImmaaggiinnii  ccuu  
aannoottiimmppuull  iiaarrnnaa,,  
ppooeezziiii,,  aauuddii iiii  
mmuuzziiccaallee  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  

EElleevvii,,  pprree ccoollaarrii  

22.. 33XXIIII  OOmmuull  ddee  zzaappaadd   PPrreezzeennttaarrii  pppptt,,  
ffiissee,,  jjooccuurrii,,aauuddii iiii  
mmuuzziiccaallee  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  

Elevi,pre colari 

33.. 6XII PPoovveesstteeaa  lluuii  MMoo   NNiiccoollaaee    Prezentare ppt,
jocuri,fi e 
interactive, rebus       Cadre     

didactice,elevi 

44.. 77XXIIII  GGhheettuu aa    jjuucc uu HHâârrttiiee,,  lliippiiccii,,  
ffooaarrffeecc ,,  ccuulloorrii  
eettcc..  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  

Elevi, pre colari 

55.. 88XXIIII

99  XXIIII

  1100XXIIII  

LLeeggeennddaa    

bbrraadduu uulluuii--  ppoovveessttee  iinn  
iimmaaggiinnii    

PPrreezzeennttaarree  pppptt,,  
jjooccuurrii,,  
iilluussttrraa iiii,,cc nntteeccee  
ssppeecciiffiiccee  
ss rrbb ttoorriiii  ddee  
CCrr cciiuunn  

  CCaaddrree  
ddiiddaaccttiiccee,,eelleevvii,,  
pprree ccoollaarrii  

66.. 1133XXIIII--
1177XXIIII   BBuuccuurriiiillee  CCrr cciiuunnuulluuii  

RReeaalliizzaarreeaa  ddee  
lluuccrraarrii  aarrttiissttiiccee,,  
ccoommppuunneerrii  ddeesspprree  
MMoo   CCrr cciiuunn,,  
ssccrriissooaarreeaa    

PP rriinn ii,,  eelleevvii  

cadre        
didactice 

77.. 2200XXIIII--
2233XXIIII

  ÎÎmmppooddoobbiirreeaa  bbrraadduulluuii  
ddee  CCrr cciiuunn  

RReeaalliizzaarreeaa  ddee  
oorrnnaammeennttee--
aaccttiivviittaattee  pprraaccttiicc   

PPaarriinnttii,,    

EElleevvii  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  

Pre colari 

RESURSE:  

- umane: pre colari, elevi, cadre didactice, p rin i 
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- temporale: decembrie 2021 

- materiale: filme, fi e interactive i jocuri online, prezent ri PawerPoint, povestiri, 
imagini, texte literare, program artistic, C. D.-uri,  acuarele, coli de desen, pensule, 
hârtie colorat , glasat , creponat , lipici, etc.  

GRUP INT : prescolarii, elevii cls.pregatitoare - clasa a-IV-a.  

PERIOADA DESF UR RII: 2XII-23 XII 

EVALUAREA:fotografii, concursuri, prezent ri PPT, expozi ii cu lucrari, portofolii, 
jocuri didactice. 

POPULARIZAREA PROIECTULUI 

Prezentarea proiectului in cadrul Comisiei Metodice a înv torilor 

Publicarea proiectului pe site-ul colii 

REDACTAREA PROIECTULUI: Înv tor Avram Elena Alina 

COORDONATOR, Înv tor Avram Elena Alina  

Clasa a-III-a 
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Educa ia incluziv  în context interna ional 

Profesor: Badea Iolanda 

Scoala Gimnaziala ,,Marin Preda", Pitesti, jud. Arges 

Adaptarea la permanentele cerin e schimb toare ale unei lumi care evolueaz  
rapid, care necesit  abord ri multiple ale fenomenelor naturale i/ sau sociale i care 
impune adoptarea de strategii eficiente în vederea atingerii tuturor obiectivelor sale, 
presupune implicarea activ  a întregii societ i pentru a pune în centrul preocup rilor 
sale OMUL. 

Printre atributele acestei societ i se pot enumera: schimbarea, transformarea, 
egalitatea anselor, continua formare, cooperarea, evolu ia tehnologiei, preocuparea 
pentru oameni i pentru nevoile lor în ceea ce prive te dezvoltarea, integrarea i 
inovarea. 

Elementul central al societ ii, element care poate contribui în mod valoros i 
radical la evolu ia tuturor elementelor componente ale societ ii  este EDUCA IA. 

Educa ia incluziv  este un proces complex, de durat  care necesit  analize, 
schimb ri i construc ii continue pentru a realiza politici i practici incluzive i a 
asigura bazele unei culturi incluzive. 

Educa ia incluziv  a ap rut ca o reac ie fireasc  a societ ii la obliga ia acesteia 
de a asigura cadrul necesar i condi iile impuse de specificul educa iei persoanelor cu 
cerin e educative speciale. Bog ia spiritual  a lumii contemporane rezid  tocmai din 
respectul i valorizarea tuturor indivizilor,  pentru c  lumea modern  accept  faptul c  
fiecare individ este o dimensiune care îmbog e te i potenteaz , împreuna cu celelalte 
experien e, lumea de azi.  

Educa ia incluziv , respectiv integrarea elevilor cu cerin e educa ionale speciale 
în înv mântul de mas  a ap rut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor i 
mentalit ilor, dar i a politicilor i practicilor de excludere i segregare.  

Integrarea elevilor cu cerin e educa ionale speciale în  înv mântul de mas  are 
ca scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpin  copiii în procesul 
educa iei i dezvolt rii lor.  

Educa ia de bun  calitate reprezint  un DREPT fundamenzal al omului i copiii 
au dreptul la educa ie general , iar modelul incluziunii socio-educa ionale are la baz  
acest drept, înglobat în dreptul interna ional. Fiecare copil, indiferent de apartenen  
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sau de nivelul de dezvoltare a capacit ilor sale, are dreptul la o educa ie de bun  
calitate care s  conduc  în cea mai mare m sur  la dezvoltarea capacit ilor sale 
cognitive i de integrare social . 

Fiecare copil este în eles ca un participant activ la înv are i predare i pentru 
c  fiecare aduce cu sine în procesul complex al înv rii i dezvolt rii o experien , un 
stil de înv are, un model social, o interac iune specific , un ritm personal, un mod de 
abordare, un context cultural c ruia îi apar ine. 

Conceptul de „educa ie pentru to i” a fost lansat în 1990 în Thailanda la 
Conferin a Interna ional  a Ministerului Educa iei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, 
s-au lansat dimensiunile educa iei pentru to i care constau în calitatea actului 
educa ional i acces pentru to i copiii:  

„ colile trebuie s  primeasc  to i copiii, f r  nici o deosebire privind condi iile 
lor fizice, sociale, emo ionale, lingvistice sau de alt  natur . Acestea se refer  i la 
copiii cu dizabilit i sau talenta i, copiii str zii i copiii care muncesc, copii din 
popula ii îndep rtate sau nomade, copii apar inând minorit ilor lingvistice si etnice… 
“ 

Pentru ca activitatea instructiv – educativ  s  fie profitabil  pentru to i elevii, 
aceasta trebuie s  se realizeze diferen iat. Educa ia diferen iat  vizeaz  adaptarea 
activit ii de instruire la posibilit ile diferite ale elevilor, la capacitatea de în elegere 
i ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiec rui elev în parte. 

Pentru ca educa ia copiilor cu cerin e speciale s  fie eficient , pe de o parte 
trebuie s  aib  un caracter integrat, iar pe de alt  parte trebuie s  aib  un caracter 
diferen iat, s  fie adaptat  particularit ilor elevilor.  

Caracterul integrat al înv mântului ne pune în fa a problematic  a situa iei în 
care un copil cu handicap este integrat într-o clas  obi nuit . În fapt este vorba pe de o 
parte de situa ia copilului respectiv, iar pe de alt  parte, de situa ia clasei în care este 
integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urm rim este o bun  în elegere reciproc , o 
existen  social  normal  a copiilor, în ciuda diferen elor existente. Pentru copilul cu 
handicap aceasta înseamn  a fi în eles i acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce 
poate aduce vie ii de grup. Aceast  normalizare a rela iilor este benefic  i pentru 
ceilal i elevi, care înva  s  respecte dreptul la diferen , sa fie solidari cu semenii lor 
care întâmpin  dificult i în via . 

Procesul de integrare educa ional  a elevilor cu CES include elaborarea unui 
plan de interven ie individualizat, în cadrul c ruia, folosirea unor modalit i eficente 
de adaptare curricular  joac  rolul esen ial. 

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul 
trebuie s  simt  c  este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de 
înv mânt dupa posibilit ile fiec ruia, cadrele didactice trebuind s - i adapteze 
metodele pedagogice în consecin . 
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Copiii sunt o categorie social  care în ciuda aparen elor nu au timp s  a tepte: 
dac  sunt l sa i s  creasc  f r  ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult 
are cu siguran  de suferit. 

Bibliografie: 

1. A. Ghergut, Sinteze de psihopedagogie speciala, Editura Polirom, 2005

2. Informa ii culese de pe internet
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Imagine institu iei colare –
component  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 determin  institu iile coalare s  î i promoveze 
imaginea.,ca rezultat al modului în care reu e te s  î i indeplineasc  func iile de 
promotor al actului educativ. 

În contextul în care ideea de ”brand” este tot mai popularizat , din ce în ce mai 
multe institu ii colare î i promoveaz  imaginea, accentuând ceea  ce le face diferite, 
specificitatea  programelor colare pe care le promoveaz , baza  material  de care 
dispune i care vine în sprijinul unui act didactic calitativ, etc. 

Modelul firmelor comerciale care promoveaz  ceea ce le face diferite, î i 
promoveaz  produsele astfel încât s  ajung  la nevoile consumatorilor, poate  ar trebui 
preluat i de c tre institu iile colare. O bun  promovare a colii poate, în primul rând 
ridica stacheta i îmbun tt i actul educativ, iar beneficiil,e în mod sigu,r nu vor întârzia 
s  apar . 

Imaginea  unei coli se formeaz  în timp, face parte din esen a a  ceea ce este 
coala respectiv , fiind clar dublat  de acte educative de calitate. Calitatea actului 

educativ este prima tr s tur  i cea mai important , care ridic  standardele unei coli 
i o promoveaz  în comunitate. F r  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 preg tire riguroas  a orelor de activit i educa ionale 
moderne i adaptate noilor tehnologii media. 

Beneficiarii actului de educa ie, de cele mai multe ori se identific  cu institu ia 
din care fac parte. De aceea o imagine pozitiv  a acesteia are o influen  puternic  
asupra succesului ei, dar i asupra modului în care comunitatea local  o percepe, în 
timp ce o imagine negativ  ridic  semne de întrebare din partea p rin ilor, putând afecta  
în timp succesul institu iei . 

Din aceast  perspectiv , trebuie subliniat  importan a unui permanent dialog cu 
beneficiarii educa ei, elevi i p rin i, dar si cu membri comunit ii locale. 

Reclama, publicitatea , apari ia public  a managerilor colii i a cadelor dicactice 
care se implic  în diferite proiecte, prezentarea acestora, implicarea colii în activit i 
comunitare, desf urarea de activit i extra colare deci, cu alte cuvinte prezen a colii 
în comunitate, sunt doar câteva modalit 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 desf urarea de activit 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 activit i specifice mediului virtual. 

Una dintre modalit ile facile i rapide pre promovare a activit ilor institu iilor 
scolare este site-ul colii , unde pot fi postate proiectele colii, pot fi prezentare  i 
anun ate activit i specifice,  pot fi afi atebcadrele didactic , angajate a le unit ii, 
parteneriatele  în care este implicat  coala etc. 

Unul dintre factorii de care trebuie s  in  cont institu ia colar  este ritmul în 
care tehnologia schimb  tipurile de comunicare. Trendul comunic rii pe re elele de 
socializare aduce doar beneficii promov rii imaginii colii, aceasta putându-se face 
prezent  pe re ele de tip Facebook, Instagram etc. prin comunicate, conferin e de pres  
mediatizate etc. 

Articolele, emisiunile televizate, conferin ele de pres , reviste colare, pliante 
etc. sunt alte câteva modalit i prin care o coal  modern  se poate promova chiar i în 
perioadele în care nu se paote beneficia de o prezen  fizic   a elevilor în clase. 

Nu în ultimul rând implicarea p rin ilor în activit ile colii, prezentarea în 
sedin e cu  p rin ii în mediul on-line, prin paltformele utilizte la nivel de institu ie, 
informarea permanent   a acestora despre rezultatele colare i activit ile care se 
desf oar   sunt modalit i importante de promovare a imaginii colii. Pân  la urm  un 
elev cu rezultate colare bune i un p rinte mul umit, promoveaz  cel mai bine coala 
al c rui beneficiar este. 

In concluzie, implicarea tuturor  factorilor care infuen eaz  calitatea actului 
educativ în coal : elevi, p rin i cadre didactice, managerii colii, reprezenta ii 
comunit ii locale prin diverse activit 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 creaz  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 educa ional: cultura organiza ional  în unitatea colar . 
Chi in u: Valinex, 2003. 
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Imaginea colii în societate 

Profesor, Balan Mioara
Liceul Tehnologic Gheorghe K. Constantinescu, Br ila 

coala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societ ii române ti moderne. 
Institu iile colare au îndeplinit roluri i func ii multiple într-o societate în care 
modernitatea este tenden ial  i nu structural . Aceast  pozi ie îi d  autoritate colii 
dar, paradoxal, i o anumit  fragilitate în spa iul public actual din cauza interfer rii 
multor instan e de socializare. Imaginea unei coli este ansamblul reprezent rilor care 
îi sunt asociate unei identit i specifice de c tre to i actorii implica i în activit ile 
colare – profesori, elevi, p rin i, autorit i,mass media. 

Imaginea colii este un complex constituit din istoria organiza iei colare, 
calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea institu ional , 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 
comunit ii. 

Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea procesului 
instructiv i educativ asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

Trebuie f cut  diferen a dintre imaginea proiectat  i imaginea real . Prima este 
imaginea pe care managementul colii dore te s  o promoveze în interiorul i exteriorul 
s u pe baza propriilor standarde i interese, care pot intra în contradic ie cu imaginea 
real . Utilizatorii care vor s  beneficieze de serviciile oferite de coal  se ghideaz  în 
op iunile lor dup  aceast  imagine propus  de coal , dar se pot confrunta cu dificult i 
reale în momentul când cunosc imaginea real  a colii.  

Imaginea unei coli este cel mai bine promovat  prin ac iunile desf urate, în 
contextul domeniului de activitate. Calitatea colii depinde de factorul uman, atât de 
cadrele didactice, elevi i orice alte persoane care lucreaz  în coal , toate acestea 
influen eaz  imaginea pe care beneficiarii serviciilor colii i-o formeaz  despre 
activit ile organiza iei colare. Ast zi colile sunt nevoite s  intre în competi ie între 
ele, pe baza identific rii imaginii lor publice de c tre 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 coal , calitate reg sit  în 
nivelul de satisfac ie al beneficiarilor: elevi, p rin i, comunitate fa  de serviciile oferite 
de coal . Un rol fundamental îl au formatorii de imagine a colii. În coli consilierul 
de imagine nu are un stasus social inclus în organigram . El este numit de conducerea 
colii din rândul profesorilor, fiind de multe ori un act de atribuire a unei sarcini pentru 

care persoana desemnat  nu are competen ele profesionale ce deriv  din ocupa ia de 
consilier. Rolurile exercitate de consilier nu sunt cunoscute, nici de cel care ocup  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

111



aceast  pozi ie, nici de conducerea colilor. În fiecare jude  un reprezentant la nivelul 
Inspectoratului colar Jude ean se ocup  de imagine - rela ii publice, rela ia cu presa. 

Strategia de promovare a imaginii colii este elaborat  de fiecare consilier de 
imagine a unit ii sale colare. Odat  cu descentralizarea va fi o competi ie acerb  între 
coli pentru men inerea actualilor elevi i atragerea viitorilor ,, clien i”.Este un adev r 

c  în timp, s-a format o imagine public  a înv mântului, predominant negativ . În 
spa iul public i, mai ales, în mass media se manifest  neîncrederea în institu ia colii. 
Dac  în anii '90 sondajele de opinie din România includeau itemul ,, coal  ” la 
întrebarea despre încrederea în institu ii, ast zi acest item lipse te din cercet rile de 
opinie. Mass media ac ioneaz  ca un autentic catalizator i sus in tor al institu iilor în 
spa iul public dac  ele creaz  un autentic spa iu public în contextul europeniz rii 
societ ii române ti.   

Campaniile mass media sunt parte a unei strategii de dezvoltare a înv mântului 
i educa iei care include preocuparea pentru servicii oferite elevilor i profesorilor. 

Campaniile de pres  au un rol crucial în stabilirea agendei setting pentru manageri i 
mai pu in sau chiar deloc asupra elevilor sau familiei lor. coala este privit  ca o 
organiza ie strategic  în orice societate. O campanie de pres  trebuie s  sublinieze 
permanent aceast  pozi ie a colii în societate. Responsabilitatea pentru conduita unui 
elev cade în seama tuturor instan elor de socializare : familie, vecin tate, biseric , mass 
media.  

Bibliografie:  
1. Cojocaru V. Schimbarea în educa ie i Schimbarea managerial ,

Chi in u,  Lumina, 2004 
2. Guzgan V. Management educa ional: cultura organiza ional  în unitatea colar ,

Chi in u, Valinex, 2003. 
3. Iosifescu . Calitatea educa iei: concept, principii, metodologii,  Bucure ti, 2008.
4. Bunescu Gheorghe & Negreanu Elisabeta , Educa ia informal  i mass media,

raport de cercetare, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucure ti, 2005.
5. Chiciudean Ion, Gestionarea crizelor de imagine, Editura comunicare, Bucure ti,

2001   
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ACTIVIT ILE DE TIP OUTDOOR –
o modalitate prin care vizam starea de bine a copilului

    Educatoare: B l nic  Doini a
Gr dini a 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).  

        Împreun  cu piticii mei i p rin 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 C R RILE TOAMNEI"  

NIVELUL I: Grupa Mic  PINOCCHIO 

TEMA ZILEI:"PE C R RILE TOAMNEI"  

          SCENARIUL ZILEI 

Activitatea debuteaz  cu preg tirea copiilor pentru activitatea desf urat  în 
curtea gr dini ei. La ora fixat  pre colarii se adun  în curtea gr dini ei i î i împ rt esc 
bucuria pe care o tr iesc în acele clipe.  

Întâlnirea de diminea  are loc într-un mod inedit, în curtea gr dini ei, în jurul 
unui copac. 

Salutul: Educatoarea roste te urm toarele versuri: “Diminea a a sosit/ Afar  noi 
am venit/În cerc s  ne adun m /Cu to i s  ne salut m/Bun  diminea a!"  

Calendarul naturii: "Ne bucur m c  suntem aici/A-nceput o nou  zi/Cum e 
vremea dragi copii?"  

Împreun  cu copiii se stabilesc: ziua, luna i anotimpul în care ne afl m, 
aspectele vremii din aceast  diminea , îmbr c mintea adecvat  pentru aceast  zi.  

Mesajul zilei: Transmit copiilor scopul activit ii noastre în curtea gr dini ei, 
dorim s  cunoa tem toamna prin intermediul tuturor sim urilor  

Noutatea zilei (captarea aten iei): În timp ce copiii au ochi orii închi i pentru a 
asculta ce se aude în natur  toamna, sose te Zâna Toamna:  
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"Unii-mi spun toamna bogat , 

Al ii zâna cea brumat , 

Eu golesc gr dinile 

S  umplu c m rile. 

Dar sunt tare suparat , 

C  umbrela-mi preferat  

A r mas neterminat . 

Eu m-am pregatit de drum 

i v  rog pe voi acum, 

Cu to i s  m  ajuta i 

Umbrela s -mi termina i...." 

Copiii o ajuta pe Zâna i îi decoreaz  umbrela cu ajutorul frunzelor adunate din 
jurul copacului.  

Zâna le mul umeste copiilor pentru ajutor i le spune c  mai are nevoie de 
ajutorul lor.  

Zâna Vara juc u a i-a ascuns comoara cu toate bog iile pe care le aduce 
oamenilor, aceasta i-a l sat doar o hart  i pentru a ajunge la comoara trebuie s  o 
descifreze.  

Educatoarea: "Zâna ne-a rugat frumos s  o ajutam pu in/ 

 i la multe întreb ri s  r spundem dac  tim"  

Copiii sunt încânta i s  participe la o vân toare de comori i doresc s  ajute Zâna 
pentru a parcurge traseul h r ii.  

Întreb copiii dac  sunt preg ti i pentru a pleca în c utarea comorii i le propun 
s  ne înc lzim înainte de a porni la drum.  

Tranzi ie: "Bate vântul frunzele"  

Zâna Toamna propune copiilor s  zboare ca p s relele pân  la primul indiciu 
ar tat de hart , acolo copiii au de rezolvat o sarcin  pentru a merge mai departe.  

SARCINA NR 1: "Vântul juc u  a amestecat frunzele c zute la p mânt, umple i 
co ule ul cu frunze de diverse culori i forme, ve- i avea nevoie de ele mai târziu"  

"Bat din palme, clap, clap, clap, 

Din picioare, trap, trap, trap. 

Ne-nvârtim, ne r sucim, 

Printre frunze s  p im. 
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Hai la dreapta uite-a a 

i la stânga tot a a, 

Ne-aplec m, ne ridic m 

Frunzele s  adun m" 

SARCINA NR 2: "Umple i co ule ul cu castane i mai mari i mai mici, le vei 
g si sub copacul din care au c zut, în timp ce c uta i castanele, merge i 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 inti foile cu baloane cu ap  astfel încât culorile s  fuzioneze între ele. Foile 
se las  la uscat, apoi vom  identifica forme în amestecul de culori - un cadou pentru 
Zân  Toamna  

SARCINA NR. 4: "Realizeaz  o carticic  cu cele mai frumoase frunze ale 
toamnei. Folose te crengu ele sub iri pentru a lega c rticica i a eaz  frunzele preferate 
pe fiecare pagin  pentru a le presa." Dup  realizarea c rticelelor verific m harta, 
ultimul drum ne duce catre comoar , ner bd tori, copiii alearg  c tre ea. Descoper  un 
co  cu bog iile toamnei: fructe, legume, flori. Zâna Toamna mul ume te copiilor 
pentru ajutor i drept r splat , va imp r i cu noi  

darurile ei. Aceasta ne invit  s  juc m jocul: "Ghice te ce ai gustat". Astfel, 
copiii, având ochii acoperi i cu o masc  trebuie s  ghiceasc  prin intermediul gustului 
dar i al mirosului fructul/leguma gustat .  

Astfel, copiii au ajutat Zâna s  i i g seasc  comoara i au descoperit toamna prin 
intermediul tuturor sim urilor: v z, auz, miros, gust, pip it.  

Propun copiilor s  îi mul umim i noi toamnei pentru toate surprizele dansând 
"Dansul frunzelor"  

Toamna: "Tuturor v  mul umesc 

i din suflet v  doresc 

Anotimpul care vine 

S  fie mai bun ca mine" 

EVALUAREA ACTIVIT II 

Încânta i de frumuse ea anotimpului toamna, copiii realizeaz  cu ajutorul 
materialelor realizate, macheta "Comorile toamnei". 
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Promovarea imaginii colii 

Prof. înv primar Balint Andreea – Iuliana 

Liceul Teoretic ,,Lasc r Rosetti,, R duc neni 

            Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 
            Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, na ional în scopul 
promov rii imaginii colii i a corel rii ofertei educa ionale cu cerin ele de pe pia a 
muncii locale/regionale. Promovarea imaginii colii prin diverse surse informa ionale 
(pres  scris , pres  online, internet). 
Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal -elevi-p rin i.  

Evolu ia tehnologic , diversificarea mijloacelor de tip mass-media i multi-
media, l rgirea orizontului informa ional al societ ii actuale, a determinat o cre tere a 
aten iei ce trebuie acordat  promov rii institu iei noastre colare i asupra form rii unei 
imagini reale în viziunea partenerilor educa ionali reprezenta i de elevi, p rin i i al i 
parteneri (locali, regionali, na ionali, economicim .a.m.d.). 

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce au ace tia 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , în ochii comunit ii, 
este rezultatul unei munci constante.         
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Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  

Starea în care ne afl m ne-a determinat s  fim p rta i ai unei schimb ri radicale, 
o adev rat  revolu ie, în abordarea procesului didactic dintr-o alt  perspectiv , prin
înlocuirea în totalitate a interac iunilor face-to-face cu elevii i cu întâlnirile mijlocite 
de aplica iile din mediul virtual. 

Desf urarea procesului educa ional exclusiv online, pentru cadrele didactice 
din ciclul primar necesit  colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, 
deoarece copiii nu posed  deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu 
aplica iile utilizate.Un alt impediment este  acela c  elevii depind de p rin i deoarece 
nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa preg titoare, clasa I) i este 
necesar stabilirea unui program astfel încât adul ii, care nu sunt disponibili diminea a 
din cauza serviciului, s  fie acas  pentru a-i ajuta. 

Educa ia digital  reprezint  o oportunitate modern  i nou  al c rei rol nu este 
de a înlocui contactul fa  în fa  ci de a fructifica posibilit i alternative de înv are. 
Ele nu pot substitui procesul de predare- înv are-evaluare realizat la clas  în care 
elevul utilizeaz  manualul, caietul, fi ele de lucru independent, proiectele de grup, 
scrisul la tabl , r spunsurile orale, colaborarea, socializarea.  

Dar, în aceast  epoc  în care digitalizarea este inevitabil  i necesar , includerea 
aplica iilor î i demonstreaz  utilitatea.  
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Rolul proiectelor în promovarea imaginii colii 

Profesor Barbu Marcela 

Colegiul Na ional Mircea cel B trân, Râmnicu-Vâlcea  

Misiunea Colegiului Na ional Mircea cel B trân, colegiu centenar în care îmi 
desf or activitatea de aproape 30 de ani, este definit  printr-o strategie educa ional  
complex , care presupune optimizarea constant  a ofertei educa ionale,  în raport cu 
standardele de calitate na ionale i europene, inând cont de idealurile i exigen ele 
beneficiarilor direc i i indirec i.  

Aceast  abordare de succes este sus inut  prin valorificarea tradi iilor colegiului, 
dar i printr-o adaptare permanent  la valorile unei societ i moderne i dinamice. Prin 
urmare, colegiul func ioneaz  conform unui Plan de dezvoltare riguros, care vizeaz  
cinci puncte strategice. Una dintre ele o reprezint  promovarea imaginii colii în 
contextul climatului concuren ial actual de descentralizare i autonomie institu ional . 
În acest sens, toate cadrele didactice sunt activ implicate în diverse activit i de natur  
a cre te vizibilitatea institu iei i a face cunoscute rezultatele muncii, într-un parteneriat 
permanent cu elevii, p rin ii, mass-media i comunitatea local .  

În ceea ce m  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 educa ional 
LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON ET LE CHANT CHORAL! a fost conceput de 
c tre artistul Pierre Donoré i se înscrie în activit ile complexe prilejuite de Saison 
France-Roumanie (1 decembrie 2018-14 iulie 2019)-  coordonator principal fiind 
Institutul Francez.  Obiectul acordului de parteneriat l-a  reprezint  colaborarea dintre 
parteneri în vederea organiz rii i desf ur rii proiectului ‹‹Le français par la chanson 
et le chant choral››, având în vedere i faptul c  în anul centenarului am considerat 
necesar  s  eviden iem, mai mult ca oricând, faptul  c  România este o ar  francofon . 

La nivelul jude ului Vâlcea, proiectul a fost implementat de profesori i elevi ai 
Colegiului Na ional Mircea cel B trân i ai Liceului de Art  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  de o Europ  a p cii, a ideilor i a colabor rii 

- reînnoirea imaginii celor dou  popoare unul fa  de cel lalt 
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- dezvoltarea unor reprezent ri culturale i a interesului pentru studiul limbii i al 
civiliza iei franceze, în scopul valorific rii poten ialului intelectual al acestora i al  
dezvolt rii unei perspective interculturale  

- îmbun t irea competen elor lingvistice ale elevilor implica i în proiect  

- deschiderea c tre Fran a i limba francez  a tinerilor români  

- abordarea într-o manier  interdisciplinar  a studiului limbii franceze 

- familiarizarea cu lucrul în echip   

b) în ceea ce îi prive te pe p rin i:

-  con tientizarea importan ei rolului activit ilor op ionale i de voluntariat în 
dezvoltarea armonioas  a copiilor i în crearea unor reprezent ri multi i inter-
culturale  

c)în ceea ce prive te cadrele didactice implicate 

- s  fie motivate s  descopere noi metode de stimulare a interesului copiilor pentru 
înv area limbii franceze 

- s - i formeze o atitudine pozitiv  fa  de metoda proiectelor, ca metod  de lucru în 
sprijinul unui înv mânt de calitate, performant, novator. 

Beneficiari: 

• direc i: elevii implica i, p rin ii acestora i cadrele didactice implicate

• indirec i: comunitatea local .

     Proiectul a fost mediatizat pe re elele de socializare, în mass-media, pe site-urile 
institu iilor partenere, iar spectacolul a reunit, pe lâng  elevii corului, p rin i, cadre 
didactice francofone i reprezenta i ai comunit ii locale, unii dintre ei fiind i sponsori 
ai activit ii. A fost o oportunitate deosebit  pentru munca în echip , pentru dep irea 
barierelor între discipline i a celor lingvistice, pentru a reuni energii în favoarea unui 
proiect ce a eliberat energii creatoare, o atitudine deschis  i formativ .  

     Atunci când beneficiarii actului educativ primesc ceea ce doresc i ceea ce au 
nevoie, imaginea colii nu poate fi decât una benefic , rela iile se polarizeaz  în 
sentimente de încredere reciproc  i respect, iar rezultatele vor fi pe m sur .  
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ROLUL ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar Barticel Mirela Mihaela    
coala Gimnazial  Nr. 1 Râmnicu S rat, jud. Buz u 

     ,, coala trebuie s  urm reasc  tot timpul ca tân rul s  p r seasc  b ncile ei nu ca 
specialist, ci ca o personalitate armonioas .’’( Albert Einstein)  

       Domeniul extracurricular acoper  o arie foarte larg  de activit i, cu o tipologie 
extrem de variat . Nu se desprinde o defini ie comun  a acestora sau m car o 
opera ionalizare, prin indicarea activit ilor concrete care ar intra în sfera celor 
extracurriculare. Limitele a ceea ce înseamn  extracurricular sau se încadreaz  în sfera 
activit ilor extracurriculare nu sunt clare. Aceast  situa ie are i efecte pozitive – o 
arie larg  de activit i, oportunit i creative i inovative în acest sens, dar i efecte 
negative – neexistând o opera ionalizare clar , competen ele dezvoltate, rezultatele 
acestor activit i devin dificil de m surat i evaluat.  
        În general, în viziunea p r ilor implicate, activit ile extracurriculare se refer  la 
orice activitate care se abate de la ora clasic , fie c  este în timpul sau în afara 
programului colar, dar mai pu in riguroase decât cele formale i desf urate în afara 
inciden ei programelor colare, conduse de persoane calificate, cu scopul complet rii 
form rii personalit ii elevului asigurat  de educa ia formal  sau dezvolt rii altor 
aspecte particulare ale personalit ii  acestuia.  
      Mai mult, metodele de predare a curriculumului care presupun interac iune, joc 
(metoda de înv are prin joc, metoda portofoliului), sunt considerate ca fiind parte a 
activit ilor extracurriculare. Activit ile extracurriculare sunt venite din nevoia ca 
colile s  „asigure experien e care s  sus in  dezvoltarea în ansamblu a elevilor” 

(Holland & Andre, 1987), depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului coal  
– familie –comunitate.
        Activit ile extracurriculare  sunt activit i complementare activit ii de înv are 
realizat  la clas , urm resc l rgirea i adâncirea informa iei, cultiv  interesul pentru 
diferite ramuri ale tiin ei, atrag individul la via a social , la folosirea timpului liber 
într-un mod pl cut i util, orienteaz  elevii c tre activit i utile care s  întregeasc  
educa ia colar . De aceea coala trebuie s  fie deschis  spre  acest tip de activitate 
care îmbrac  cele mai variate  forme. 
       Impactul/Beneficiile activit ilor extracurriculare  
     Activit ile extracurriculare reprezint  un element cheie în politicile educa ionale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvolt rii personalit ii tân rului, asupra 
performan elor colare i asupra integr rii sociale în general. Dac  in coal  suntem 
mai închista i, încorseta ti de pere i i reguli, activit ile extracurriculare ofer  elevilor 
oportunit ti multiple de recreere, le valorific  poten ialul intelectual i aptitudinile, le 
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stimuleaz  imagina ia, creativitatea i ini iativa, dezvoltându-le i spiritul de 
competi ie, dar i de echip . Copiii  î i petrec prea pu in timpul in mijlocul naturii, ei 
preferând s  stea mai mult în fa a televizorului si calculatorului, de aceea trebuie 
impulsiona i s  ias  în aer liber. 
    Activit ile extracurriculare îi formeaz  i le ofer  copiilor ocazia de a avea propria 
p rere i de a c p ta mai multe abilit i de înv are.  
    Activit ile extra colare se desf oar  într-o atmosfer  neformal , ceea ce contribuie 
la încheierea înv rii formale.  
    Activit ile extra colare îi ajut  pe copii s - i exprime emo iile, s  cunoasc  lucruri 
noi i totodat  s  se simt  importan i pentru societate.  
   Prin activit ile extracurriculare scade probabilitatea de abandon colar.  

 Clasificarea activit ilor extracurriculare  

1. Activit i desf urate în mediul colar
Manifest ri pentru promovarea unor noi educa ii 
Cluburile sau cercurile de elevi 
Consulta iile i medita iile 
Serb rile colare 
Programul coal  dup  coal  
Activit ile cu p rin ii, cu coala i comunitatea local   
Concursurile i olimpiadele colare 
Activit i culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, vizionarea unor spectacole 
cultural- artistice 
Alte activit i distractive.  
2.Activit i desf urate în afara mediului colar
Excursiile i vizitele didactice 
Taberele colare 
Activit i specifice extracurriculare ce func ioneaz  în Palatul copiilor, în alte 
organiza ii sau Case de Cultur   

coala de week-end 
Concluzii  
Activit ile extracurriculare organizate cu diferite evenimente aduc un aport eficient în 
educa ia copiilor  
Produc parteneriate reale atat cu p rin ii cât i cu comunitatea  
Constituie experien e didactice care maximizeaz  poten ialul copiilor  
“Dib cia înv torului nu este decât  aceea de a trezi curiozitatea min ilor tinere, ca s  
le potoleasc  apoi aceast  curiozitate, pe care numai fiin ele fericite o au vie i 
s n toas . Cuno tin ele vârâte cu de-a sila în minte o astup  i o în bu . Ca s  mistui 
tiin a trebuie s-o înghi i cu poft ”.(Anatole France) 
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Promovarea imaginii colii 

Prof. Barto  Paula-Karina 

coala Gimnazial  C tina, Jude ul Cluj 

Motto: “O coal  care s  corespund  perfect inutei sale e o adevarat  institu ie 
pentru cultivarea omului. „  John Amos Comenius 

În zilele noastre, unitatea de înv mânt trebuie  s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii.Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare. Internetul, privit cu reticien  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare nelimitat, prin care o coal  î i poate construi o imagine. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile.  

Imaginea colii este un complex constituit din istoria organiza iei colare, 
calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea institu ional , 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 
comunit ii. Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea 
procesului instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

Imaginea unei coli este cel mai bine promovat  prin ac iuni desf urate, în 
contextul domeniului de activitate. Calitatea colii depinde de factorul uman, atat de 
cadrele didactice, elevi i orice alte persoane care lucreaz  în coal , toate acestea 
influen eaz  imaginea pe care beneficiarii serviciilor colii i-o formeaz  despre 
activit 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 coal , 
calitate reg sit  în nivelul de satisfac ie al beneficiarilor: elevi, p rin i, communitate 
fa  de serviciile oferite de coal . 

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 num r de absolven i, z not medie 
de absolvire, rata de promovabilitate la Evaluarea Na ional ; 
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Puncte de contact ale colii cu mediul extern: profesori, elevi, facilit ile fizice 
ale colii, pagina de facebook, etc. 

Puncte de diferen iere; 

Determinarea unei pozi ii dorite:   

Elaborarea ofertei educa ionale, ce ofer  coala unui elev, p rinte. 

Împ r irea anului în perioade de promovare active i perioade promovare 
passive. De exemplu: În perioadele premerg toare deciziei de alegere a colii p rin ii 
i elevii trebuie informa i active despre oferta educa ional  a colii, Astfel, în perioada 

iulie-august trebuie s  aib  loc majoritatea ac iunilor de promovare, iar pe parcursul 
întregului an coala trebuie s  fie vizibil . 

Definirea ac iunilor propriu zise de promovare; 

Definirea canalelor de promovare: Online, Fizic (evenimente, edinte cu 
p rin ii), Media, etc. 

Promovarea imaginii colii noastre este rodul activit ilor derulate în parteneriat, 
ceeea ce confer  avantaje evidente, deoarece se creeaz  rela ii de colaborare, se 
aprofundeaz  diverse probleme educative i nu în ultimul rând, au loc schimbul inter 
i intra disciplinare. 

Cu ajutorul comunit ii ( prim riei, a asocia iilor i a firmelor private), dar nu în 
ultimul rând a profesorilor i a elevilor (care au participat la diferite activit i 
extra colare), am reu it s  contribuim la “umanizarea” institu iei noastre i a func ionat 
ca un excelent mecanism de promovare. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii colii, ele au o deosebit  
influen  formative, au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, 
concursuri i parteneriate cu alte institu ii. Activit iile extra colare dau o alternativ  
s n toas , practic  i creative de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de 
înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiv  
binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional. 

Promovarea imaginii colii se realizeaz  prin publicarea tuturor reu itelor, 
internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele i produsele 
activit ilor. 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a uni spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz  treptat o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i ce au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimina rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde u or. 

Bibliografie: 

Negril  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 înv mânt primar Bere  Andrea Iulia
coala Gimnazial  ”Teodor Mur anu”, Turda 

Ideea ce st  la baza acestei lucr ri este de a scoate în eviden  câteva aspecte 
despre importan a fabulelor în procesul de dezvoltare al elevului din ciclul primar i de 
a sublinia o metod  foarte important , prin care ne putem apropia de des vâr irea 
acestui obiectiv. Aceast  metod  este luat  din sfera ludicului i vreau s  demonstrez 
c  nu este doar pentru a încânta pe al ii, i aici m  refer la spectatorii ocazionali, ci de 
a înt ri ideea c  sunt mai multe c i, prin care copiii pot  înv a.  

O astfel de cale este dramatizarea, mai exact dramatizarea fabulelor. De ce 
fabulele? Din simplul motiv c  fabulele merit  mai mult  aten ie, decât li se acord  în 
prezent, chiar i în programa colar , ele fiind o surs  inepuizabil  de înv minte i 
chiar o incursiune într-o lume plin  de fantezie i umor. Avem o serie de scriitori 
valoro i, români i nu numai, care asociaz  unele tipuri umane cu anumite m ti 
animaliere, într-un mod didactic foarte evident, tocmai pentru a satiriza anumite 
moravuri omene ti cu scopul de a le îndrepta. 

 Esop, fiind considerat “p rintele fabulei”, La Fontaine sau Grigore Alexandrescu, 
l sând în urm  un num r a a de mare de fabule ce pot fi studiate în scop instructiv, 
constituie o surs  inepuizabil  de punere în practic  a jocului de rol. 

tiind c  de la vârsta de 7 ani copilul intr  în perioada opera iilor concrete, nu ar 
trebui s  ne fie greu s  juc m roluri i prin aceste roluri s  transmitem atât cuno tin e, 
cât i sentimente sau principii demne de urmat.  

Sunt sigur  c  reprezent rile vor fi diferite, îns  pornesc de la principiul “cele bune s  
se adune, iar cele rele s  se spele”. Modul în care li se prezint   i mediul în care sunt 
expuse cuno tin ele dezvolt  poten ialul fiec rui elev. 

Prin ore distincte i cu accente diferite, orele de dramatizare trebuie s  ofere 
libertatea profesorului s - i aleag  fabulele dup  preferin ele i nevoile clasei. 

 Trebuie s  încuraj m pe cei timizi, s  temper m pe cei vulcanici, s  îndrept m 
gre eli, s  convingem pe sceptici, s  apreciem originalitatea, s  râdem de situa iile 
comice, s  sensibiliz m, s  control m gesturi, s  redimension m rela iile dintre 
profesor i elev i s  ne bucur m împreun  dezvoltând personalit i ce vor sta la baza 
societ ii viitoare.  

Fabulele, având o valoare simbolic  mai ampl , capteaz  i antreneaz  elevii 
mult mai eficient atunci când sunt predate, mai apoi puse în valoare cu ajutorul 
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dramatiz rilor, deoarece “a a cum este ea configurat  la ora actual , didactica limbii i 
literaturii române ca limb  matern , apare ca o disciplin  înscris  în sfera didacticilor 
specifice – domenii dinamice, orientate deopotriv  teoretic i practic.”4 

Fabulele pot fi introduse în procesul instructiv – educativ înc  din primele clase, 
condi ia fiind proiectarea corect  i adaptarea la particularit ile elevilor.  Indiferent c  
e or  de lectur  sau op ional, care cuprinde fabule, dasc lul trebuie s - i pun  în valoare 
crea ia i s  stabileasc  atât scopurile, cât i con inuturile, astfel încât lec ia s  fie un 
real succes.  
Pe lâng  ora de limba român , în care se pred  o fabul , mai exist  varianta de 
introducerea unui op ional în orar, o disciplin  care s  ofere elevilor ansa de a avea o 
or  pe s pt mân  la dispozi ia lor, doar în acest scop, de a experimenta arta dramatiz rii 
fabulelor. Aceast  op iune st  la latitudinea profesorului, în cazul în care acesta observ  
c  elevilor le place teatrul sau c  ar avea nevoie de o înv are interactiv-creativ . 

“Dezvoltând acest tip de înv are, cadrele didactice stimuleaz  elevii s  devin  
capabili s  elaboreze proiecte personalizate de înv are, s - i asume responsabilitatea 
desf ur rii înv rii, con tientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând i 
dobândind progresiv autonomie în propria formare.(…) Înv area interactiv-creativ  
este necesar  pentru a crea omul creativ, un constructor de idei care nu r mâne 
suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl folose te pentru a elabora decizii i a rezolva 
problemele vie ii prin ac iune. Acest tip de înv are nu se opune înv rii colare 
clasice, ci este o nou  calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urm re te privind 
formarea personalit ii umane.”5 

Limbajul constituie principalul instrument de instruire i cel mai bun mijloc de 
transmitere i achizi ie de cuno tin e.  Cu ajutorul fabulelor elevii vor comunica mai 
bine cu cei din jur; î i vor putea prezenta mai u or gândurile, vor manifesta sentimente, 
î i vor îmbog i vocabularul cu expresii frumoase, literare i vor rela iona cu cei din 
jurul lor. 

A adar, dramatizarea fabulelor, fie c  sunt introduse, în programa colar , prin 
intermediul orelor de limba i literatura român , fie prin intermediul unei discipline 
op ionale de nivelul CD  sau chiar i la orele de educa ie civic , r mân o surs  
inepuizabil  de lec ii profunde.  
Asachi: „fabula, numit  i basn  sau apolog, este o compunere didactic , adic  
înv toare, s  poate zice c  este f cut  o regul  practic  întreu de a câ tiga 
în elepciune vie uirii cu oamenii”. 

4 Alina Pamfil, METODICA I PRACTICA PRED RII LIMBII I LITERATURII ROMÂNE Syllabus ID, Universitatea „Babe -
Bolyai” Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei Pedagogia Înv mântului Primar i Pre colar Forma de înv mânt: IDD 
5 Boco , Mu ata, Instruire interactiv . Repere pentru reflec ie i ac iune, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitar  Clujean , 2002 
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Promovare a imaginii colii prin implicare în proiecte Erasmus+ 

Profesor de psihopedaogie special , Diana Mihaela BÎRA 

Motto: "To i tr im sub acela i cer dar nu to i avem acela i orizont." 

- Konrad Adenauer 

         Poate fiecare profesor a încercat s  r spund  la un moment dat la întreb ri de 
genul: De ce nu to i elevii mei progreseaz  în acela i fel? Cum pot s -i ajut pe cei care 
înva  mai greu? Sunt eu suficient de preg tit pentru ai în elege i ai ajuta pe ei s  
în eleag ? 

         Un prim pas în oferirea r spunsurilor la aceste întreb ri st  în faptul c  profesorul 
ar trebui s  accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clas ; faptul c  fiecare elev are 
propriile sale capacit i intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, c  fiecare are stilul 
s u propriu de a înv a i fiecare are nevoile sale în privin a asimil rii de informa ii. 
A adar, unul dintre cele mai importante aspecte ale înv mântului actual este nevoia 
sa de adaptare la necesit ile copiilor, oricare ar fi acele necesit i i oricare ar fi copiii 
– fie c  sunt copiii cu CES, fie c  pur i simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de
înv are. 

S-au f cut studii în domeniu, am participat la cursuri de formare, dar consider m 
c  se poate face mai mult în România, deoarece copiii cu deficien  sunt înc  privi i cu 
suspiciune de semenii lor. Stigmatizarea persoanelor cu CES izvor te din lipsa de 
educa ie, de informa ie, din necunoa tere deplin  a ceea ce sunt aceste persoane, a ceea 
simt, a ceea ce gândesc i pot face ace tia. Verdictul dat f r  mil  de cei necunosc tori 
în cauz  i modul în care sunt privite persoanele cu CES de societatea noastr , nu face 
altceva decât s -i dezumanizeze i s -i fac  s  se simt  inutili sau inadapta i. De aceea 
se impune nu numai sensibilizarea, înl turarea stigmatiz rii i a etichet rii acestor 
persoane, prin cunoa terea specificului copiilor cu CES, ci i g sirea unor metode de 
abordare în coal , care s -i ajute s  se integreze mai u or, s  asimileze cuno tin e i 
s - i formeze abilit 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 Incluziv  Buz u deruleaz  în 
perioada 2019 – 2022 proiectul ERASMUS + KA 2 – Parteneriate strategice în 
domeniile educa iei, form rii i tineretului, School exchange about good practices in 
Special Needs Education. 
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Acest proiect vizeaz  cunoa terea strategiilor, metodologiilor i a instrumentelor 
pentru a include to i elevii în educa ie i pentru a înv a cum func ioneaz  educa ia 
incluziv  în rile partenere participante i cum este într-adev r posibil  dep irea 
segreg rii elevilor cu nevoi speciale. 

colile partenere, implicate în proiect sunt: Centrul colar de Educa ie Incluziv  
Buz u – în calitate de coordonator, coala Gimnazial  ,,Sf. Apostol Andrei” Buz u, 
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 incluziv  s  
devin  realitate în institu ia de provenien . Astfel, participarea la acest proiect va 
reprezenta un prilej de a valorifica bunele practici europene cu privire la metode i 
tehnici de incluziune. Activit ile organizate constituind un bun prilej pentru 
promovarea i diseminarea unor abord ri 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: 

Activit ile desf urate în cadrul mobilit ilor ce au avut loc pân  în prezent au 
avut un numitor comun în ceea ce prive te condi iile de care are nevoie copilul cu CES 
sunt: 

 Condi ii de stimulare i sprijin a  dezvolt rii din cele mai timpurii perioade; 
 Flexibilitate didactic ; 
 Adaptarea curriculumului la posibilit i   individuale; 
 Individualizarea educa iei; 
 Programe individualizate de interven ie; 
 Integrare colar  i social . 

Dintre activit ile desf urate în mobilitatea C6 Meeting in Romania with 
students –realizat  la Centrul colar de Educa ie Incluziv  Buz u, putem 
aminti:  

 Intercultural awareness activities / Cognitive stimulation – „Touch the 
stars”/Occupational Therapy – „Creativity and fantasy” 

 Forming personal autonomy – „From the European cuisine...” (Activity in Public 
food laboratory) 

 Occupational Therapy / Socialization – „Seed and you will reap”/Occupational 
Therapy  
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 Forming personal autonomy – „From the Romanian cuisine...” (Activity in Public 
food laboratory) 

 Activity: Socialization – „The art of friendship 
 Forming personal autonomy – „Beloved is my national garment” (Activity in 

Textile confection workshop) /Activity – Lego workshop in the Museum 
 Sport activity / competition „Friendship cup” 
 Activity – Lego workshop in the Museum 

     C3 Mixed Ability Classes Portugal , Azores–în cadrul acestei mobilit i au fost 
prezentate metodele utilizate în cadrul claselor incluzive ce pot îmbun t i semnificativ 
performan a tuturor elevilor. Cel mai important lucru de luat în considerare este c  
predarea în cadrul diversit ii implic  predarea pentru fiecare individ în parte. inând 
cont de interesele fiec rui elev, de experien ele i elurile sale se face, de fapt, un pas 
important în educarea elevilor i integrarea lor în societate, dup  terminarea studiilor. 
Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provoc ri c reia trebuie s -i 
fac  fa  un profesor este adaptarea stilului de predare astfel încât s  corespund  
necesit ilor fiec rui elev în parte.  

  WORKSHOP  - ,,Comunicare augumentativ  i alternative”  - Creare de materiale 
folosind  instrumente TIC 
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Promovarea Gr dini ei cu Program Prelungit Nr. 14 Timi oara 

Birgian Roxana-Acvilina 

De-a lungul timpului, fiecare directoare i-a adus contribu ia i i-a pus amprenta 
pe dezvoltarea i modernizarea gr dini ei, iar acum pot spune ca avem o gradini  cu 
un colectiv de cadre didactice profesionist i responsabil în tot ce face, cu un 
management modern, o gradini  care se bucur  de apreciere din partea Inspectoratului 

colar Timi , Consiliului Local Timi  i mai ales din partea parin ilor ai c ror copii 
frecventeaz  unitatea noastr . 

Printre acestea amintim:  

- crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate; 
- elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,inerjudetean etc. care s  vizeze 

multiplicarea experien ei pozitive i aexemplarelor de bun  practic  în 
managementul institu ional; 

- personalizarea ofertei educa ionale la nivel institu ional prin inovare, 
diversificare i flexibilizare a acesteia în func ie denevoile i interesele partenerilor i 
beneficiarilor demersului educa ional; 

- colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor, parintilor si ai partenerilor 
locali, ISJ Timi ; 

- armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identi!icate în unitatea pre colar  i comunitatea local ; 

- promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii educa iei. 

Spa iul acestei gr dini e î i vorbe te despre preocuparea oamenilor de a crea i 
lucra într-un mediu pl cut, atractiv, curat i estetic. Amprenta creativit ii cadrelor 
didactice se reg se te atât în spa iul exterior – în curtea gr dini ei (amenajarea spa iului 
verde) cât i în interior. Pe peretele exterior al gr dini ei, firma luminoas  este montat  
pe peretele exterior dinspre u a de acces în institu ie. Fiecare sal  de clas  este 
personalizat , are not  distinct  dat  de mobilier i culoarea lui, mochete, perdele, toate 
într-o armonie estetic  care-i confer  c ldur  i-l face primitor. 

 Gr dini a ofer  permanent p rin ilor i celor interesa i informa ii despre 
institu ie, despre activit ile proiectate, desf urate, rezultatele pozitive, prin afi area 
la gazeta p rin ilor, panouri de prezentare expuse pe holurile de intrare în gr dini , 
aviziere în s lile de clas . Atmosfera din gr dini , la primul contact, este una calm  i 
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cald , comunicarea dintre oameni, dintre copii i cadre didactice, personal nedidactic 
este bun , calitatea activit ilor este dat  de calitatea preg tirii fiec rui membru al 
organiza iei, în parte.  

Exist  un Regulament Intern, un cod etic, programul institu iei este respectat de 
majoritatea membrilor organiza iei, exist  un serviciu pe unitate care monitorizeaz  
activitatea zilnic , consemnând într-un registru evenimentele importante. Analizând 
cele dou  p r i ale „aisbergului” culturii organiza ionale, putem eviden ia elemente 
concrete ale specificului culturii gr dini ei, din perspectivele „p r ii vizibile”, dar i a 
celei „invizibile”. Partea vizibil  este eviden iat  de urm toarele aspecte: Simboluri i 
sloganuri: deviza gr dini ei „Educ  prin iubire cu în elepciune!”, panoul de promovare 
al gr dini ei i a activit ilor cu imagini i cuvinte: educa ia centrat  pe copil, 
înv mânt formativ, educa ie de calitate, sigla gr dini ei, logo-ul, revista gr dini ei, 
pliantul, calendar personalizat, etc.  

Cultura organiza ional  a institu iei reprezint  un amestec de valori ale 
culturilor, eviden iate de literaturi de specialitate: cultura centrat  pe persoan , pe 
sarcini, pe putere, pe rol. Ritualuri i ceremonii: lansarea proiectelor educa ionale în 
prezen a partenerilor educa ionali, oferirea periodic , pentru cadrele didactice care s-
au remarcat, diplome, scrisori de mul umire, s rb torirea 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 comunic ri 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 anual  cu ocazia s rb torilor de iarn  
(preg tirea de ur turi, colinde pe specificul institu iei i a oamenilor s i). inuta 
copiilor este una lejer , f r  uniform , specific  vârstei pre colare. Jargonul folosit este 
unul specializat profesiei didactice.  

Personalul institu iei are, în general, o atitudine deschis  fa  de copii i p rin i, 
disponibil  pentru solu ionarea tuturor problemelor solicitate sau ivite. Partea 
invizibil  a culturii organiza ionale este dat  de: -norme – repartizarea sarcinilor în 
mod echilibrat, în func ie de aptitudini; -valori – respectarea disciplinei, a regulilor 
institu iei, stabilitatea locului de munc  i chiar a spa iului s lii de clas ; -reprezent ri 
– ideal educa ional, profilul psihologic al educatorului de succes, calitate uman ; 
cadrele didactice au vis a vis de institu ie o reprezentare corect , c  este una 
performant , iar despre munca lor, c  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 ridicat ; -credin e conduc toare – dreptate, cinste, adev r, sinceritate, 
performan  i motto-ul „fiecare lucru pe care îl faci trebuie s  te reprezinte pe tine i 
institu ia de unde provii„.  

O importanat  component  a culturii organiza ionale o reprezint  cultura 
managerial . Ea este dat  de managerul institu iei, care ofer  stabilitate organiza iei 
prin: atitudinea deschis  fa  de membrii organiza iei, accentuarea îndepliniri 
obiectivelor propuse; ini iative i propuneri benefice organiza iei, recunoa terea în 
comunitate, comunicarea bidirec ional , climat prietenos, loialitate fa  de valorile 
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organiza iei. Adaptarea u oar  la situa ii concrete, mereu dinamice, la procese în 
construc ie, în schimbare, crearea unei culturi a calit ii au condus la cre terea nivelului 
de satisfac ie a beneficiarilor direc i i indirec i, întregii comunit i fa  de educa ia 
oferit  de gr dini ei 
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PROIECT EDUCA IONAL „Ziua por ilor deschise” 

Prof. Înv. Pre c. Bîzn  Tina Claudia 

MOTTO: „Fiecare copil pe care îl instruim este un om d ruit societ ii” - 

Nicolae Iorga 

ARGUMENT: 
 Gr dini a constituie o etap  fundamental  în dezvoltarea copilului, nu doar prin 
con inutul tiin ific al procesului instructiv – educativ, ci i prin libertatea de ac iune a 
pre colarului, care-i stimuleaz  interesele de cunoa tere i contribuie la l rgirea 
câmpului de rela ii sociale. 
 Pre colaritatea este acea etap  de via  în care libertatea trebuie pe deplin tr it  
pentru ca viitorul adult s  se simt  liber i s  fie capabil s  i-o cucereasc  prin propriile 
for e. 
În fiecare an în luna aprilie sau mai, gr dini a se preg te te cum tie ea mai bine s  
primeasc  cei mai mici dintre prichindei. 
Gr dini a trebuie, întotdeauna, prezentat  cu mult entuziasm i pozitivism. 
„Ziua por ilor deschise” prilejuie te copiilor, p rin ilor, bunicilor  i educatoarelor , 
realizarea unor activit i variate la care sunt invita i s  participe cu to ii. În postura de 
spectatori sau parteneri de „joc”, invita ii asist  sau iau parte la activit ile deosebite 
preg tite pentru aceast  zi festiv . Dorim s   sporeasc  capacitatea de implicare a 
p rin ilor,  într-un demers formativ-educativ coerent, care s  sprijine dezvoltarea 
comportamentelor copiilor, în func ie de nevoile individuale ale acestora, pentru 
integrarea lor în via a social . 
SCOPUL PROIECTULUI: 
• Implicarea p rin ilor în via a gr dini ei, astfel încât s  devin  parteneri activi ;
• Familiarizarea copiilor cu specificul activit ilor desf urate în cadrul grupei de
pre colari, în vederea unei adapt ri optime la regimul colar. 
 OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
• Consilierea p rin ilor privind problematica educ rii copiilor;
• Familiarizarea p rin ilor cu strategii specifice procesului de înv mânt;
• Formarea p rin ilor în spiritul ideii de parteneri egali i responsabili în educa ia
pre colarului; 
• Convingerea p rin ilor pentru a investi în dezvoltarea personal  a copiilor i în
a gr dini ei în ansamblu; 
• Atragerea pre colarilor în desf urarea unor activit i comune;
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• Dezvoltarea unor emo ii i sentimente pozitive ce pot favoriza activit ile de
înv are viitoare; 
• Cunoa terea cât mai bun  de c tre copii, p rin i, invita i i nu numai, ai lumii
minunate în care ne petrecem cei mai frumo i ani ai copil riei; 
• Dezvoltarea sentimentelor reciproce de în elegere i afec iune, de
acceptare i cooperare. 

 GRUP INT : 
• Beneficiari direc i: pre colarii, familiile pre colarilor i cadrele didactice;
• Beneficiari indirec i: comunitatea local .
DURATA PROIECTULUI: 4 ani. 
NUM R PARTICIPAN I: nedeterminat; 
RESURSELE PROIECTULUI: 
- Resurse umane: 
• pre colari;
• cadre didactice, membri desemna i din cadrul institu iilor partenere;
• familiile copiilor (p rin i, bunici);
• persoane din comunitate i mass-media.
- Resurse materiale: 
• dot rile din s lile de grup ;
• materiale necesare desf ur rii activit ilor propuse: rechizite, aparat foto
digital, computer, videoproiector, imprimant , CD-uri, CD player. 
- Resurse financiare: sponsoriz ri, dona ii. 
PROMOVARE / MEDIATIZARE I DISEMINARE: 
- la nivel local: organizarea de campanii de informare i difuzare la nivelul fiec rei 
institu ii implicate în proiect (comisii metodice, avizier, consilii profesorale, întâlniri 
cu p rin ii); 
- la nivel jude ean: publicarea unor articole i imagini în presa local , afi e în incinta 
institu iilor partenere; 
- la nivel na ional: promovarea proiectului pe Internet, pe site-uri specifice. 
ETAPELE PROIECTULUI: 
- formarea echipei de proiect 
- lansarea proiectului 
- popularizarea proiectului / stabilirea de contacte 
- desf urarea activit ilor prev zute în proiect 
- finalizarea proiectului 
  REZULTATE A TEPTATE: 
• Prezentarea unit ii colare atât p rin ilor pre colarilor, cât i viitorilor elevi;
• Stimularea motiva iei copiilor i participarea lor activ ;
• Cunoa terea de c tre copii a educatoarelor, precum i a gr dini ei în care vor
înv a; 
• Îmbog irea cuno tin elor copiilor prin implicarea lor în diversele activit i
commune; 
• Descoperirea copilului de c tre p rinte sub diferite aspecte pe care le implic
colectivitatea; 
• Sporirea  încrederii familiei in gr dini ;
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• P rin ii î i vor împ rt i experien ele i se vor împrieteni între ei;
• Înt rirea rela iei familie-gr dini ;
• Crearea unui cadru festiv aparte prin implicarea cât mai multor invita i, mass-
media local , reprezentan i ai ISJ Vrancea; 
• Prezentarea unor spectacole de c tre pre colarii grupelor;
• Transpunerea în lucr ri a mediului institu ional al gr dini ei folosind diferite
materiale (desene decorative, picturi sugestive); 
• Realizarea unei expozi ii cu lucr rile copiilor.
ACTIVITATI PROPUSE: 
1. Matematic  distractiv - atelier de lucru
2. În lumea pove tilor- pies  de teatru
3. Micii arti ti: Încondeierea ou lor de Pa ti- atelier de crea ie
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 demonstrativ
DETALII DESF URARE ACTIVIT I: 
Activit ile se vor desf ura n s lile de grup  , n intervalele orare indicate n grafic, 
coordonate de cadrele didactice responsabile.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

Prof. BOBOC SORINA LORELA 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI  

De ce este important s  promov m imaginea unit ilor colare în comunitate 
Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal  -elevi-p rin i. Educa ia este 
obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. “Clientul” este liber 
s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor face 
ca coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  
de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. coala este 
un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe care le are, dar i 
prin spa iile de înv are disponibile.  

O coal /gr dini  responsabil  este garantul dezvolt rii permanente a 
comunit ii. coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, 
aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe 
lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât 
prin realizarea educa iei formale. Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  
se adapteze corespunz tor mediului complex i în continu  schimbare. Toate 
activit ile institu iei au loc i sunt dependente de mediul exterior.  

Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  importan a mediului i a 
schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul sau chiar supravie uirea 
institu iei. Prevederea transform rilor poten iale ale macromediului, va da institu iei 
timpul necesar pentru a planifica r spunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o 
transformare rapid  sau lent . Într-un mediu stabil, for ele demografice, economice, 
ecologice, tehnologice, legislative i culturale r mân stabile de la an la an.  

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit            
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.   

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a 

imaginii colii noastre au fost:  difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , 
programele i proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele 
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colare;  consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;  dezvoltarea de parteneriate 
eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional în scopul promov rii imaginii 
institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu cerin ele de pe pia a muncii 
locale / regionale;  promovarea imaginii colii prin diverse surse informa ionale (pres  
local / scris , 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 adaug  dimensiunea interna ional  
celor trei componente de baz , ce contribuie la realizarea misiunii sale (Educa ia, 
Instruirea, Integrarea i promovarea). 
            Nou  strategie de interna ionalizare a (CTATV), stabilit  recent, este parte 
integrant  din strategia general  a institu iei pentru perioada 2021-2027. 

Ea se bazeaz  pe una dintre cele trei priorit i institu ionale stabilite pentru 
perioada urm toare, i anume promovarea intens  a activit ilor de interna ionalizare, 
ca mijloc de îmbun t ire a performan ei rezultatelor  din Înv mântul Profesional i 
Tehnic.  
             Într-un mediu aflat în continu  schimbare, în care este imposibil s  prezicem 
cu certitudine ce perspective PROFESIONALE  ne rezerv  viitorul, prin  înv mântul 
TEHNIC trebuie s  le oferim tuturor elevilor experien e de înv are autentice i 
inovatoare, care s  contribuie la formarea de abilit i de via  indispensabile. 

           Este necesar s -i echip m pe adolescen i cu abilit i de via  importante i  
COMPETEN E CHEIE, s -i preg tim pentru o via  de adul i autonomi, de succes, 
implicându-i în activit i ce dezvolt : abilit ile pentru via a cotidian , abilit ile 
sociale/personale i abilit ile profesionale. 
         Organiza ia noastr  a accesat fonduri europene, prin programul ERASMUS+, în 
func ie de nevoile de perfec ionare identificate. Au fost implementate urm toarele 
proiecte, pe domeniile: 

1. Educa ie colar

a) „S  spunem DA tehnologiei!” 2015-16
b) ”STOP abandonului colar i bullying-ului! START incluziunii!” 2019-2021

(https://sites.google.com/view/stop-abandonului-scolar/stop-abandonului-
%C8%99colar)
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2. Formare profesional  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 2019-
2023, aflat în derulare.  Acest proiect este promovat i are activit 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-technique-
automobile 

Prin aceast  expertiz , încerc m s  ob inem ACREDITAREA Erasmus+, în 
vederea men inerii demersurilor pentru dezvoltarea competen elor digitale ale cadrelor 
didactice, pentru integrarea metodelor interactive moderne în procesul instructiv-
educativ în mediu online prin participarea la mobilit i, schimburi de experien , 
colabor ri în cadrul proiectelor Erasmus  i îmbun t irea competen elor cheie atât ale 
ele elevilor cât i ale  profesorilor, prin confruntarea cu diferite sisteme colare 
interna ionale. 
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GABRIEL DR GAN,              
PERSONALITATE MARCANT  A LITERATURII ROMÂNE 

Prof. înv. primar BOGHIU C T LINA IOANA 

”Fiecare loc de pe p mânt are o poveste a lui, dar trebuie s  tragi bine cu urechea  
ca s-o auzi i trebuie i un dram de iubire ca s-o în elegi” Nicolae Iorga 

”Gabriel Dr gan este, în mod incontestabil, o important  i valoroas  
personalitate a jude ului Gala i”, afirma prof. Nicolae Chiscop în articolul Amintirea 
scriitorului Gabriel Dr gan, publicat în coala G l ean . 

 A v zut lumina zilei la 8 iunie 1904, în târgul Nicore ti. În  Nicore ti î i durase 
gospod rie Panaite i Sultana Dr gan – p rin ii scriitorului, oameni ai gliei, rani 
gospodari în sat, purt tori ai unor tradi ii i credin e multiseculare, cump ta i i demni, 
având în suflete, permanent, frica lui Dumnezeu. coala primar  a f cut-o la Nicore ti, 
iar liceul la Tecuci i Foc ani.  

La vârsta de 13 ani r mâne orfan, tat l s u, Panaite Dr gan, prototipul eroului 
tefan Boteanu, cazând eroic la datorie, la M r e ti, la 6 august 1917, în crâncena 

încle tare cu du manul invadator de ar .  
Înva  carte la prestigioasele licee din Foc ani i Piatra Neam . 
Înc  din primele clase de liceu î i propune scopuri mari în  via .  Înzestrat cu 

spirit ager i aptitudini pentru studiu i medita ie, citea i aprofunda tâlcul i frumuse ea 
c r ilor ca pe un adev rat izvor de adev rat  fericire. De pe b ncile liceului public  
poezii. 

 Urmeaz  Facultatea de litere i filozofie din Bucure ti în 1929, pe care o absolv  
cu “Magna cum laude”. Fratele lui, prof. Nicolae Dr gan, care a predat Limba român  
la coala nr. 7 din Tecuci pân  la pensionare, aminte te faptul c  scriitorul Gabriel 
Dr gan datoreaz  intrarea în înv mântul secundar i superior, la Universitatea din 
Bucure ti, mamei sale. 

În presa literar  a vremii, scriitorul Gabriel Dr gan mai semna i cu pseudonime: 
Bornar, Savel, oltuz, Petru, a a cum se g se te men ionat în fi a de autor de la 
Biblioteca Jude ean  ”V.A. Urechia” Gala i, sec ia Referin e, Biroul de Informare 
Bibliografic . 

Muzicologul Mircea Dr gan este fiul scriitorului. Tat l a avut înclina ii spre 
literatur , iar fiul are înclina ii spre art , muzic . Cu bunicul din partea mamei violonist 
i bunica profesoar  de muzic  i autoare de manuale colare de muzic  a adar, 

înconjurat fiind de instrumente muzicale era firesc s  se implice el însu i în „melosul” 
familial. La 20 de ani cânta deja în Sideral. Dup  ce a înv at abc-ul integr rii i 
armoniz rii într-o trup  a continuat cu Mondial, a urmat perioada Romanticii, iar din 
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1969 începe s  compun  . Din postura de compozitor, piesele sale au fost cântate de 
Angela Similea, Loredana Groza, Daniel Iord chioaie, 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 
român  chiar din aceast  func ie. Dup  1990, pune bazele societ ii Dr gan Music, ce 
are ca obiect, printre altele, înregistrarea i produc ia muzical . 

Gabriel Dr gan s-a   stins   din   via    tot  la  Nicore ti,   la   6  februarie    1981 
i  este înmormântat  în intirimul   satului,  la biserica Na terea  Domnului,  zis  

Negustori al turi  de str mo ii  s i, r ze i. A tr it modest  i a murit modest. 
DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  aaccttiivviitt iiii  ssoocciioo--pprrooffeessiioonnaallee,,  GGaabbrriieell  DDrr ggaann  aa  

ddeessff uurraatt  oo  bbooggaatt   aaccttiivviittaattee  ddiiddaaccttiicc ..  AA  ffoosstt  pprrooffeessoorr  ssuupplliinniittoorr  îînn  
DDiicciioossâânnmmaarrttiinn,,  DDuummbbrr vveennii,,  AAiiuudd  ii  îînn  aallttee  llooccaalliitt ii..  AA  ffoosstt  pprrooffeessoorr  ddee  lliimmbbaa  
rroommâânn   llaa  ccooaallaa  ddiinn  NNiiccoorree ttii  ((11996633--11996677)),,  ccooaall   ccaarree  aasstt zzii  îîii  ppooaarrtt   nnuummeellee  
(( ccooaallaa  GGiimmnnaazziiaall   ””GGaabbrriieell  DDrr ggaann””,,  NNiiccoorree ttii,,  jjuuddee uull  GGaallaa ii))..  

 Paralel cu munca la catedr  este întâlnit i în presa literar  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 român  
“Fream tul”(1925-1927) i “Reac iunea literar ” (1933-1935). 

Numele lui este asociat revistei ”Tudor Pamfile”, care ap rea la Tecuci în anii 
1929-1930 (alta decât revista ”Tudor Pamfile” a lui Dumitru Furtun  din Dorohoi) prin 
str dania unui ”grup de tineri entuzia ti pe care ghearele materialismului nu i-a atins”. 
(Amintirea scriitorului Gabriel Dr gan (II), revista coala G l ean , prof. Nicolae 
Chiscop) 

Dup  prezentarea datelor biografice s  p trundem în esen a operei scriitorului: 
*Trofee de aur - Poezii (1923-1936), Bucure ti, 1937; Paji ti de m rgean -

Moarte i ideal, Ceaslov cu adora ii-poezii diverse, Bucure ti, 1937; Pe frontul 
M r e ti învie mor ii..., (Roman) Bucure ti, 1934; La Vie et l’Oeuvre de  I Dimitriu - 
Bârlad; Tragedia poetului Artur En escu, 1935; 

*Istoria literaturii române, Pentru candida ii la bacalaureat si elevii colilor
secundare, Bucure ti, 1936,  (ed. II, 1937; ed. III, rev zuta si ad ugit , 1943; ed. IV, 
1946); 

*For ele na ionalismului creator. (Factorii de evolu ie i evenimentele
determinante), Bucure ti, 1937; 

Studii i redact ri de opere: Mihail Kog lniceanu – Opere alese, 1942; Vasile 
Alecsandri - Opere complete, vol. I- Poezii, 1941; Vasile Alecsandri – Opere alese, vol 
II – Proz , 1941; 

Opere scrise r mase manuscris: Fantoma str zilor (Roman); Aspectele 
literaturii contemporane (Studii de orientare critic ); Colonade albe (Eseuri); Evolu ia 
poeziei moderne (Studii de interpretare critic , 1830-1930 ; Considera ii critice; Via a 
i opera lui tefan Petic ; Paradisul magic (Roman); Istoria literaturii române (De la 

origini pân  în zilele noastre); Istoria critic  a politicii contemporane, etc.  
Mul i critici literari, gazetari, prieteni, fo ti elevi, personalit i ai literaturii 

române ti, printre care i Nicolae Iorga, au avut un cuvânt de spus atât despre opera 
scriitorului Gabriel Dr gan, cât i despre omul Gabriel Dr gan. 
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Presa vremii a fost generoas  cu Gabriel Dr gan, c r ile lui bucurându-se de 
analize temeinice i aprecieri pe m sura valorii lor. (Amintirea scriitorului Gabriel 
Dr gan (II), revista coala G l ean , prof. Nicolae Chiscop). 

Din numeroasele note i comentarii ne oprim la acelea ale lui Nicolae Iorga: 
„Romanul d-lui Gabriel Dr gan  Pe frontul M r e ti învie mor ii… e în 

adev r o carte bun . Prezentarea  r zboiului însu i e ca într-o excelent  carte de istorie 
cu un frumos avânt. Scenele de acas  sunt bine prinse i las  o impresie duioas . E 
chiar de mirare atâta maturitate la un autor care pare a fi profesor tân r…”(Nicolae 
Iorga – “Cuget clar”, 26 august 1936) 

“Trofeele  d-lui Dr gan (1927) , din care o bucat   a fost tip rit  la noi, au în 
aparen  alt caracter. Tonul e energic, uneori îndr zne . Versul e b tut 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 d n uind în sus. Poetul vorbe te cu plopii cu care 
împreun  a “ â nit” cu “fruntea c tre cer”, în elege cântecul nemaiauzit al “p s rii 
str ine”. E omul care a tr it în aceast  natur , o cunoa te cu de-am nuntul, o iube te i 
de aceea o poate vr ji…” (Nicolae Iorga – “Cuget clar”, 11 noiembrie  1938) 

“Istoria literaturii române de d. Gabriel Dr gan (Bucure ti 1936) e o lucrare 
bine împ r it , clar  i în curent cu cercet rile.”(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 

“ 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 intr-
un cadru adecvat, oferit de sectiile Direc iei Jude eane Dolj a Arhivelor Na ionale 

Prin lectiile de istorie sau alte activitati organizate cu prilejul unor evenimente 
istorice, pe care dorim sa le desfasuram la Direc ia Jude ean  Dolj a Arhivelor 
Na ionale, cu sprijinul specialistilor din aceasta institutie vom incerca sa gasim 
raspunsuri argumentate cu ajutorul marturiilor si dovezilor istorice concrete. 

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA 

DIREC IA JUDE EAN  DOLJ A ARHIVELOR NA IONALE 

ANUL SCOLAR 2020-2021 
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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. Investigarea si interpretarea evenimentelor istorice
2. Intelegerea si reprezentarea timpului si a spatiului istoric
3. Cunoasterea si utilizarea izvoarelor istorice
4. Insusirea si utilizarea limbajului de specialitate
5. Formarea unor atitudini responsabile fata de istoria orasului CRAIOVA

 Direc ia Jude ean  Dolj a Arhivelor Na ionale  
 Liceul de  Arte « Marin Sorescu«  

 Umane:  elevi, cadre didactice, reprezentanti ai Direc ia Jude eane Dolj a 
Arhivelor Na ionale 

 Materiale:   salile de expozitii ale Direc iei Jude eane Dolj a Arhivelor 
Na ionale 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 Direc ia Jude ean  Dolj a Arhivelor Na ionale 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 lectur  

Prof. Marcu Ana – Maria 

coala Gimnazial  Valea Ciorii, Ialomi a 

Pentru ca lectura s  devin  o provocare pentru tân ra genera ie, profesorul de 
limba i literatura român  trebuie s  se reinventeze mereu, s  renasc  din propria 
cenu , c utând cele mai bune ,,idei” care s  stârneasc  interesul elevilor, acela de a 
descoperi fascinante aventuri în lumea pove tilor, a basmelor. Solu ii se pot g si 
întotdeauna. Trebuie doar s  vrem, s  ne implic m i s  ridic m bariera  rigidit ii. 

Programa colar  actual  urm re te formarea reperelor culturale i a celor 
estetice, prin intermediul literaturii oferindu-se posibilitatea elevilor de a în elege 
lumea în care tr iesc, de a se în elege pe sine, de a se integra într-o societate aflat  
permanent în schimbare. ,,Actul lecturii – în opinia Alinei Pamfil – este în mod esen ial 
sporitor: sporitor pentru c  l rge te nu numai sfera cuno tin elor de limb , a 
cuno tin elor despre texte i a celor despre lume, ci i pentru c , în orizontul lui, se 
reunesc gânduri i sentimente, cunoa tere de sine”6, de aceea, activit ile 
extracurriculare reprezint  alegerea potrivit  pentru îndeplinirea acestor exigen e: 
cercuri de lectur , ateliere de crea ie, vizite virtuale ale unor muzee, case memoriale 
sunt doar câteva exemple.  

Nelson Mandela considera c  ,,Educa ia este cea mai puternic  arm  pe care o 
po i folosi pentru a schimba lumea”. Pornind de la aceast  afirma ie, consider c  este 
imperios necesar s -i înv m pe elevi cum s  citeasc  de pl cere, cum s  în eleag  
textul i cum s  realizeze o analiz  complex  a acestuia. Prin specificul ei, opera literar  
înlesne te formarea i modelarea tinerelor caractere, a deprinderilor i a normelor de 
comportament civilizat, ,,militând” pentru munc  cinstit , adev r, modestie etc.  

În ultimii ani, am tot încercat mai multe metode de  abordare a textului literar, 
atât la orele de limba român , cât i în cadrul mai multor activit i extracurriculare.  
Ideea unui cerc de lectur  mi s-a p rut curajoas , provocatoare. A a c  am pornit la 
drum, mai întâi cu o carte interesant  a Irinei Dobrescu - Lupul juc tor de poker, al 
c rui 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 i dorin a elevilor de a citi  i-am obi nuit cu lectura 
anticipativ , dar i cu vizionarea sau ascultarea unor fragmente dintr-o oper  literar  
sau  secven e dintr-un film.  
 Dup  aceste întâlniri, elevii sunt îndemna i s  continue lectura/vizionarea acas , 

6 Alina Pamfil, Limba i literatura român  în gimnaziu/Structuri didactice deschise, Paralela 45, Pite ri, 20008 , p. 131. 
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dac  subiectul i-a atras, iar la urm toarea întâlnire îi verific folosind diferite metode 
(explozia stelar , mim , jurnalul de lectur ). Spre marea mea surprindere, am remarcat 
c  activit ile propuse le-stârnesc interesul pentru lectur .  

Concluzia este c  elevii citesc de pl cere, atunci când nu sunt constrân i. 

Bibliografie: 

PAMFIL, Alina, Limba i literatura român  în gimnaziu / Structuri didactice 
deschise, Paralela 45, Pite ti, 2008  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Bonta Alexandra Loredana 

coala Gimnazial  Nicolae B lcescu, Baia Mare 

            coala este o organiza ie formal , care are ca scop furnizarea serviciului social 
de educa ie în vederea educ rii, form rii, socializ rii, profesionaliz rii tinerei genera ii. 

coala func ioneaz  într-o comunitate local  – dar are propriile reguli de func ionare, 
prescrise, transmite valori acceptate local. Pe de alt  parte – coala „prelucreaz  
material uman” din comunitatea local , cadrele didactice i elevii sunt persoane care 
tr iesc în comunitate i suport  influen ele acesteia. 

coala ofer  elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de la 
cunoa terea particularit ilor individuale i de vârst  specifice fiec rei etape de 
dezvoltare, prin proiectarea unei strategii i prin realizarea unui demers didactic 
riguros, având la baz  o program , o planificare, resurse educa ionale, metode i 
strategii didactice menite s  duc  la realizarea obiectivelor i a scopului propus. 

           Oferta trebuie stimulat  totdeauna cu un grad mai înalt decât poate, vrea, tie 
individul, respectiv o ofert  prea ridicat , ca i una banal  poate perturba dezvoltarea 
psihic .  

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 bullying-
ului, dar i participarea la activit i extra colare. 

           Existen a unor strategii de marketing sunt benefice pentru promovarea imaginii 
colii, dar i pentru a p stra elevii în cadrul unei coli i totodat  activitatea didactic  a 

profesorilor se face cunoscut . 

           Imaginea unei coli poate fi promovat  i prin intermediul unor activit i 
realizate în mediul online. De pild , o pagin  web a colii sau un blog unde s  fie 
postate lucr ri ale elevilor, diverse activit i colare i extra colare. 

           Cel mai important lucru care trebuie luat în considerare atunci când se 
promoveaz  imaginea unei coli este respectarea principiilor educa iei, aceasta fiind 
prioritar .  

Pe de alt  parte, trebuie s  existe i ni te activit i de informare care presupun 
integrarea i progresul elevilor, inclusiv elevi cu deficien e de înv are. 

             În concluzie, promovarea imaginii unei coli reprezint  o prioritate însemnat .  
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Aceasta trebuie s  fie cunoscut  i în eleas  de c tre p rin i i elevi. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Andrei Cosmovici, Lumini a Iacob, Psihologie colar , Ed. Polirom, Ia i 1998.

2.www.didactic.ro 
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CUM NE PROMOV M COALA 

Prof. înv. primar, Borceanu Florentina 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

150



        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 
      Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea 
ce au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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COPIII, COALA I INTERNETUL 

PROF. ÎNV. PRE C. BR TIANU ANDREIA 

GPN. MONARIU/BUDACU DE JOS/BN 

Competen a digital  este una dintre acele alte competen e pe care institu iile de 
înv mânt 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 înv mânt calitativ, care s  corespund  noilor tendin e pedagogice i intereselor 
copiilor. Astfel, copiii apreciaz  i simt utilitatea lec iilor în care metodele tradi ionale 
vechi nu ocup  toate cele 45 de minute. 

Recunoa tem faptul c  pentru mul i profesori a fi în c utarea metodelor noi cu 
implicarea resurselor digitale, care s  corespund  nevoilor i particularit ilor grupului 
de elevi, este o adev rat  provocare. i chiar dac  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 confrunt rii cu un asemenea volum de informa ii 
virtuale i tendin e noi este cu mult mai mare. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redus  de discern mânt între 
bine i r u. Copiii au grad sc zut la frustrare i orice moment sau situa ie nepl cut  pe 
care o tr iesc în mediul online are un efect negativ asupra st rii lor emo ionale i 
confortului psihologic. Astfel, vorbind despre coal  i Internet, suntem nevoi i s  
afirm m c  institu ia de înv mânt trebuie s  ghideze copiii pentru a face fa  fluxului 
de informa ii, provoc rilor 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. Iat  de ce ajungem s  vorbim despre 
Inteligen a Online, pe care orice copil trebuie s  o dezvolte, în special cu ajutorul i 
sus inerea p rin ilor, educatorilor i profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, 
computerul sau telefonul mobil. C utând un filmule  sau o informa ie, copilul poate 
accesa u or un con inut ilegal sau d un tor. Comunicând în chat sau pe re ele de 
socializare cu al i utilizatori online, copilul poate face cuno tin  cu persoane 
r uvoitoare, h r uitori sau abuzatori. Nu exist  un hotar bine determinat între aici se 
poate i aici nu se poate de f cut click. De aceea este foarte important ca în coal  orice 
elev s  fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situa ii foarte nepl cute sau 
chiar periculoase. 
Sunt binevenite lec iile tematice despre siguran a online care au scopul principal de a 
ajuta elevii s  identifice anumite riscuri, s  gestioneze situa ii nepl cute i s  cear  
ajutor de la persoane care i-ar putea ajuta f r  a-i judeca sau învinov i, inclusiv i în 
persoana profesorilor. Tema fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie s  fie 
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una tabu. Elevii trebuie înv a i c  pentru anumite lucruri care se întâmpl  în mediul 
online exist  termeni speciali i precum în via a real  violen a, furtul sau alte crime 
sunt comise de r uf c tori, care într-un final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se 
întâmpl  la fel situa ii în care cineva le-ar putea provoca durere i suferin . 

Procesul de educare a unei genera ii de tepte i sigure online trebuie început înc  
din clasele primare. Fluxul de informa ii din Internet trebuie s  vin  paralel cu metodele 
sigure de explorare a lui. Astfel, precum copilul a înv at de mic c  nu se joac  cu 
chibriturile, tot a a elevul înva  c  nu comunic  online cu necunoscu i i nu ofer  
informa ii despre el sau familie. 

În orice coal , profesorii pot: 

Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoa te. 
Informa ia oferit  corect din punct de vedere metodologic, cu con inut i metode 
ajustate grupului, va fi primit  de elevi cu o mai mare încredere decât o simpl  
prelegere despre „Este interzis s  faci asta!” 

Asculta. Elevii doresc s  fie asculta i nu numai atunci când r spund tema pentru 
acas  sau realizeaz  anumite activit i didactice. Copiii doresc s  fie asculta i i atunci 
când se ciocnesc de o problem , fie ea în via a real , fie în cea virtual . 

Încuraja. Copiii doresc s  fie siguri c  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 s -i opreasc  
pe cei care h r uiesc sau acosteaz  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 s  li se repete mai des. A fi în siguran  online nu este o teorie 
înv at  i aplicat  într-o anumit  situa ie. Siguran a online este ceea de ce au nevoie 
copiii zilnic. 

Recomandare 

Rubrica pentru profesori a portalului www.siguronline.md v  ofer  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 MODERN  

PROF. ÎNV. PRIMAR: BRICIU OLGU A 

C. GIMN. PROF. UNIV. DR. GHE. BELEIU/              
C. PRIMAR  CO TE TI 

În timp ce pandemia a schimbat semnificativ predarea i a adâncit inegalit ile, 
aceasta a oferit, de asemenea, i oportunit i pentru transformarea pred rii i 
transformarea procesului colar: noi modalit i de predare i înv are, noi moduri de 
comunicare cu copiii i familiile, noi roluri pentru cre terea nivelului general de 
bun stare a elevilor.  

Imaginea colii a fost p strat  i chiar s-a demonstrat seriozitate i implicare, atât 
din partea elevilor i a p rin ilor, cât i din partea cadrelor didactice. Elevii sunt mereu 
în centrul actului educa ional, valoarea i interesul lor cre te spre cunoa tere dac  sunt 
mereu încuraja i i valoriza i.  

De i la început p rea destul de greu s  ne adapt m noii situa ii,creat  de 
pandemie, prin munc  asidu , prin dorin a de cunoa tere i evolu ie, am reu it s  
dep im anumite bariere. Lec iile online au reu it s  treac  printr-un proces intens de 
perfec ionare i, în prezent, am ajuns s  cre m softuri educa ionale pentru a le capta 
elevilor aten ia i a transforma evaluarea într-un mod pl cut de verificare a 
cuno tin elor, prin joc i nu prin stresul testelor.  

Datorit  acestor schimb ri,unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  
fa  unor cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice 
locul s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coal  î i poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se 
realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care intervin în favoarea acestei 
dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de înv mânt, 
putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc i, cât i indirec i 
,elevii, p rin ii, angajatorii, sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea 
fiind astfel influen at  de coal .  

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 s  ne permit  s  evolu m, s  ne form m i perfec ion m, s  particip m 
activ în societatea româneasc  bazat  pe cunoa tere. Este unul din avantajele de care 
ar trebui s  beneficieze atât elevii, cât i profesorii în vederea accesului la educa ie, la 
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schimbul de resurse on-line, pentru consultare personal  sau profesional . Informatica 
este studiul lucrului individual, al cre rii de competen e i priceperi proprii, al 
dezvolt rii deprinderilor de a lucra singur i de a crea un mod de gândire aparte. În ceea 
ce prive te mediul colar, elevul trebuie s  se adapteze cerin elor colii, s  aib  
capacit i de lucru cu calculatorul, s  tie s  manipuleze informa iile pe care le de ine, 
s  colaboreze cu profesorul astfel încât s  achizi ioneze cuno tin e pe care, treptat, le 
va pune în practic .  

Introducerea în coal  a tehnologiilor informa iei i ale comunic rii duce la 
schimb ri importante în procesul de înv mânt. Actul de înv are nu mai reprezint  în 
totalitate munca profesorului, ci rodul interac iunii elevilor cu calculatorul i al 
colabor rii profesorului cu clasa de elevi. Deoarece performan a în înv are este 
determinat  în mare parte de strategii de instruire i demersuri didactice bine conturate, 
cadrele didactice caut  s  se adapteze mediului colar modern. 

Fiecare cadru didactic poate contribui la schimbarea percep iei asupra colii, prin 
seriozitatea, etica, profesionalismul de care d  dovad . 

Cadrele didactice vor ine mereu leg tura cu p rin ii elevilor, deoarece rela iile 
de colaborare dintre profesori i p rin i înt resc identitatea colii i sporesc prestigiul 
institu ional. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional. Promovarea imaginii pozitive a institu iei 
colare se realizeaz  prin publicarea tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai 

uzual mod de a face accesibile rezultatele i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui 
site, a unui email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot 
ce se întâmpl  în coal , dar putem promova activit ile i implicit coala în cadrul 
c reia acestea se desf oar .  

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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. Formarea imaginii unei organiza ii se poate 
realiza aplicând o anumit  ,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al 
conduc torului organiza iei i pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-
cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, 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 
unit ii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite,iar activit ile online sunt un pion foarte important cu un aport 

deosebit in dezvoltarea acesteia. În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  
oferind beneficiarilor ceea ce a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la 
ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea 
violen ei, promovarea unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i 
extra colare. coala noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante.  
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  Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii.  

   Activit ile educative realizate în mediul online, dau o alternativ  s n toas , 
practic  i creativ  de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce 
promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la 
nivel local, cât i jude ean sau na ional. coala noastr , în ochii comunit 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.Vl sceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, coala la r scruce. Schimbare 

i continuitate în curriculumul înv mântului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar, BUDESCU ANA GEANINA
coala Gimnazial  Nr. 22 Gala i 

               În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i (cadrele didactice, elevii), cât i indirec i (p rin ii, comunitatea local ), sunt 
cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 
               Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, se poate realiza prin personalizarea 
ofertei educa ionale la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în 
func ie de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i 
educa iei. Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitiv  în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale ale elevilor, p rin ii fiind 
interesa i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin 
intermediul fiec rui cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre 
noi. Motivarea elevilor, printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit tile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice, a metodelor activ-participative în strategii 
de predare atractive, vor înbun t i i crea o imagine pozitiv  asupra colii. Este ideal 
s  se armonizeze oferta de servicii educa ionale,  curriculum-ul la decizia colii i 
formare permanent  cu nevoile specific, individuale identificate în unitatea colar  i 
comunitatea local .  
               Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice prin 
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de 
Combatere a Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin 
promovarea interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de 
risc, dar i sus inerea elevilor în abilit i. 
               Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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                Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Copilul traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale 
televizorului i calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea 
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
comportamental i emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  
formativ , au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri 
i parteneriate cu alte institu ii de înv mânt sau locale (biblioteca jude ean , muzee, 

prim ria ora ului). 
               Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  
de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de 
activit i beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i 
jude ean sau na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  
valoroas  i eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i 
în rela iile cu elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea 
creativ  a elevilor. 
                Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent p rin ii cu tot ceea ce se întâmpl  în coala, dar putem 
promova activit ie i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
               Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din 
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-
civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 
               În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea 
ce au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, 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 Buruian
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neam  

Promovarea imaginii unei coli este o necesitate în perioada actual , impus  în 
special de fenomenul concuren ei, care apare i în mediul educa ional dar i de tendin a 
demografic  general  de sc dere a popula ie colare. Astfel, pentru a asigura 
continuitatea procesului instructiv educativ într-o coal  i men inerea num rului de 
norme ale cadrelor didactice este necesar  o eficient  promovare a imaginii. 

Ca o coal  responsabil , Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra 
Neam  desf oar  o activitate intens  de promovare a imaginii, considerând c , în 
primul rând, cei doi poli ai acesteia sunt profesorii i elevii. Profesorii trebuie s  ofere 
o bun  preg tire profesional  i interes pentru o educa ie individualizat . Elevii ridic
prestigiul unit ii prin rezultatele ob inute la concursuri i olimpiade colare, prin 
comportamentul exemplar la unit ile unde desf oar  activitatea practic  i prin gradul 
ridicat de inser ie pe pia a muncii.  

O metod  prin care institu ia noastr  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 exerci iu, ca instrument pus la dispozi ia elevilor pentru acomodarea 
cu mecanismele economiei de pia  reprezint  o metod  interactiv  de înv are pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concep ie modern  de integrare i aplicare 
interdisciplinar  a cuno tin elor, o abordare a procesului de predare-înv are care 
asigur  condi ii pentru probarea i  aprofundarea practic  a competen elor dobândite 
de elevi în preg tirea profesional .  

Introducerea metodei de înv are prin firma de exerci iu, în înv mântul 
profesional i tehnic din România s-a realizat,  începând cu anul 2001, printr-un proiect 
ini iat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est  i desf urat de 
Centrul Na ional de Dezvoltare a Înv mântului Profesional i Tehnic (CNDIPT) din 
România în colaborare cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i 
Kulturkontakt din Austria - proiectul ECO NET. 

Pornind de la rezultatele ob inute, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului 
i Sportului, a luat decizia strategic  de a disemina pe plan na ional aceast  metod  de 

predare-înv are. 
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Obiectivul general al înv rii prin firma de exerci iu îl reprezint  dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, prin: 

 familiarizarea elevilor cu activit ile specifice unei firme reale 
 simularea opera iunilor i proceselor economice specifice mediului real de 

afaceri 
 perfec ionarea limbajului de afaceri 
 dezvoltarea de competen e i atitudini necesare unui întreprinz tor dinamic: 

creativitate, gândire critic , rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea 
responsabilit ii, lucrul în echip , ini iativ , perseveren , auto-organizare i 
auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 
Implementarea conceptului de „firm  de exerci iu” î i propune crearea tipului de 

întreprinz tor dinamic, capabil s  dezvolte un nou proces de produc ie, s  aduc  pe 
pia  un nou produs sau serviciu sau s  descopere o nou  cale de distribu ie. 

Rezultatele preconizate în urma aplic rii acestei metode sunt: 

 cre terea gradului de inser ie pe pia a muncii a absolven ilor 
 reducerea perioadei de acomodare la locul de munc  
 mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de munc  
 flexibilitate 
 asumarea ini iativei i a riscului 

Simpla func ionare a unei firme de exerci iu în cadrul unei coli nu este totu i 
suficient  pentru ca elevii s - i formeze o imagine complet  i complex  asupra 
economiei de pia , astfel încât una dintre cele mai interesante activit i este 
participarea la târguri ale firmelor de exerci iu, care realizeaz  o puternic  interac iune 
între acestea, provocându-le la efectuarea a numeroase opera iuni specifice func ion rii 
economiei. În mediul colar i pentru publicul larg acestea sunt unele dintre cele mai 
spectaculoase activit i ale elevilor, care sunt intens mediatizate, contribuind foarte 
eficient la promovarea imaginii colii. 

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 S lii de festivit i. Aici, anual, au fost marcate prin târguri, s rb tori 
importante precum: Cr ciunul, Dragobete, Ziua Femeii, Ziua Copilului, etc.  În afara 
de aceste manifest ri la nivel jude ean a intrat în tradi ie participarea firmelor colii 
noastre la Târgul de la Timi oara. Dar cea mai spectaculoas  participare a elevilor 
no tri a fost la Târgul Interna ional de la Salzburg (Austria). 

Ultima perioad  marcat  de problemele epidemiologice mondiale a impus i 
transferarea acestor activit i în mediul online. De i nu se mai bucur  de aceea i 
popularitate ca cele face to face, trebuie s  ne bucure faptul c  tradi ia nu s-a stins i 
interesul elevilor a r mas viu pentru acest tip de manifest ri extra colare atât de 
benefice forma iei lor profesionale.  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. preprimar Bu e Dana Cristina 

coala Gimnazial  ,, Sabin Oprean” Bucure ci, jude ul Hunedoara 

Motto: “Nu zidurile fac o coal , ci spiritul ce domne te într-însa” Ferdinand, 
rege al României 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal - elevi -p rin i. Educa ia este 
obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. “Clientul” este liber 
s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare d  libertatea de alegere a elevilor, face 
ca coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  
de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. coala este 
un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe care le are, dar i 
prin spa iile de înv are disponibile.  

O coal  responsabil  este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. 
coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  

o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i
i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei 

formale. 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
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la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii colii 
noastre au fost:  
  difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele 

educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare;  consilierea 
p rin ilor privind orientarea colar ; 
  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional în 

scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale;   
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 transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza material  i 
programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, rezultatele colarilor, 
proiecte educa ionale derulate  

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea 
ce au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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TRATAREA DIFEREN IAT  A ELEVILOR,
STRATEGIE DE ASIGURARE A REU ITEI COLARE 

Secretar ef Bu u Liliana 

coala Gimnazial  ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

Tendin a de egalizare a anselor de instruire a tuturor copiilor a reactualizat 
preocup rile teoretice, ideile i concep iile privind tratarea nuan at a a elevilor în 
procesul instructiv – educativ, oarecum i încerc rile practice de a adapta înv mântul 
la posibilit ile elevilor ( coala pe m sur ). 

Tema individualiz rii înv mântului a devenit o tem  de cert  actualitate, 
înscriindu-se printre direc iile principale ale dezvolt rii teoriei i practicii instruirii 
colare din epoca noastr . De la o epoc  la alta, aceast  tem  a fost aten ionat  tot mai 

mult de speciali ti i oameni de coal , relevând noi aspecte, noi probleme, în c utarea 
solu iilor pentru rezolvarea optim  a acestora. 

In literatura pedagogic  se folosesc mai mul i termeni cu privire la tratarea 
diferen iat  a elevilor. Astfel, se utilizeaz  tematica: diferen iere (diferen ierea 
instruirii colare) i diversificare (diversificarea studiilor), individualizarea 
înv mântului .a. 

In ceea ce prive te delimitarea între diferen iere i diversificare, unii autori 
consider  diferen ierea drept respectarea particularit ilor individuale ale elevului, iar 
diversificarea ca adaptare a înv mântului la alte rela ii pedagogice cu caracter mai 
larg decât cele individuale  

 Al i autori, relevând acelea i nuan e deosebitoare între diferen iere i 
diversificare în instruirea colar , vorbesc de o diferen iere intern , care se refer  la 
modul de organizare i desf urare a activit ii didactice astfel încât s -l ajute pe fiecare 
elev în realizarea unor performan e colare de nivel tot mai înalt i de o diferen iere 
care vizeaz  orientarea colar  i profesional  a acestuia. 

Diferen ierea activit ii presupune o diferen iere gradat  atât sub raportul 
con inutului cât i al solicit rilor intelectuale. 

In condi iile înv mântului de ast zi se precizeaz  c  nu elevul trebuie s  se 
adapteze la sistemul colar, ci sistemul colar s  se adapteze la elev i s  creeze condi ii 
pentru dezvoltarea posibilit ilor lui. 

Inv torul va trebui s  desf oare o activitate care s  corespund  individualit ii 
elevului, deci, necesitatea instruirii diferen iate. 
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Diferen ierea activit ii cu elevii reprezint  strategia de adaptare a structurilor, a 
con inutului înv mântului, a metodologiei i tehnologiei didactice, precum i a 
formelor de organizare a instruirii la posibilit ile i particularit ile elevilor. 

Diferen ierea activit ii instructiv – educative este o ac iune major  pe 
coordonata prevenirii r mânerii în urm  la înv tur  prin acordarea unui sprijin 
prompt i adecvat elevilor care întâmpin  dificult i. 

In acest sens trebuie avute în vedere, în primul rând, posibilit ile individuale ce 
caracterizeaz  în mod pregnant anumi i copii (starea s n t ii, dezvoltarea intelectual , 
capacitatea de efort, unele tulbur ri afective), precum i influen a mediului familial, al 
influen elor de grup, al mediului stradal etc. 

Se vor avea în vedere astfel, atât elevii capabili de performan e înalte, cât i cei 
predispu i la r mânerea în urm  la înv tur . 

Toate conceptele analizate se refer  la adaptarea procesului de înv mânt la 
particularit ile psihice ale elevilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ursula chiopu – Psihologie diferen iat  i educativ , în Revista de
pedagogie, nr. 9/1986. 

2. Jean Piaget – Psihologie i pedagogie, Editura Didactic  i Pedagogic ,
       Bucure ti, 1972. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

coala Gimnazial  “Ioan Slavici” Oradea

Prof. înv. primar BUTA  DANIELA 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii 
crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale 
i formare permanent  cu nevoile specifice 

identificate în unitatea colar  i comunitatea 
local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar.  

 Integrarea elevilor în coala prin promovarea interculturalita ii i sus inerea 
elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i sus inerea elevilor în abilit i. 
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Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia 
de înv t mânt ce promoveaz  astfel de 
activit i beneficiind de imaginea 
pozitiva binemeritat , atât la niv el local, 
cât i jude ean sau na ional.  

Activitatea extracurricular  e 
component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic 

trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în 
primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând astfel  o 
atmosfer  relaxant  care s  permit  
stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a 
institu iei colare se realizeaz  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 c  putem 
ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i 

implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
      Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, 
promovarea toleran ei i a unui spirit 
moral-civic pozitiv în care elevii se 
integreaz  cu u urin  creaz  o 
imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii 
poate fi promovat  oferind 
beneficiarilor ceea ce au ace tia 
nevoie:educa ie de calitate, accesul la 
ofertele educa ionale, 
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individualizarea înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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DOZAREA EFORTULUI INTELECTUAL
I TRANSMITEREA DE CUNO TINTE

ÎN CAZUL PROCESULUI INSTRUCTV-EDUCATIV 

Bibliotecar C lin Maria 

coala Gimnazial  ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

Mi-am propus în cele ce urmeaz  s  fac anumite considera iuni asupra modului 
cum se face transmiterea de cuno tinte, priceperi i deprinderi, în cadrul înv mântului 
gimnazial i primar, dozarea efortului intelectual propus copiilor etc. 

Mai întâi trebuie s  pornim prin a analiza i întelege calitatea i caracteristicile 
privite din punct de vedere fizic, fiziologic i psihic, ale materialului uman cu care se 
lucreaz , respectiv elevii. Pentru acest lucru trebuie s  în elegem c  elevii, copiii asupra 
c rora noi profesorii i înv torii încerc m s -i modelam sub aspect intelectual prin 
transmiterea de cuno tinte, priceperi i deprinderi, sunt ni te fiin e total deosebite fa  
de persoana adult  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  de adul i 
i lucrul acesta trebuie s  solicite foarte mult  aten ie i competen a din partea 

pedagogului, respectiv înv torul i profesorul, în special la dozarea efortului 
intelectual. 

Am zis mai sus, latura fizic , fiziologic  i psihic  i s  vedem caracteristicile 
fiec reia dintre ele. 

Deosebirea fizic  este eviden iat  prin faptul c  a a cum se vede aspectul fizic: 
talie, greutate etc. sunt diferite fa  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 c  mai ales la copiii de 0-IV i chiar la cei de clasele V-
VIII încordarea, concentrarea aten iei asupra cuno tintelor predate este mai mic  la 
omul matur, iar perioada în care se face transmiterea de cuno tin e trebuie riguros 
aleas  ca altfel se întâmpl  necazuri.  

Copilul nu poate sta intuit în loc ore în ir concentrat asupra unui lucru iar ceea 
ce se pred  trebuie neap rat s  corespund  capacit ii sale intelectuale. 

 S  nu confund m cantitatea cu calitatea. 
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Tot ce trebuie în eles din cele ar tate mai sus, este faptul c  acest copil se afl  în 
perioada de cre tere i dezvoltare i dac  în acest timp se ac ioneaz  gre it privind 
instruc ia intelectual  i fizic , se produc deregl ri i îmboln viri ale sistemului nervos 
care î i las  amprenta pe tot parcursul vie ii. 

 Nu este permis s  ne soscotim puterile intelectuale ale copiilor f r  a face o 
analiz  competen a i minu ioas  asupra capacit ii lor intelectuale. 

Oare câ i dintre masa mare de înv tori i profesori au testat, s  zicem, 
capacitatea minim  i maxim  de memorare a copiilor, sau capacitatea minim  sau 
maxim  de stabilitate în concentrare i aten ie? De aceea, stabilirea cantit ii cât si a 
gradului de dificultate al cuno tintelor predate elevilor trebuie s  se fac  cu mult  
aten ie, nu dup  ureche, ci numai în urma unor analize competen e asupra posibilit ilor 
reale ale elevilor. 

Din aceasta cauza, to i cei chema i s  fac  instruc ie i educa ie în insitu iile de 
înv mânt, trebuie s  posede serioase cuno tin e de pedagogie, fiziologie, psihologie 
etc. pentru a cunoa te în primul rând c ile i modalit ile corecte ce trebuie folosite în 
educa ie, stabilind în acest fel mijloacele cu care s  modeleze profilul intelectual al 
copilului. 

 F r  cunoa terea acestor aspecte nu poate fi vorba de un înv mânt tiin ific 
corect care s  duc  la realizarea obiectivului final, cel al ob inerii unui produs finit - 
elevul bine educat i multilateral competent. 
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Revista colar ,                                                              
mijloc eficient în promovarea imaginii unit ilor colare 

Prof. CANACHE Maria 

coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Zeme , jude ul Bac u 

De ce este important s  promov m imaginea unit ilor colare în comunitate? 
Promovarea imaginii unit ii colare reprezint  o prioritate pentru o bun  colaborare 
între cei trei parteneri educa ionali: coal -elevi-p rin i. Prin diverse surse 
informa ionale, prin cuvinte i imagini, se încearc  s  se creeze cea mai bun  imagine 
posibil  asupra colii i activi ii didactice.  

Promovarea imaginii institu ionale se poate realiza prin transmiterea în spa iul 
unei reviste colare a informa iilor i fotografiilor privind baza material  i programele 
de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, rezultatele pre colarilor, proiecte 
educa ionale derulate.  

SPORT FOCUS - o revist  pentru MICI i MARI  

FI  DE PREZENTARE A REVISTEI COLARE  

1. DENUMIREA REVISTEI
SPORT FOCUS, ISSN 2067-9602 (2010)  

2. UNITATEA DE ÎNV MÂNT
COALA GIMNAZIAL  ” TEFAN CEL MARE”ZEME , structur  COALA 

GIMNAZIAL  ”ION CREANG ”BOL T U. 

3. TIPUL REVISTEI
revist  tiin ific , EDUCA IE FIZIC  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. SCURT  DESCRIERE A REVISTEI I ARGUMENT
Revista SPORT FOCUS este dedicat  deopotriv  elevilor mari i mici, 

profesorilor i p rin ilor, fiind adaptat  intereselor, preocup rilor i nevoilor acestora. 
Elevii implica i în conceperea i redactarea articolelor din revistei i-au dezvoltat o 
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serie de aptitudini i valen e care altfel ar fi r mas ascunse. S-a urm rit permanent 
tratarea subiectelor sportive în mod original, atractiv i ingenios. 

 În paginile revistei se adun  tot ce înseamn  munca în coal , efortul intelectual 
i imagina ia creatoare, limbajul fiind adecvat vârstei, cititorii reg sind atât informa ii 

utile cât i surse de amuzament (Pagina de sarbatoare, Pagina celebrit 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 
mod , art , Pagina de joc, Pagina de s n tate, Sportul în imagini-plan e de colorat). 

Revista SPORT FOCUS este cu siguran  instrumentul potrivit care s  poarte 
peste tot, ca i pân  în prezent, valorile colii Gimnaziale ”Ion Creang ” Bol t u (ISSN 
2067-9602/2010). 

6. CADRE DIDACTICE COORDONATOARE
Prof. dr. CANACHE Maria, COALA GIMNAZIAL  ”ION 

CREANG ”BOL T U, ZEME . 

7. REDACTOR EF (elev)
HO U Cristina 
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PRIETENI DE PESTE HOTARE 

Prof. în înv. primar C praru Emanuela Mihaela 

coala Gimnazial  ” tefan Bârs nescu”, Ia i 

Premisa  

Ideea coresponden ei între elevi, apar inând a trei unit i colare diferite, din 
dou  state europene diferite (din România i Italia), s-a n scut 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 epistolar ”, între coli primare, din dou  ri europene 
diferite, i-a propus s  urm reasc  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 coal , despre 
familia din care fac parte, despre tradi ii i folclor, despre emo iile din via a personal  
etc.  

Ini iativa a constat într-o activitate de coresponden   între elevii  apar inând de 
la nivelul primar a  urm toarelor coli: Circolo Didattico „Giuseppe Caiati”, Bitonto, 
Istituto Comprensivo „Perotti-Ruffo” Cassano delle Murge (Italia) i coala „ tefan 
Bârs nescu” Ia i (România). De asemenea, cadrele didactice implicate au putut face 
schimb de „bune practici” în leg tur  cu sistemele colare din care fac parte, despre 
metodele de predare-înv are-evaluare, despre propriile experien e sau emo ii întâlnite 
de-a lungul demersului didactic etc.         

Scopul proiectului  a fost motivarea comunic rii, construirea de identit i 
conjugate în contexte diferite: cognitiv, afectiv, rela ional; educarea în spiritul valorilor 
de reciprocitate i de cunoa tere  a „celuilalt”. 

Obiective generale 
 Schimbul de informa ii i de  experien e între institu ii europene diferite în 

perspectiva unei dimensiuni europene; 
 Realizarea unei compara ii între culturi diferite, în vederea identific rii unor 

valori pozitive dezvolt rii unei identit i majore; 
 Cunoa terea unor realit i „str ine”,  diferite de cele  cunoscute pân  acum: un 

alt ora , mediu, coal , tradi ie, sisteme colare diferite, metode didactice diferite 
) ; 

 Comunicarea cu un referent concret, real; 
 Acordarea unui anumit sens scrierii i lecturii în situa ii reale, motivante. 

Obiective specifice 

 Consolidarea  competen elor de  scriere i de lectur ; 
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  Utilizarea unor forme de lectur  diferite, în func ie de scop: cu voce tare, în 
lini te, expresiv ; 

 În elegerea con inutului textelor de tip comunicativ; 
 Scrierea automatic  cu scopul comunic rii, folosind un limbaj adecvat i 

respectând semnele de punctua ie i de ortografie. 

coli participante: 

 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 Bârs nescu”, Ia i  

Demersul didactic 
 Prepararea materialelor de expediat: întocmirea scrisorilor, a desenelor, alegerea 

obiectelor simbolice de trimis; 
 Examinarea scrisorilor sosite; 
 Analiza acestora 
 Preg tirea r spunsurilor i completarea unor scheme pe baza unor compara ii; 
 Traducerea scrisorilor din limba italian  în limba român  i invers. 

Con inuturi didactice: 
 Informa ii personale (descrieri personale, activit i preferate, familia, timpul 

liber, dup -amiezile, vacan a de var  etc. 
 Informa ii despre coal , clasa din care fac parte, activit i; 
 Informa ii în leg tur  cu ora ul/ localitatea în care tr iesc, tradi iile i obiceiurile 

locale; 
 Informa ii despre propriile emo ii, ce anume îi face s  fie ferici i sau tri i; 

propriile temeri etc. 

Resurse didactice:  
Foi albe, foi colorate, creioane  negre i colorate, pixuri, stilouri, cartoane, 
materiale de unic  folosin , plicuri pentru scrisori, plicuri pentru întrebuin ri 
diverse, internet, po ta clasic . 

Evaluare: 

 Activit i care prev d recuperarea unor informa ii: conversa ii, completarea unor 
fi e, reelabor ri orale în clas , construirea de plan e reprezemtând sinteza 
activit ii propuse; 

 Evaluarea concret  a produselor finale, cu ajutorul unor grile de observa ie, 
realizat  de cadrele didactice; 

 Organizarea unor expozi ii; prezentarea final  în powerpoint etc. 
 Concluzii  
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Ce abilit i dezvolt  activit ile extra colare? 

Prof. C priceanu Ramona Maria   
coala Gimnazial  nr. 24, Timi oara 

Atunci când trebuie s  organiz m activit i extra colare, noi, cadrele didactice,  
ne gândim c  acestea sunt la fel de importante ca lec iile zilnice. Suntem motiva i s  
ne implic m în organizarea acestor activit i de bucuria pe care o vedem pe chipul i 
în sufletele copiilor, atunci când particip  la astfel de activit i. 

Când elevii se afl  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 p rut dificile în alt 
context. 

Activit ile extra colare contribuie 
i la dezvoltarea competen elor sociale. 

Faptul c  acestea se desf oar  prin 
colaborare i necesit  comunicare , 
toleran  fa  de ceilal i, deprinderea de 
a- i sus ine punctual de vedere  i  spirit 
de ini iativ  contribuie la dobândirea 
unor aptitudini necesare pentru a se 
descurca în situa ii variate de via . 

I. Nicola consider  c  „Activitatea extra colar  ofer  independen  mai mare 
elevilor i asigur  o posibilitate de variet i pentru manifest rile disciplinare, ele 
presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Deoarece activit ile extra colare nu au un con inut rigid, obligatoriu, elevii au 
posibilitatea de a alege în conformitate cu interesele i dorin ele lor, astfel acestea devin 
complementare educa iei i stimuleaz  valori i aptitudini. Elevii î i pot dezvolta în 
timp prin intermediul acestor activit i voca ia, talentul.. 

Este important ca p rin ii s  sus in  organizarea acestor activit i i s  sprijine 
elevii s  participe la activit ile educative. Implicarea afectiv , cu pl cere i bucurie 
spontan  în ceea ce fac, contribuie la dezvoltarea aptitudinilor copiilor. Este important 
ca elevii s  fie antrena i nu numai în desf urarea activit ilor, ci i în alegerea i 
organizarea acestora. 

Activit ile extra colare genereaz  rela ii de prietenie i ajutor reciproc între 
elevi, educ  sim ul responsabilit ii, ajut  la formarea unei atitudini corecte fa  de 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

175



scopurile urm rite, cu condi ia  s  fie organizate sistematic i alese în concordan  cu 
particularit ile de vârst  i interesele elevilor. 

Pe parcursul desf ur rii activit ilor extra colare, elevii se vor confrunta i cu 
nereu ite. Astfel vor înv a s  gestioneze e ecul, vor înv a c  a a cum pot câ tiga pot 
i pierde i vor înv a s - i aprecieze ”puterile”. Din e ecuri vor înv a c  au i puncte 

slabe i c  dac  doresc s  atig  un scop  pe care i l-au propus, trebuie s  munceasc  
cu perseveren . 

Copiii care sunt implica i în activit i extracurriculare vor intra în contact cu 
persoane noi, vor tr i experien e diferite, î i vor face prieteni, vor socializa i vor deveni 
mai responsabili. i gândirea copiilor este influen at  de implicarea în aceste  activit i, 
ei înv ând s - i organizeze ra ional i pl cut timpul i totodat  î i dezvolt  înclina iile 
i aptitudinile. 

Activit ile extracurriculare concureaz  în ziua de azi cu calculatorul, televizorul 
i internetul i din acest motiv importan a organiz rii acestora cre te, iar implicarea 

dasc lilor este necesar , mai ales pentru a-i ajuta pe copiii s  în eleag  c  activit ile 
sunt diverse,  pentru preferin ele i interesele fiec ruia. Trebuie s  avem grij  ca 
obiectivele instructiv –educative s  fie prezente echilibrat, astfel încât elevii s  se 
supun  regulilor i s - i asume responsabilit i. 

Cadrul didactic, prin intermediul acestor activit i, î i cunoa te elevii i 
preferin ele acestora, înva  cum îi poate dirija i influen a pentru a atinge obiectivele 
curriculare. 

Bibliografie: 

1. Iucu, R., Instruire extra colar . Perspective teoretice i aplicative, Ia i, Polirom,
2001. 
2. Lisievici, P. .a., Pedagogie. Concepte, metode i tehnici esen iale, Bucure ti,
Editura Funda iei România de Mâine, 2005.  
3. Nicola, I., Tratat de pedagogie colar , Bucure ti, Aramis, 2000.
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Centralizare / descentralizare în Colegiul Economic Buz u 

(avantaje / dezavantaje) 

Prof. C pri  Paraschiva
Colegiul Economic Buz u 

AVANTAJE 

CENTRALIZARE DESCENTRALIZARE 

Colegiul Economic este condus 
de un director i un director adjunct. În 
exercitarea atribu iilor ce le revin 
directorii se bazeaz  pe consiliul 
profesoral i pe consiliul de 
administra ie. Directorul îndepline te i 
func ia de pre edinte al acestor 
organisme de conducere colectiv . 
Componen a lor este stabilit  prin 
Legea Înv mântului iar atribu iile 
sunt elaborate de Ministerul 
Înv mântului. 

Planificarea, organizarea, 
controlul, îndrumarea i decizia sunt 
exercitate mai u or de c tre director 
atât în ceea ce prive te durata lor de 
realizare cât i ca eficien . 

Dispunerea poten ialului material 
i uman se face într-un mod optimal. 

Se evit  paralelismele i 
suprapunerile, risipa de for e i 
mijloace. 

Intervine operativ pentru 
func ionarea normal  a activit ii 
colare. Exemplu: orice problem  care 

apare în coal , indifferent la ce nivel 
(clas , colectiv de profesori, etc.) este 

Directorul determin  cadrele 
didactice s  participe activ, responsabil i 
creator la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, în condi ii optime. 

S-au delegat sarcini atât 
profesorilor coordonatori de comisii 
metodice cât i altor profesori care au fost 
inclu i în diferite comisii (ex. comisia de 
inventariere, comisia privind acordarea 
burselor sociale, comisia privind 
combaterea violen ei în coal , comisia 
privind monitorizarea absen elor etc. ). 

Aproape fiecare profesor are i alte 
responsabilit i decât cele prev zute în 
fi a postului i solicitate de exercitarea 
profesiei sale. 

Implicarea profesorilor în 
rezolvarea sarcinilor acordate este 
motivat  atât verbal de c tre conducere 
cât i material prin acordarea  grada iei de 
merit. Recompensele materiale i morale 
au ca efect cre terea eficien ei actului 
instructiv educativ. 

Prin participarea noastr  la luarea 
deciziilor se împarte i responsabilitatea, 
domnii directori se pot axa pe rezolvarea 
problemelor importante f r  a fi urgente 
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aflat  de d-na director chiar dac  nu 
întotdeauna în mod oficial. Rezolvarea 
problemei se face la acest nivel dac  nu 
s-a realizat pân  aici. 

Uniformizarea deciziilor fa  de 
publicurile interne i externe. 

(planuri de perspectiv , anticiparea i 
prevenirea problemelor, delegarea 
sarcinilor, l rgirea cuno tin elor i 
abilit ilor profesionale etc. ) ceea ce 
înseamn  cre terea calit ii. 

De asemenea, comunicarea formal  
câ tig  teren fa  de comunicarea 
informal  i cea pe orizontal  fa  de 
comunicarea pe vertical . 

Men ionez c  un mijloc important 
în realizarea comunic rii cu toate 
publicurile Colegiului Economic îl 
constituie internetul. Acesta contribuie 
foarte mult la deschiderea organiza iei 
spre spa iul public i la reducerea 
propor iei comunic rii informale. 

DEZAVANTAJE 

CENTRALIZARE DESCENTRALIZARE 

Responsabilitatea apar ine 
directorului, directorului adjunct i 
unui grup foarte mic de cadre didactice 
(5-7). 

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

Directorul urm re te pas cu pas 
tot ce face fiecare cadru didactic i în 
acest fel nu- i mai poate rezolva 
problemele importante de la nivelul 
organiza iei 

Comunicarea informal  câ tig  
teren iar comunicarea formal  aproape 
c  nu exist  decât în edin e (o dat  sau 
de dou  ori pe semestru), iar în timpul 
semestrului se mai afi eaz  câteva 
anun uri în cancelarie. 

De multe ori directorul nu este 
informat despre deciziile luate de c tre 
efii comisiilor metodice sau 

reprezentan ii diferitelor comisii. 

Implicarea cadrelor didactice în 
diferite comisii se face f r  acordul 
prealabil al acestora. Cadrul didactic este 
doar anun at c  face parte din aceast  
comisie i uneori acesta nu dore te din 
motive obiective sau subiective, nu are 
curajul s  refuze i atunci activitatea lui în 
comisie nu este de calitate sau lipse te, 
sarcinile lui fiind preluate de c tre ceilal i 
membrii. 

Uneori coordonarea unor activit i 
se face atât de c tre persoana delegat  cât 
i de c tre unul din directori i atunci nu 

se mai tie pe cine trebuie s  ascul i. 

Se creeaz  rivalitate între cadre 
didactice (de ce unul face parte din atâtea 
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Climatul general este unul 
ostentativ, majoritatea cadrelor 
didactice complotând împotriva 
conducerii. 

Neâncrederea manifestat  de 
c tre conducere fa  de angaja i 
diminueaz  motiva ia acestora ceea ce 
are ca efect sc derea calit ii actului 
instructiv-educativ. 

Singurul loc unde autoritatea i 
puterea fiec rui cadru didactic cresc 
este clasa de elevi unde profesorul 
organizeaz , controleaz , îndrum  i 
evalueaz  activitatea elevilor i 
rezultatele ob inute de ei. 

comisii i altul din mai pu ine sau deloc; 
pe ce principii s-a f cut repartizarea, etc.). 

Sunt trimi i colegi la diferite 
programe de instruire (în ar  sau 
str in tate) care necesit  timp(acesta este 
în defavoarea elevilor; se lipse te de la 
ore) i bani. 

Din compararea centraliz rii i descentraliz rii rezult  c  nici una nu este foarte 
bun  sau foarte rea. De aceea, de la caz la caz pot fi luate în considerare propor ii 
optime între centralizare i descentralizare, în func ie de specificul fiec rei organiza ii 
colare. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor Caraba u Manuela
coala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu’’ Alexandria 

Educa ia reprezint  un fenomen complex, care cumuleaz  un ansamblu de 
resurse umane i materiale, avand drept scop, însu irea achizi iilor intelectuale  i 
formarea atitudinilor morale, artistice sau fizice ale elevilor. 

Promovarea imaginii colii trebuie s  in  cont de calitatea actului educa ional, 
de investi iile f cute in asigurarea conditiilor de desf urare a educa iei, de calitatea 
resursei umane, dar i de colaboratorii colii. Dar, cine ne spune dac  obiectivele 
propuse au fost atinse? Elevul, bineînteles, c ci activit ile educa ionale sunt servicii 
prestate în beneficiul elevului. Cand? Atunci cand se finalizeaz  perioada de 
colarizare. 

Pentru a se ob ine aceste rezultate, în coala noastr , exist  un Plan de promovare 
a imaginii colii, care vizeaz  urmatoarele obiective generale: 

-crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate; 

-colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii institu ionali din comunitate; 

-personalizarea ofertei educationale prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în 
func ie de interesele i beneficiile procesului educa ional; 

-realizarea unor proiecte la nivel local(  parteneriate cu Muzeul,  Biblioteca Judeteana, 
Biserica, I.S.J, I.P.J, I.S.U etc) i europene  (Erasmus+,,Schools Coding ,Robots 
Meeting “, ,,Young Journalists of Today- Responsible Digital Citizens of Tomorrow 
s.a) care sa vizeze înmul irea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institutional; 

-promovarea unor proiecte care s  vizeze reducerea abandonului colar, sus inerea 
elevilor din medii dezavantajate, dar i a celor care pot face performan  într-un anumit 
domeniu.  
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Toate aceste ac iuni nu fac altceva decat s  înt reasc   si mai mult relatiile dintre 
Scoala-Familie-Comunitate si s  conduc  la atingerea obiectivelor propuse. De aceea, 
mesajul transmis comunit ii locale, trebuie s  fie consistent, s  provin  din mai multe 
surse si s  exprime specificul colii noastre în peisajul educativ  local. Transmiterea 
regulat  a ve tilor i a exemplelor de bun  practic  desfa urate în coal , mentin coal  
în aten ia generala a comunitatii . De aceea, este necesar , ca coala s  pun  la dispozitie 
cat mai multe materiale , produse ale activit ii elevilor , astfel încat s  se fac  vizibil  
( 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). 

To i factorii implica i în procesul instructiv-educativ, au de ca tigat în aceast  
situa ie. Colaborarea dintre Scoala-Familie înt re te identitatea colii i sporeste 
prestigiul acesteia. Parin ii trebuie implicati si atra i în activit ile colii (formale si 
nonformale), în proiectele locale i în cele europene,astfel încat s  fie parte integrant  
a procesului de formare i educare a elevilor.Comunitatea î i castig  i ea parteneri pe 
lung  durat  ,a a cum este Asocia ia de P rin i a colii noastre, Organiza ii 
nonguvernamentale  precum i personalit i locale din diferite domenii . 

coala noastr  este mereu deschis  fa  de cei implica i  i asigur  o transparen  
necesar  astfel încat putem spune c  nu avem doar ,,Ziua Por ilor Deschise’’ ci ,, Anul 
Por ilor Deschise’’. 
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  OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SOCIALIZARE ÎN GR DINI - 
MODALITATE DE PROMOVARE A IMAGINII UNIT II DE 

ÎNV MÂNT 

CARAGEA ANCA,
Gr dini a cu Program Prelungit nr. 30, Gala i 

Comportamentele sociale ale copiilor se dobândesc, în cea mai mare m sur , 
prin modelare i înv are explicit  a acestora cu sprijinul p rin ilor i al profesorilor. 
Abilit ile sociale reprezint  resurse importante pe care urm rim s  le dezvolt m la 
copiii no tri pentru a le asigura adaptarea la via . 

Extrapolând, abilit ile de via  sunt tot mai des men ionate, fiind privite cu o 
oarecare nedumerire i asociate cu reu ita în via . Ce înseamn  a avea abilit i de via , 
de ce succesul nostru depinde de cât de bine sunt ele dezvoltate, cum facem s  le 
dezvolt m i dac  exist  o limit  de vârst ?- sunt doar câteva dintre întreb rile care ne 
vin în minte atunci când vorbim despre acest subiect. Îns  cu cât c ut m mai multe 
r spunsuri, informa ii care s  ne ajute i s  ne îndrume, lucrurile par din ce în ce mai 
complicate. G sim explica ii diverse, metode, tehnici i strategii prin care s  ne 
dezvolt m abilit ile de via , iar multitudinea de informa ii ne poate descuraja i 
z p ci, în acela i timp. 

Abilit ile de via  nu au vârst , îns  cu cât dezvoltarea lor începe mai devreme, 
cu atât cresc ansele copilului de a fi fericit, s n tos, de a se integra cu succes în mediul 
în care tr ie te, a face fa  dificult ilor, de a evolua armonios i a deveni un adult 
echilibrat, responsabil i bine adaptat în societatea în care tr ie te. 

Obiectivele Curriculumului la nivel pre colar, sunt menite s  le asigure 
pre colarilor pre-rechizitele necesare însu irii cititului i dezvolt rii abilit ilor 
matematice, necesare succesului colar. Cu toate c  la nivelul Curriculumului elaborat 
de Ministerul Educa iei se consider  c , educa ia la vârst  pre colar  trebuie s  in  
cont i de dezvoltarea socio-emo ional , con inuturile care exist  în acest sens nu sunt 
sistematic reunite în programe comprehensive i nu se bazeaz  pe rezultate tiin ifice. 

Utilizarea timpului liber ridic  probleme delicate în societatea actual  din cauza 
progresului continuu i transform rilor economice i tehnologice radicale. 
Predominan a activit ilor în cadre formale este crescând  fie datorit  schimb rilor 
efectuate în programa curricular  (de exemplu: clasa preg titoare), fie 
datorit „obsesiei” abord rii interdisciplinare a curriculei specifice societ ii 
informa ionale actuale înc  „timpurii” de c tre sistemul nostru de înv mânt care, 
departe de a-l generaliza sub acest context particular de abordare a subiectului, nu este 
preg tit pentru aglomerarea con inutului înv mântului chiar dac  reforma i-a propus 
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o flexibilizare a acestuia. Cu alte cuvinte, idealul educa ional conturat de Legea
Înv mântului nu prefigureaz  propria identitate educa ional  a societ ii noastre, din 
moment ce ne ghid m dup  sistemele educa ioanle din Europa. 

De curând a crescut interesul cadrelor didactice pentru programe educa ionale 
alternative în educa ia nonformal , cum ar fi: educa ia outdoor sau educa ia în aer liber, 
înv area prin aventur  sau activit i extra colare cu caracter interdisciplinar.  

Educa ia non-formal  prin activit ile extra colare i extracurriculare este cea 
care începe dincolo de u a clasei i se materializeaz  prin: drume ii, excursii, incursiuni 
în lumea real , lume care este conectat  la con inuturile colare, fiind un mediu de 
explorare, de aplicare, de punere la prob  sau experimentare a unor cuno tin e. Aceast  
ipostaz  a form rii a luat un avânt deosebit i, pe lâng  suportul s u cognitiv, asigur  
i o dezvoltare personal  i social  a copiilor, o exersare a poten ialului lor senzorial i 

voli ional, o intensificare a activit ii de colaborare. Mediul înconjur tor devine astfel 
“laborator” de aplicare a cuno tin elor sau mijloc de descoperire a noi probleme, a c ror 
rezolvare se poate face fie la fa a locului, fie ulterior în perimetrul s lii de clas . 

Abordarea invocat  favorizeaz  activismul metodic, spiritul de ini iativ , 
transdisciplinaritatea i integrativitatea dintre teorie i practic . Educatoarea trebuie s  
identifice i s  vad  noi resurse de înv are, s  selecteze prilejuri de via  pentru a le 
compatibiliza cu valorile curricular, induse de parcurgerea programei. Nu orice 
eveniment din afara clasei poate fi speculat i folosit din punct de vedere educa ional, 
c ci înv area prin activit i extracurriculare i extra colare nu înseamn  doar un nou 
loc al înv rii. Ea presupune o schimbare de optic , o inedit  strategie de ac iune, o 
nou  instrumentalizare i o perspectiv  modern asupra actului didactic, o larg  
permisivitate pentru achizi ia experien ial . Un astfel de context scap  rutinei 
activit ilor desf urate în clas . 

În alt  ordine de idei, ar trebui s  ne ax m pe dezvoltarea unei culturi de 
petrecere a timpului liber prin educa ia pentru cunoa terea mediului, educa ia pentru 
conservarea resurselor, educa ia pentru aventur , camping colar, oferindu-le 
oportunit i de petrecere a timpului liber prin parteneriate cu ONG-uri.  

Educa ia din gr dini  r mâne s r cit  dac  nu este completat  de ceea ce se 
poate ad uga din afara perimetrului ei. Aceste institu ii din afara gr dini ei trebuie s  
capete un rost, adic  s  fie transformate în suport, surs  de motivare i expansiune a 
înv rii. 
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     Importan a activit ilor educative în parteneriat cu p rin ii 

Prof. înv. primar - Caranda Gheorghi a 

c. Gimn.,,Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

Ca urmare a activit ilor desf urate împreun  cu p rin ii, leg tura colii cu 
familia se poate îmbun t i considerabil, p rin ii sim indu-se utili, prezentând în acest 
fel un interes mai mare pentru coal . Activit ile extra colare, bine preg tite, sunt 
atractive la orice vârst  Serbarea este o activitate extra colar  ce  reprezint  un moment 
de bucurie, emo ie, bun  dispozi ie i voie bun . Ofer  copiilor posibilitatea s  apar  
în fa a unui public i în acela i timp s  î i prezinte rolul.  

Copilului rela ioneaz  cu grupul, particip  activ i î i cultiv  înclina iile, 
aptitudinile i interesele, î i disciplineaz  comportamentul.  

Copilul se pune în valoarea având posibilitatea de a aparea în fa a unui public, 
unde î i interpreteaz  rolul.Activit ile extra colare urm resc  formarea unor abilit i 
i competen e de tip atitudinal, comportamental i social. Participarea efectiv  la 

activit ile extra colare ofer  posibilitatea fiec rui copil de a se afirma, angajeaz  i 
copiii timizi, îi tempereaz  pe cei agresivi, dezvolt  spiritul de cooperare i colaborare. 
Sunt stimulate anumite aptitudini i valori, se dezvolt  spiritul de ini iativ  i 
imagina ie, se încurajeaz  competi ia i se dezvolt  talentul. Prin activit 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 reprezint  o condi ie pentru 
realizarea activit ii.P rin ii devin  parteneri  activi dar i beneficiarii unei munci 
colective  în folosul copiilor.  

 Activit ile extracurriculare îmbin  munca individual  cu munca în echip  i în 
colectiv, dezvolt  copiilor o motiva ie intrinsec , implic  întreg colectivul. Toate 
activit ile extracuriculare desf urate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile s  se descurce în orice situa ie. Serb rile preg tite 
sus inute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voin ei, a 
încrederii în for ele proprii, a inutei corecte, dar i a posibilit ii de a se transpune prin 
interpretarea unor roluri de teatru. 

Serb rile de Cr ciun  ne aduc bucurie i ne amintesc  de anii copil riei, de emo ia 
a tept rii împodobirii bradului, de  întâlnirea cu Mo  Cr ciun. Cr ciunul e a teptat cu 
mare entuziasm de toat  lumea, indiferent de vârst .Acesta nu inseamna doar un decor 
minunat ci si momente frumoase petrecute alaturi de cei dragi.  
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Serb rile aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imagina iei, creaz  o 
atmosfer  plin  de pl cere, bucurie. Pentru copii ele reprezint  o distractie, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi m nunchiul 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 joac  cu pl cere: capra, sorcova, uratul, colindatul. 
Prin interpretarea rolurilor i preg tirea decorurilor pentru diversele "spectacole" 
urm rim atât un efect artistic cât i pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii 
dorin a de a cunoa te i p stra tradi iile i obiceiurile str mo e ti. Pentru a avea o 
influen  pozitiv  asupra copilului, serb rile trebuie s  fie în elese de acesta si sa-l 
afecteze psihologic. 

Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvat  a 
costuma iilor i decorurilor,de participare afectiv  a copilului..Pentru a realiza o 
serbare reu it , care s  respecte tradi iile i obiceiurile de Cr ciun, este necesar  
o adaptare i prelucrare a repertoriului specific vârstei scolare ce cuprinde în forme
tradi ionale poezii, colinde i cântece specifice Cr ciunului. 
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Strategii de marketing online pentru coli 

-cre terea num rului elevi înscri i- 

coala Gimnazial  „Negoi  D n il ”- Buce ti
prof. Carmen Oanc  

colile pot atrage înscrierea elevilor care este la fel de important  ca i g sirea 
clien ilor pentru firmele private. 

Dar problema este c  atât de multe coli înc  se bazeaz  foarte mult pe mass-
media local  tradi ional , cum ar fi ziare, po t  direct  i panouri publicitare. 

Deci putem aplica o serie de idei de marketing online pentru coli pentru a cre te 
num rul de înscrieri. 

Strategiile de marketing online pot viza publicul, sunt m surabile i sunt 
considerabil mai ieftine i mai durabile decât media tradi ional . 

PLUS: avem un public int  care este foarte înfometat de con inut i o industrie 
care nu- i împline te niciodat  foamea. 

1. Trebuie s  îmbun t im experien a pe site-ul colii.
La fel ca majoritatea site-urilor web pentru afaceri, avem o oportunitate 

excelent  de a oferi o experien  bun , l sând p rin ilor o impresie pozitiv . 
Site-ul nostru trebuie s  fie o mul ime de lucruri, inclusiv: 
Ar trebui s  fie receptiv. Dac  p rin ii viziteaz  site-ul pe dispozitivul lor mobil 

i este greu de navigat, probabil c  nu vor pierde timpul pentru a g si în cele din urm  
ceea ce caut , i în cele din urm  vor pleca nemul umi i. 

Ar trebui s  fie rapid. Dac  dorim s  l s m o impresie pozitiv  asupra p rin ilor 
poten iali i existen i, atunci este de dorit ca paginile web s  se încarce rapid. Nimic nu 
ne enerveaz  mai mult decât un site web lent. Trebuie s  test m site-ul web al colii. 

Fie c  un vizitator caut  un anumit formular, politic  sau caut  persoane de 
contact din cadrul colii, el, nu vrea s  petreac  5 minute pentru a-l g si. Trebuie s  ne 
asigur m c  site-ul, este u or de navigat, asigurându-ne c  utilizatorul î i poate atinge 
obiectivele în cât mai pu in timp i i cât mai pu ine clicuri, posibil. 

Trebuie s  fie profesional. Dac  site-ul, înc  ruleaz  sunete, pictograme rotitoare 
sau imagini, atunci site-ul nostru, nu ne va ajuta. Nu este nevoie de mult ca p rintele 
care dore te s - i înscrie copilul, s  fac  o leg tura între un site web slab i educa ia pe 
care o va primi copilul s u. 

Încurajarea proactiv  a clien ilor poten iali. Pentru a ne ajuta în acest sens, ar 
trebui s  investig m instrumentele de ter  parte disponibile.  

Site-ul web al colii, trebuie s  fie mai complex decât site-ul tradi ional al 
întreprinderilor mici, a a c  trebuie s  c ut m o agen ie de webdesign i dezvoltare, cu 
experien  dovedit  în industrie. 
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2. Îmbun t irea vizibilit ii în c ut rile organice cu SEO.
P rin ii fac cercet ri cu mult înainte s  vin  la noi s  ne pun  întreb ri. Acesta 

este motivul pentru care a avea o prezen  în motorul de c utare, este vital  în eforturile 
noastre, de a atrage i a implica p rin ii. 

S  presupunem c  sunteti un p rinte care se mut  într-o zon  nou  i c  cauta i 
o coal  pentru copiii vo tri, ce c uta i pe Google? V  pot spune c  1.830.000 de
persoane din întreaga lume caut  în fiecare an o expresie cheie care începe cu „Cea mai 
bun  coal  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 afl  probabil cea mai mare, cea mai mare 

oportunitate. Cu AdWords, putem face publicitate pentru p rin i, chiar în momentul în 
care ace tia fac cercet ri. O oportunitate ignorat  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 necesit  o anumit  în elegere a platformelor, precum i identificarea 
modului în care publicul nostru interac ioneaz  cu ele. 

Trebuie identificam obiectivele. Ar trebui s  fie ceva simplu, cum ar fi ob inerea 
datelor de contact pentru a-i putea suna înapoi. Apoi trebuie sa punem câteva întreb ri, 
inclusiv – Este potrivit s  facem publicitate pe tot parcursul anului? Cui se adreseaz  
publicitatea noastr ? Dac  este vorba de p rin i, atunci ce grupe de vârst  au ace tia? 
P rin ii care cerceteaz  primii sau cei care trebuie s  ia o decizie rapid ? Fiecare dintre 
aceste întreb ri ar trebui s  ne direc ioneze obiectivele i abordarea. Cum vom m sura 
conversiile? Cel mai probabil prin trimiterea unui formular. 

Exist  câteva sfaturi esen iale de urmat atunci când facem publicitate cu Google 
Adwords. Cu cât anun urile sunt mai bune, cu atât ve i pl ti mai pu in. 

Iat  doar câteva sfaturi: 
Scriem un anun  publicitar care s  foloseasc  cuvintele nostre cheie i care s  fie 

suficient de conving toare pentru a încuraja p rin ii s  fac  clic pe anun ul nostru. 
Trimite i p rintele c tre o pagin  de destina ie care se adreseaz  direct publicului 

pe care l-am identificat pentru campanie. 
Trebuie s  în elegem ce a teapt  p rintele care a dat clic pe anun ul nostru, de la 

pagin  i s -i transmitem.  Trebuie s  ne asigur m c  este clar ce dorim s  fac  p rintele 
pe pagin  i s  ne asigur m c  exist  pu ine fric iuni, adic  nu ad ug m un formular cu 
20 de întreb ri. 

Monitoriz m performan a publicitar . Identific m ce grupuri de anun uri, 
anun uri i cuvinte cheie genereaz  conversii i care este rentabilitatea investi iei pentru 
fiecare dintre ele. În curând vom identifica segmentele care consum  bani i care pot 
fi îmbun t 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 m rci, pentru a crea o comunitate 

online i a genera conversa ii. Pentru o coal , poate fi un alt vehicul de a oferi 
informa ii p rin ilor, familiilor i studen ilor. Înc rca i videoclipuri, posta i 
evenimente, desf ura i sondaje, pune i întreb ri i, în general, îmbun t i i 
comunicarea. 
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Scopul în acest caz este de a crea o comunitate pentru p rin i i elevi. 
Dincolo de crearea unei pagini care s  implice comunitatea noatr , publicitatea 

pe Facebook are o flexibilitate extraordinar  i ar putea fi folosit  pentru a face 
publicitate pentru poten ialii elevi i p rin i care se potrivesc publicului int . 

Tactica ar trebui s  depind  de obiectivele noastre. 
Urmeaz  o zi a por ilor deschise? Identific m publicul. P rin ii elevilor din ciclul 

primar caut  op iuni de coal  gimnazial ? Putem reduce aceast  audien  i mai mult, 
cu publicitatea pe Facebook. Ne asigur m din nou c  tim cum vom m sura succesul 
campaniei. Dac  este o simpl  expunere, atunci putem pl ti pentru impresii i putem 
evalua astfel.  

tim c  Facebook are câteva produse de publicitate mai avansate, inclusiv 
remarketing i audien e personalizate. Remarketingul ne permite s  facem publicitate 
p rin ilor care ne-au vizitat site-ul web. Segmentele de public personalizate ne permit 
s  promov m în lista noastr  de e-mail. 

Avem o list  de e-mail a p rin ilor actuali? 
 O putem înc rca pe Facebook i se vor folosi mul i identificatori pentru a g si 

un „public similar”, care va fi preg tit pentru a ne face publicitate. 
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De ce este important s  promov m        
imaginea unit ilor colare în comunitate 

coala Gimnazial  “Iosif Vulcan” Holod- Bihor
G. P. N. Nr. 3 Dumbrava  

Prof. pentru educatie timpurie: Cartis Corina  

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate 
func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i 
serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel 
la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale. 

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. 

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

-difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele 
educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

-consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
-dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 

în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

-promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres , 
internet). 

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar  curent, a fost urm toarea: 

-transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza 
material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, 
rezultatele pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 

-promovarea imaginii institu ionale i a ofertei educa ionale prin pagina web a 
gr dini ei; 

-popularizarea ofertei educa ionale (în gr dini  i în afara ei). 
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Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate 

int  i obiective specifice: 
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 

local . Obiective specifice: 
-popularizarea rezultatelor gradini ei în comunitatea local ; 
-atragerea unui num r cât mai mare de pre colari ; 
-realizarea planului de colarizare propus. 

Context i definirea necesit ii unei astfel de practici 
S-a constatat c  membrii comunit ii locale nu au decât informa ii vagi legate de 

activitatea rezultatele i performan ele unit ii noastre. 

Descriere 
S-a realizat un pliant al gr dini ei i o prezentare Power-Point a acesteia, postat 

pe pagina web a unita ii. Au ap rut articole în presa local  legate de prezentarea unit ii 
noastre, precum i de popularizare i diseminare a rezultatelor i performan elor. 

Dovezi ale succesului 
În urma desf ur rii ac iunii, s-a realizat integral planul de colarizare al 

gr dini ei, iar imaginea acesteia în comunitatea local  a crescut. 

Resurse necesare 
Echipamente de birotic  pentru editarea pliantelor i realizarea prezent rii 

electronice a gr dini ei, consumabile necesare tip ririi pliantelor. 

Planuri pentru viitor 
Continuarea populariz rii unit ii noastre în comunitatea local , utilizând 

mijloace i metode variate i atractive. 
De asemenea, pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem eforturi în 

asigurarea unor spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor pre colarilor, 
atît fizice cât i psihologige. 

Bibliografie: 
“Împreun  pentru copii: gr dini a i comunitatea”- Proiectul pentru Reforma 

Educa iei Timpurii (P.R.E.T.) 
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Tehnologia digital  pentru a ne promova coala 

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

Pentru a promova  coala ast zi, a fost necesar s  folosim tehnologia digital . S  
ie im  din pliantele distribuite la ie irea din col ! Comunicarea i marketingul colii 
noastre a evoluat în acela i timp cu evolu ia noilor tehnologii. Acelea i tehnologii care 
au fost leag nul 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 s  ajungem la 
acest public pe canalele i instrumentele pe care le folosesc i pe care le apreciaz . 
Internetul, re elele de socializare i video-ul  vor permite s   ne creasc  notorietatea cu 
acest target i s -i seducem  pe viitorii no tri elevi. 

Tinerii apreciaz  con inutul video, în special live streaming. Folosim foarte mult 
Stories pe Snapchat i Periscope pe Twitter, iar într-o m sur  mai mic  Stories pe 
Instagram, re eaua de socializare fiind folosit  mai mult de fete. Întrucât aceast  
genera ie este prezent  în principal pe Facebook, Facebook Live poate fi i foarte 
interesant pentru a ne dezvolta notorietatea. Live-ul  ne permite s  ar t m din culisele 
colii, adic  mediul ei, sediul, atmosfera ei etc., ca pe o zi a por ilor deschise. 

 YouTube este, de asemenea, cea mai popular  platform  video pentru ei; chiar 
o consider  a fi foarte „mi to”. i YouTube nu este doar pentru divertisment, deoarece
mul i cred c  este i o surs  de informa ii. coala noastr  folose te YouTube pentru a 
oferi videoclipuri educa ionale de tip MOOC, dar nu numai. De asemenea, creeaz  
videoclipuri mai creative i virale pentru a atrage viitorii elevi. Videoclipuri puternice 
în care sunt transmise sentimente puternice de apartenen  i mândrie sunt astfel create 
ca o arm  de atrac ie pentru a convinge elevii eligibili c  aceast  coal  este cea 
potrivit  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 redus  considerabil de la 12 la 8 secunde. Deci avem mai 
pu in de 8 secunde s -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 ofer  
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 
exist  acela i format de publicitate între Stories, dar cu o durat  de 15 secunde. În cele 
din urm , YouTube a lansat recent un nou format de anun  de 6 secunde: Bumper Ads. 

Formarea unei comunit i pe re elele sociale este o alt  modalitate de a  ne 
promova coala. Crearea unei comunit i de absolven i pe LinkedIn în care exist  un 
puternic sentiment de apartenen , de realizare i de mândrie încurajeaz  viitorii elevi 
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s  se al ture colii noastre. La fel se întâmpl  i pe alte re ele de socializare. Pe Twitter, 
ne promov m 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 p rin i. 

Pentru a   informa i recruta noii elevi ne baz m i pe publicitatea AdWords, în 
special pe anun urile text. Anun urile text afi ate în C utare (Re eaua de c utare 
Google) ating direct inta  folosind cuvintele cheie potrivite. Când  elevul  sau p rintele 
merge s  se întrebe despre motorul de c utare Google, va întâlni mai întâi anun ul 
nostru text. Text atr g tor, linkuri relevante i voila! Tot ce trebuie s  fac  elevul este 
s  dea clic. 

În cele din urm , am ales  s  afi m anun uri în Re eaua de display Google. Chiar 
dac  este posibil  difuzarea reclamelor text, aici vom favoriza reclamele imagine, rich 
media i video pentru un impact vizual mai impactant. 
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coala v zut  prin prisma proiectelor 

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

Imaginea unei coli poate fi îmbun t it , pe lâng  rezultatele ob inute de elevii 
s i, i prin implicarea în diverse proiecte na ionale sau interna ionale. Cu cât o coal  
este mai activ  în astfel de proiecte, cu atat membrii acesteia i comunitatea din care 
vin au de câ tigat.  

Activit ile desf urate cu parteneri din ar  sau din str in tate deschide 
perspective noi participan ilor, oferindu-le viziuni noi asupta activit ilor educative. 

Rolul acestor proiecte nu este doar de a produce hârtii necesare la dosarele 
personale ci, mai ales, de a înv a unii de al ii cum este via a în rile partenere, cum 
este sistemul educativ de la ei fa  de sistemul nostru. 

O platform  de acest tip  este platforma eTwinning, platform  ce încurajeaz  
colaborarea între cadrele didactice i elevii din toat  Europa. Aceasta este gratuit  i 
pune la dispozi ia utilizatorilor o serie de instrumente necesare desf ur rii unor 
activit i colaborative. Prin intermediul ei po i participa la form ri, seminarii, 
simpozioane, proiecte, etc.  

Extras de pe pagina platformei: ”eTwinning promoveaz  colaborarea colar  în 
Europa prin intermediul tehnologiilor comunic rii i informa iei (TIC), oferind 
asisten , instrumente de lucru i servicii colilor.  

De asemenea, eTwinning ofer  profesorilor oportunit i de dezvoltare 
profesional  continu , online i gratuit . 

Lansat în 2005 drept component  fundamental  a programului eLearning al 
Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrant  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 coal  eTwinning. 
Ob inerea acestui titlu, precum i activitatea intens  desf urat  de colegii mei, 
reprezint  un plus, un ajantaj, atunc i când aplic m pentru proiecte Erasmus +.  

De multe ori proiectele ini iate pe platforma eTwinning prind contur i se 
transform  în proiecte Erasmus +.  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII ÎN ONLINE 

Profesor. înv. pre colar: Cherescu Carmen-Profira 

Gr dini 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 institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei.  

 Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local . 

  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 sus inerea 
elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i sus inerea elevilor în abilit i. 

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. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  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 

Negril  Iulian, Marketing educational 
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 1 DECEMBRIE  

La mul i ani, România!! 

Prof. înv. pre colar, Chihaia Maria, Gr dini a cu Program Normal, Liteni 

Coordonator de proiecte i programe educative,  

Prof. urcanu Alina-Petru a, Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni 

În data de 26 noiembrie, la ceas de s rb toare, Consiliul colar al Elevilor, 
coordona i de doamna profesoar  urcanu Alina, au s rb torit ziua României împreun  
cu pre colarii de la Gr dini a cu Program Normal, Liteni i colarii clasei preg titoare 
A.  
           Înc  de la gr dini  copiii trebuie s  afle despre istoria i str mo ii no tri tot la 
fel cum este obligatoriu ca s - i cunoasc  familia: p rin ii, fra ii, bunicii, rudele mai 
apropiate sau mai îndep rtate. 

Activitate a debutat prin 
prezentarea musafirilor i scopul lor la 
activitate. Elevii au citit pre colarilor 
povestea “Feti a f r  ar ”, 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 jocule ul “Ajut  
româna ul s  ajung  la steag”- labirint.  

La final elevii au înmânat diplome 
pre colarilor. 
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Copiii i-au desf urat activitatea sub îndrumarea cadrelor didactice: prof. înv. 
pre colar Maranda Alina, prof. înv. pre colar Chihaia Maria, educatoare Florescu 
Elena, educatoare P tra cu Daniela, institutor Martian Iulia.  

Emo iile surprinse în fotografii sunt mai presus decât cuvintele! 
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COALA NOASTR , O COALA VIZIBIL   

Prof. Inv. Pre colar Chiran Nicoleta  

Promovarea imaginii colii în contextul climatului concuren ial 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 dezvolt rii rela iilor coal  – familie - comunitate local , folosirea 
personalului în activit ile co-curriculare pentru a schimba percep ia p rin ilor în 
leg tur  cu coala,  dezvoltarea unui program destinat p rin ilor pentru combaterea 
violen ei în rândul tinerilor , diversificarea curriculumului astfel încât coala s  devin  
atractiv  atât pentru copii, cât i pentru  p rin 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 desf urate activit i de promovare a gr dini 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 
viat  s n tos, îmbun t irea relatiei cu familia, dezvoltarea unor relatii s n toase copil- 
parinte. Astfel, în cadrul acestora , copiii , al turi 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 comunit ii i a familiei în cadrul activita ilor desf urate în gradini  
, a adus un plus, a recomandat gr dini a nostr  ca mediu în care copilul se poate 
dezvolta armonios i în siguranta, un mediu care încurajeaz  un stil de viat  s n tos. 

Participarea la festivaluri artistice a sporit aprecierile , a înt rit încrederea 
p rin ilor în gr dini , în cadrele didactice care stimuleaza implicarea copiilor, i care 
urm resc descoperirea aptitudinilor si intereselor copiilor, afirmarea acestora în 
comunitate. 

In vederea transformarii gr dini ei într-o gradinit  interactiv , ofertanta , 
ancorat  în cerin ele i solicit rile comunit ii, am dezvoltat oferta de curriculum prin 
activit ile desf urate prin metoda CLIL, metod  adopat  la majoritatea grupelor de 
pre colari.  

CLIL promoveaz  metoda de înv are integrat  a limbilor str ine cu programa 
zilnic .  

Aceasta se refer  la predarea diferitelor activitati instructive-educative/teme 
anuale si saptamanale, folosind o limb  str in .  Acest lucru este realizat in gradinita 
nostra  de c tre doamnele educatoare  folosind engleza ca limb  de predare. 
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Majoritatea cadrelor didactice care lucreaz  în programele bilingve trebuie s  fie 
bine echipate pentru a- i îndeplini îndatoririle în mod corespunz tor si de aceea a fost 
obligatoriu ca profesorii de înv mânt pre colar s  fie instrui i prin familiarizarea cu 
metodologia CLIL. Schimbul de informa ii între cadrele didactice din înv mântul 
pre colar i cunoa terea celor mai bune practici la nivel european conduce la 
îmbun t irea practicilor educa ionale bilingve i la cre terea atractivit ii activit 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 limb  sunt integrate în activit ile de zi cu zi i pot avea o durat  
de aproximativ de 30-60 de minute zilnic, folosind jocuri, rime de gr dini , cântece, 
imagini, povestiri animate pentru copii, manipularea obiectelor/ juc riilor, mi carea. 
“Du urile” de limbi str ine pentru înv mântul pre colar sunt destinate stimul rii 
utiliz rii în mod natural a limbii engleze i abord rii pozitive a înv arii. La început, 
când copiii sunt expu i la noua limb  str in  iar capacitatea lor de concentrare  este 
axat  pe a asculta i a re ine. Pentru ca pre colarii s  recunoasc  sunetele în limba 
str in  au nevoie de foarte mult  expunere la noua limb  studiat . De aceea, este 
important s  oferim oportunit i de a asculta foarte mult iar acest lucru  îi va ajuta pe 
copii s  devin  familiari cu intona ia, accentul, pronun ia. 

Copiii de gr dini , ca i al i copii care nu cunosc limba str in  ca i limb  
matern , trebuie expu i foarte mult, atât în clas  cât i acas . Proiectele ini iate de 
Erasmus+, sunt proiecte cu copiii din gr dini e care vorbesc limba str in .  Gr dini 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 
aflat  în continu  schimbare, contribuind la economia global , copiii au nevoie de a- i 
dezvolta abilit i digitale. Vârsta pre colar  este perioada în care se pun bazele formarii 
personalit ii i în acest  perioad   se formeaz  abilit ile copiilor  .A introduce Steam 
în curriculum înseamn  o predare inovatoare i eficient .   
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PROIECT EDUCA IONAL EXTRACURRICULAR – 

„EMINESCU, POETUL NA IONAL” 

Prof. Chiril  Stelu a Claudia,
coala Gimnazial  Petros 

ARGUMENT 

15  ianuarie este  ziua în care sufletul fiec rui român tresare, luminat fiind de 
raza de lumin  a Luceaf rului. Este ziua   în care s rb torim  na terea lui Mihai 
Eminescu, cel mai mare poet al neamului românesc.  

Eminescu a fost i va r mâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, 
dasc li, organizeaz  diferite manifest ri comemorative în cinstea celui care a fost  
numit Luceaf rul poeziei române ti, Mihai Eminescu. 

Colaborarea dintre elevii din coala din mediul rural i cea din mediul urban este 
o activitate organizat , spre problemele educative ale tinerei genera ii, benefic  pentru
interrela ionarea elevilor i cunoa terea tradi iilor din zone diferite. Aceste activit i 
întregesc activitatea educativ  a colii, aducând un surplus informa ional elevilor, 
completând condi iile concrete ale educa iei acestora.  

Elevii devin capabili s  în eleag  lumea în care tr iesc i s  o transforme, s  
recepteze i s  transmit  mesaje, exprimându- i gândurile i sentimentele fie prin 
comunicare verbal , utilizând un limbaj bogat i nuan at, fie prin crea ii plastice. 

SCOP: 

 Dezvoltarea interrelationarii la copiii din coli diferite prin a tiuni educative i 
culturale 

OBIECTIVE: 

 s  se realizeze o intercunoa tere a elevilor prin intermediul produselor 
activit ilor desf urate de fiecare clas  de elevi în parte; 

 s  con tientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei; 
 s  se g seasc  modalit i variate de exprimare a gândurilor i sentimentelor 

privitoare la teme de interes comun (crea ii artistice, plastice i de abilit i); 
 s  se desf oare activit i educative în comun, la fiecare din colile implicate în 

proiect; 
 s  se motiveze elevii prin stimulente atractive i imediate, pentru a participa la 

concursuri, întreceri cu tematic  variat . 
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COORDONATORI PROIECT:  

RESURSE PROIECT: 

 Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului; 
  p rin i, rude, prieteni, invita i ai p r ilor implicate în proiect; 

reprezentan i mass-media; 

 Resurse temporale: 12 I-17 I 2022 

 Resurse de spa iu: s lile de clas ; 

 Resurse materiale: auxiliare: diplome;   
audio-video: aparate foto, camere video. 

MEDIATIZARE: 

 Prezentarea proiectului tuturor p r ilor partenere ale proiectului educa ional; 
 Participarea presei la activit ile derulate; 
 Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activit ilor propuse în proiect. 

EVALUARE: 

 Realizarea de portofolii i expozi ii; 
 Prezentarea DVD-ului p r ilor participante la proiectul educa ional i tuturor 

celor interesa i; 
 Publicarea unui articol in presa locala. 

- IMPACT  
îmbun t irea abilit ilor sociale de comunicare; 

- îmbun t irea leg turilor între coli; 
- elaborarea unei strategii comune pentru o bun  valorificare a timpului liber. 

INDICATORI DE PERFORMAN  

- cantitativ –     nr. de participan i 100 persoane 

- calitativ   100% implicarea în ac iuni comune 
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-75% formarea i exersarea abilit ii de rela ionare între to i elevii,
indiferent de status-ul lor, între ace tia i cadrele didactice 

PREZENTAREA REZULTATELOR AC IUNILOR: 

- Consiliul profesoral 
- Publicarea pe site-ul scolii. 

ACTIVIT ILE PROPUSE 

Nr. 
Crt 

Activitatea Participan i Responsabili Data 

1. PRIETENI LA DISTAN -
elaborarea i redactarea
proiectului;

- activit i informative;

- stabilirea coresponden ei
între elevii colilor partenere 

Elevii 
claselor 

partenere 

Coordonatori 
proiect 

12 I 

2. LUCEAF RUL POEZIEI
ROMÂNE TI – EMINESCU 

* Prezentarea unui material ppt
cu date despre via a i opera  
marelui poet 

Elevii 
claselor 

partenere 

Coordonatori 
proiect 13 I 

3. DOR DE EMINESCU...

* Audierea unor poezii pe fond
muzical i a unor cântece pe 
versurile marelui poet 

Elevii 
claselor 

partenere 

Coordonatori 
proiect 

14 I 

4. MIHAI EMINESCU PRIN
OCHII COPIILOR 

* Realizarea unor compozi ii
plastice care s  oglindeasc  
opera lui Mihai Eminescu 

Elevii 
claselor 

partenere 

Coordonatori 
proiect 

14 I 

5. EMINESCU LA CEAS
ANIVERSAR

 Medalion literar – artistic 
online:    

 Recitare de poezii pe fond 
muzical – concurs 

Elevii 
claselor 

Partenere 

Coordonatori 
proiect 

17 I 
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 Prezentarea unor basme 
scrise de Eminescu 

 Realizarea unei expozi ii 
cu lucr rile plastice 
realizate anterior – 
concurs 

 Concurs de crea ie literar  
Premierea participan ilor  

Întâlnire 
online 

6. POPULARIZAREA
ACTIVIT ILOR ÎN PRES ,
PE SITE-UL COLILOR .

Reprezenta
n ii mass 
mediei  

Coordonatori 
proiect 

17 I 
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Dasc lul i misiunea acestuia în educa ia copiilor 

Înv. Cibu Eugenia 

coala Gimnazial  Nr. 2 Sebe  

Calitatea i eficien a educa iei sunt dependente de competen a profesorului i de 
preg tirea lui profesional . Cercet torii în domeniul tiin elor educa iei au introdus un 
nou concept asociat profesiei de dasc l, acela de profesor facilitator. 

Facilitarea educa ional  este un proces dinamic i complex, în cadrul c ruia 
colaboreaz  i coexist  cei doi parteneri educa ionali (profesor facilitator i educabilul) 
în vederea atingerii de c tre educabil a unor finalit i educa ionale la un nivel înalt de 
performan  (cognitiv , psihomotorie, afectiv ), prin ini ierea i realizarea unor 
activit i specifice i asumarea responsabilit ii educabilului asupra propriei form ri 
într-un context educa ional cl dit pe principii i valori umaniste. 

  Pornind de la defini ia facilit rii educa ionale, se poate explica urm torul 
termen - acela de facilitator- educa ional. 

În conturarea profilului facilitatorului se are în vedere lista de calit i ale unui 
bun formator: 

- personalitate cald , energie i vitalitate; 
- dorin a real  de a-i ajuta pe al ii s  se dezvolte i de a se (auto)forma continuu; 
- competen ele i abilit ile interpersonale (trebuie s  fie capabil s  motiveze 

formabilii, s  încurajeze mai degrab  decât s  învinuiasc , s  identifice poten ialul de 
înv are în orice situa ie, s  zâmbeasc , s  fie deschis i politicos, s  aib  “prezen ”, 
s  dea dovad  de tact i empatie, s  valorizeze vizibil toate contribu iile participan ilor 
etc.); 

- flexibilitate, sensibilitate i responsabilitate, abilitatea de a identifica i rezolva 
problemele participan ilor la formare - vitale pentru recunoa terea nevoilor 
formabililor pe m sura apari iei lor, în timpul elabor rii programului, dar i pe 
parcursul form rii; 

- o bun  preg tire, ceea ce implic  adaptarea continu  a planurilor i materialelor 
pentru a utiliza ideile i competen ele participan ilor i pentru a putea oferi tuturor cele 
mai bune experien e forma ionale cu putin ; 

-cunoa tere i entuziasm; 
-credibilitate în ochii participan ilor; 
- încredere în for ele proprii. 
Categoriile de competen e necesare formatorilor sunt: 
- competen e tehnice referitoare la cunoa terea i deprinderile specifice 

domeniului în care activeaz  formatorul; 
- competen e profesionale referitoare la proiectarea, realizarea i evaluarea 
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form rii; 
- competen e personale – caracteristicile personale (atitudini, abilit i 

intelectuale, creativitate i nu în ultimul rând, abilit i interpersonale) i 
comportamentele personale (comportament pozitiv, dar i etic, utilizarea stimulentelor 
pozitive, considerarea sentimentelor celorlal i, etc.). 

Ce calit i, roluri i competen e trebuie s  aib  profesorul facilitator? 
Profesorul facilitator prezint  ase caracteristici principale: 
1. atent: aloc  timp efectiv pentru elevi, observ  expresii faciale, caut  sensuri

i sentimente în spatele cuvintelor; 
2. genuin: se manifest  ca fiind onest în rela iile interpersonale, cu îngrijorare

real  pentru elev; 
3. în eleg tor: ine cont de specificul cultural al fiec rui elev, percepe i

r spunde sentimentelor elevilor; 
4. respectuos: consider  c  fiecare elev este unic, cu atitudine pozitiv  fa  de

elev, chiar dac  acesta nu se comport  corespunz tor; 
5. cunosc tor: selecteaz  atent con inutul de predare, utilizând o varietate de

strategii de predare; 
6. comunicativ: capabil s  transmit  idei i sentimente, s  descifreze sensul din

spatele cuvintelor; posed  deprinderi de rela ionare interpersonal . 
Rolurile pe care profesorul facilitator i le asum  pe parcursul procesului 

educa ional sunt: 
a. rolul de educator - pred  prin exemple, prin prezentarea unor informa ii

relevante i pline de sens; 
b. rolul de ghid - ofer  sfaturi generale, dar i particulare, sprijinind procesul

de autocunoa tere i de responsabilizare personal  a educabilului; 
c. rolul de lider - este un model de partener în echip , promoveaz  un mediu

propice muncii în echip ; 
d. rolul de manager - fiind capabil de a organiza situa ii de facilitare, de a

gestiona probleme i conflicte posibile; 
e. rolul de coleg - rela ioneaz  permanent cu al i facilitatori, în scopul optimiz rii

procesului de predare. 
Calit ile i caracteristicile personale ale profesorului facilitator trebuie dublate 

de urm toarele competen e: 
• tiin ific  - dobândirea i utilizarea unor cuno tin e tiin ifice în domeniu;
• psihosocial  - optimizarea rela iilor interumane în cadrul procesului de predare;
• managerial  - gestionarea situa iilor de predare – înv are - evaluare;
• psihopedagogic  - cunoa terea psihologic  a elevului i adaptarea strategiei

de predare la specificul acestuia. 
Facilitatorul, adic  profesorul, are rolul de a-i ajuta pe elevi s - i dezvolte 

cuno tin ele i abilit ile, inând cont de capacit 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 întreb rile care trebuie, când trebuie, 
pentru a promova  abilit ile de gândire de nivel superior, pentru angajarea elevilor în 
propriul proces de înv are. 

De asemenea, el trebuie s  furnizeze un mediu de înv are în care elevii s  
înve e activ i independent i s  furnizeze materialul de facilitare. 

Un facilitator îndrum  programul centrat pe elev, ajutându-l pe acesta s - i 
creeze propriul lui program de înv are, s  se simt  responsabil pentru tot ce are de 
rezolvat. 

Profesorul trebuie s -i ajute pe elevi s  î i dezvolte abilit ile în func ie de 
nevoile personale. 

Facilitatorul are rolul de a îndruma elevii s  devin  autonomi în procesul de 
înv are, îi  ghideaz  pa ii spre descoperirea propriului stil de înv are. 

A fi profesor facilitator constituie o provocare, facilitarea fiind o munc  
provocatoare care determin  o serie de emo ii, implic  anumite valori i modalit i 
aparte de a trata oamenii. 

Bibliografie: 

• G. Domilescu, M. Harkai, M. Ilie, M. Petrescu, C. M. îru, Profesorul
facilitator-ghid metodologic i cadre teoretice, Ed. Eikon, Timi oara, 2012. 

• M. Chi , V. Chi , Pedagogie. Suport pentru formarea profesorilor, Ed. Presa
Universitar  Clujean , Cluj- Naoca, 2001. 
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Promovarea imaginii colii 

Cifor Ionel , prof. înv. primar  

coala Gimnazial  Nicolae Dr ganu - Zagra 

Motto: „Educa ia este cea mai puternic  arm  pe care o po i folosi               
pentru a schimba lumea...”Nelson Mandela 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 
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Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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coala online - o provocare 

Prof. înv. pre c.: Cifu Viorica
coala Gimnazial  ,,Kos Karoly”, Gheorgheni 

Educa ia este foarte important , deoarece deschide mintea i joac  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, p rin i, profesori. Cei mai buni prieteni au devenit 
platformele educa ionale. Este evident c  coala, chiar i online, trebuie s  continue.   

coala online presupune o reorganizare a modului în care se abordeaz  actul 
didactic, pornind de la metode i tehnici de predare, procedee, timp i terminând cu 
materialele i mijloacele didactice utilizate.  

P rintele joac  un rol important, este unul dintre factorii care trebuie s  gestioneze 
activitatea de acas . coala online î i d  prilejul s  explorezi noi moduri de înv are. 
Metodologia tradi ional  predare-înv are-evaluare, poate fi înlocuit  cu mijloace mai 
atractive. 

         coala online prezint : Avantaje: 

Profesorii pot transmite foarte repede informa iile, elevii intr  în posesia
materialelor printr-o simpl  accesare; 

Pot fi transmise imagini, videoclipuri, fi iere i orice fel de materiale care au
eficientizat înv area; 

Activit ile pot fi accesate oricând i oriunde, timpul nu este determinat, precum
într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil; 

Fiecare elev poate parcurge materialul propus, în mod independent i în ritm
propriu; 

Orice document poate fi editat.

Dezavantaje:

Dificult i în utilizarea tehnologiei;
Lipsa comunic rii fizice, distan area fizic ;
Unii copii nu dispun de tehnologie

Situa ia pandemiei ne-a provocat la un joc i am c utat modalit i de a comunica
eficient cu micu ii no tri. A venit o zi în care am fost nevoi i s  spunem c  urmeaz  o 
vacan ...în care vor fi nevoi i s  stea acas .  Nevoia unei educa ii permanente ne 
provoac  la g sirea rapid  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 activit i care conduc la dobândirea de cuno tin e . 
Am încercat s  propun activit i cât mai atractive, activit i ce dezvolt  deprinderile, 
aptitudinile, creativitatea, imagina ia, r bdarea, etc. Pe parcurs, am primit din partea 
copiilor i a p rin ilor un feed-back pozitiv.  În continuare, voi prezenta activit ile 
propuse de mine grupei de copii: 

Tema s pt mânii:,,Prietenele mele fructele i legumele” 

Luni: ALA 1:Joc de rol:„S  facem o salat  de toamn ” 

 ADE: D  + DOS: „Co  cu roadele toamnei”-observare +colaj-Plan UCL-Google Slide- 
F4Nkhttps://youtu.be/iycwuZ6 

ALA 2:,,Fuga, fuga în gr din  s  aducem  lada plin ”-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”-pictur -fi e  

ALA 2: ,,La pia „-joc muzical-  https://youtu.be/Se4AKyhyESk / 

Miercuri: ALA1: Joc de rol: „La pia ” 

ADE:D  :„Num r m fructe?”- activitate cu material individual –Jamboard   

DPM:,,Cursa legumelor”-Wordwall 

ALA 2 :,,Cine a az  mai repede legume/fructe”-joc de mi care –Google Slides 

Joi:ALA 1:Bibliotec :,,Toamna cea bogat ”-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: Bibliotec :,,Strugurele”-exerci iu grafic-fi e 

ADE:DLC:,,S  vorbim frumos despre toamn ”-convorbire-Jamboard- 
https://youtu.be/iycwuZ6F4Nk         

 DEC :„Cântece de toamn   ”–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 

Adasc li ei Adrian, ,,Instruire asistat  de calculator.Didactic  Informatic ”, Editura 
Polirom, Ia i, 2017 

Curriculum pentru educa ie timpurie 2019 
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Promovarea imaginii unit ii de înv mânt 

Prof. înv. primar: Ciob noiu Elena 

Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

Promovarea imaginii colii necesit  din partea cadrelor didactice d ruire, 
perseveren , consecven , cinste i dragoste pentru elevi.  

Activit ile desf urate la nivelul unit ii de înv mânt trebuie prezentate 
consumatorilor de educa ie, astfel încât o dat  evaluate s  determine o afluen  a 
elevilor c tre coal . 

Se pot realiza cursuri, seminarii, conferin e, sesiuni de comunic ri, spectacole, 
activit i culturale în biblioteci, diverse activit i extracurriculare, toate acestea 
necesitând o implicarea activ  a personalului educa ional, dar nu numai. Este necesar  
i implicarea familiei i a comunit ii. To i ace ti factori trebuie s  aib  ca scop 

transmiterea actului educa ional c tre elev. 
Perteneriatele dintre coli, familii i comunit i pot ajuta profesorii în munca lor, 

perfec iona abilit ile colare ale elevilor, îmbun t i abilit ile educa ionale ale 
p rin ilor, conecta familiile cu membrii colii i ai comunit ii.  

Pentru promovarea imaginii colii este necesar  realizarea unei procedure care 
s  urm reasc : 

- promovarea permanent  a imaginii colii prin postare pe pagina de facebook 
a colii, a site-ului colii, emisiuni radio sau tv, publicare de articole în presa 
local ; 

- stabilirea unui calendar al activit 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 activit ilor, programelor, proiectelor educative; 
- finaliazarea activit ilor prin modalit i de promovare. 
A adar, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor educa ie de 

calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, participarea la activit i extra colare. coala este 
rezultatul unei munci constante din partea tuturor factorilor implica i.  

Activit i la nivelul clasei de elevi: 
- Activitate cultural  - 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 

Gr dini a nr. 1 P. P. Or ova 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 individualizat , adapt  la particularit tile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii.  

Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local . 

Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor face ca 
coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  
de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii.  

coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta 
reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii 
colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea 

educa iei formale. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

• difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

• consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional
în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 
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• promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local
scris , internet). 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 
local . 

Obiective specifice: 

• popularizarea rezultatelor gradini ei în comunitatea local ;

• atragerea unui num r cât mai mare de pre colari din zona arondat  unit ii
noastre; 

• realizarea planului de colarizare 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 

Negril  Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII – deziderate  

Prof. Ciorcil  Aurica Mihaela 

Informatician: Gorincu Raisa 

COALA GIMNAZIAL  MIHAI VITEAZUL C L RA I 

În contextul actual se remarc  o necesitate a schimb rii în didactica tuturor 
disciplinelor, accentul punându-se pe strategiile i metodele de predare-înv are-
evaluare folosite. Orientarea modern  atribuie alte roluri elevului. Acesta trebuie s - i 
exprime puncte de vedere proprii, s  realizeze schimburi de idei cu ceilal i, s  
argumenteze, s - i pun  i s  pun  întreb ri cu scopul de a în elege, s  coopereze cu 
ceilal i elevi în vederea  rezolv rii problemelor i a sarcinilor de lucru. 

Este cunoscut faptul c  via a unui copil se bazeaz  pe joc, pe distrac ie i pe 
activit  ce implic  un grad mare de dinamism. Promovarea imaginii colii ar trebui 
f cut  astfel încât s  fie centrat  pe nevoile educative ale copilului. Pentru a atrage 
elevi, promovarea imaginii colii trebuie s  se bazeze pe o serie de factori meni i s  
atrag  cât mai mul i dintre cei care vor s  studieze în coala respectiv .  

O baz  material  solid , o viziune modern  bazat  pe  competitivitate i un corp 
profesoral bine preg tit nu mai sunt suficiente pentru elevul din ziua de ast zi în 
alegerea unei coli, întrucât mediul concuren ial cere i desf urarea unor altfel de 
activit i. Acest lucru este o condi ie necesar , dar nu i suficient  pentru formarea unei 
imagini pozitive. 

Activit ile extracurriculare, extra colare, înv area nonformal  i formal  
trebuie s  constituie un tot unitar, atfel încât s  ofere copiilor libertatea de exprimare, 
s  le dezvolte sprijinul moral, civic, toleran a, cu alte cuvinte un spa iu sigur i pozitiv. 
Activit ile de înv are nonformale atrag din ce în ce mai mult elevii i, bineîn eles, 
p rin ii acestora (adev ra ii deciden i în alegerea unei coli), mai cu seam  cele bazate 
pe autocunoa tere, dezvoltare personal  i liber  exprimare. colile trebuie s  aib  în 
vedere i oferta de CD -uri care s  implice autocunoa terea, m rirea stimei de sine, 
dezvoltarea personal , teatru forum etc, activit i care s  implice nonformalul, educa ia 
outdoor, tehnologia, deoarece clasicele structuri nu mai sunt atractive pentru genera iile 
actuale. 

Nu în ultimul rând, o parte important  în promovarea imaginii colii o constituie 
asigurarea vizibilit ii externe, imperativul pe care coala contemporan  nu- i mai 
permite s -l neglijeze. În contextul actual, colile aleg s  comunice prin intermediul 
re elelor de socializare, paginile de internet ale colilor, bloguri, comunicate de pres , 
ce pot fi folosite facil pentru a promova activit i de succes, cu impact în rândul 
p rin ilor, elevilor i comunit ii locale, susceptibile de a genera o imagne pozitiv . 
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Ca o concluzie pertinent , promovarea imaginii colii trebuie s  aib  în vedere 
mai multe deziderate, toate bazate pe nevoile genera iei actuale de elevi: 

- baz  material  solid  i un corp profesoral bine preg tit - factorul principal în 
crearea imaginii colii fiind înc  reprezentat în mare parte de calitatea procesului 
instructiv-educativ, asociat cu calitatea cadrelor didactice, condi ie necesar , dar 
nu suficient . 

- calitatea tuturor proceselor instructiv educative (activit i formale, nonformale, 
extracurriculare, extra colare) – trebuie reg site în nivelul de satisfac ie al 
beneficiarilor: elevi, p rin i, comunitate local . 

- oferta de CD -uri trebuie pliat  pe nevoile actuale ale educabililor, nu bazat  pe 
reguli stricte, ci contemporane. 

- asigurarea vizibilit ii externe într-un mod pozitiv este imperativ  - imaginea 
colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului.  

- ca s  aib  impact, imaginea trebuie s  spun  o poveste, s  fie evocatoare, 
colaboratoare, s  invite la dialog i deschidere c tre nou. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 2022 

Prof. înv. pre colar Cîrligea Lidia Valentina 

coala Gimn. “Prof. Lucian Pavel” Olteni a –
Gr dini a cu program normal nr. 1 , Olteni a, jud. C l ra i 

Motto: “Nu zidurile fac o coal , ci spiritul ce domne te într-însa”  
Ferdinand, rege al României 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o 
bun  colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

Imaginea unei gr dini e are o puternic  influen  asupra a tept rilor, iar aceste 
a tept ri influen eaz  alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o 
proiecteaz  asupra comunita ii s  fie aceea i cu ceea ce dore te gr dini a s  realizeze. 
Construirea i consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grij , de munc  sistematic  
de comunicare i de calitate. 

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare i activit ile pe care 
gr dini a le poate desf ura pentru a atrage grupurile- int  prin educa ia oferit .  

Promovarea unei gr dini e se poate face prin rela ii publice i tip rituri de 
promovare. 
Informarea nu este de ajuns, unitatea colar  trebuie s  aib  capacitatea i s  fie 
pregatit  de a adapta programul educa ional la nevoile i cerin ele cele mai noi cum ar 
fi ,, coala online’’. 

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

O modalitate eficient  de a comunica c tre comunitate viziunea, misiunea si 
performan ele colii pe timpul pandemiei este prin intermediul online. 

Imaginea unei institu ii se gestioneaz  ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele 
situa ii aceasta este mai valoroas  decât întreg patrimoniul gr dini ei respective. 
Gestionarea imaginii institu iei este o obliga ie a întregii echipe i, în special, a 
directorului organiza iei. Ca urmare, strategia institu iei trebuie s  vizeze activit i de 
familiarizare a personalului cu filozofia institu iei i de aderare la acesta, astfel încât 
fiecare membru al echipei s  se considere coparticipant la succes. 
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Pentru a promova imaginea în pandemie, gr dini ele trebuie s  utilizeze 
mijloace variate de promovare, precum: grupul de copii i cadrele didactice, internet, 
pliantul de prezentare, afi e, ziarul i revista gr dini ei. 

În perioada pandemiei am comunicat cu pre colarii i p rin ii, care au trimis 
filmule e i fotografii cu activit ile desf urate cu mare interes de c tre 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 activit ilor educative cât mai atractive pentru pre colari i u oare pentru 
p rin i, deoarece ace tia vor influen a la rândul lor al i p rin i i pre colari în alegerea 
unei gr dini e. 

Concluzionând, imaginea unit ii colare poate fi promovat  prin faptul c  
r spunde nevoilor copiilor i p rin ilor cu activit i de calitate, atent alese pentru 
fiecare nivel de vârst , bine organizate i desf urate. 

Aceste activit i cultiv  atitudini i formeaz  comportamente pozitive 
pre colarilor, asigurându-le o dezvoltare armonioas  a întregii personalit 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 înv mântului’’ , Editura Aldin, Bucuresti; 2001.
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Importan a activit ilor educative       
realizate în mediul online pentru promovarea imaginii colii 

Cîrstea Alexandrina 

G. P. N. Jiblea Nou , C lim ne ti 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii.  
 Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în 
continu  schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  
Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a reclamei, 
publicit ii, 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 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

 „F r  abilitatea de a atrage elevi, profesori, speciali ti, facilit i, echipamente, 
colile vor înceta s  mai existe. Ob inerea resurselor se face prin schimb”. Institu iile 

educa ionale ofer  cursuri, programe educa ionale, preg tire pentru carier  si alte 
servicii pe pia a educa iei. În schimb, ele primesc resursele necesare: dona ii, timp, 
energie, reclam  pozitiv  din partea p rin ilor. Conceptul de schimb este central în 
marketing. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost:  
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 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i 
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare, pe pagina 
web a gr dini ei; 

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;  
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 

în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet).  

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în anul 
colar curent, a fost urm toarea:  

 transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza 
material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, 
rezultatele pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 

 pagina web a gr dini ei;  
Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate  

int  i obiective specifice:  
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea local .  

Obiective specifice: 
popularizarea rezultatelor gr dini ei în comunitatea local ;
participarea la diverse concursuri popularizate în mediul online;
atragerea unui num r cât mai mare de pre colari din zona arondat  unit ii
noastre;
realizarea planului de colarizare propus.

colile i-au intensificat ac iunile de promovare i cercetare, punând astfel
bazele competi iei. Au început s  în eleag  importan a diferen ierii, faptul c  nu pot 
oferi toate tipurile de programe i s  r mân  i cele mai bune coli pentru fiecare 
segment de op iune. De aceea au decis s - i eviden ieze istoricul, caracteristicile 
distincte, avantajele i s - i consolideze imaginea i pozi ia pe pia a educa ional .  

Obiectivele pozi ion rii sunt acelea de a sublinia diferen ele reale ale colii în 
compara ie cu altele, astfel încât s  satisfac  cel mai bine nevoile elevilor i p rin ilor 
care o aleg. 

colile nu pot alege mediul în care s  func ioneze, dar pot s  ac ioneze 
asupra  lui, s -1 influen eze. Cea mai eficient  metod  de a face aceasta este de a adapta 
educa ia la a tept rile i nevoile clien ilor colii. Este vital ca coala s  fie receptiv  la 
continua schimbare a nevoilor i intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde 
locul pe pia . 

Politica de marketing deriv  din obiectivele strategice ale colii. coala nu are 
întotdeauna obiectivul s  aduc  cât mai mul i elevi în coal . Ea poate avea ca obiectiv 
de marketing consolidarea unei pozi ii existente sau reducerea altora.  
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Marketing educa ional înseamn  atragerea oamenilor potrivi i, în coala 
potrivit , la momentul potrivit. “Marketingul educa ional poate fi definit astfel: 
descrierea, implementarea i evaluarea unui plan de înv mânt, având în vedere rela ia 
de schimb între coal  i clien ii s i i realizarea obiectivelor educa ionale i strategice 
ale colii.”    

Bibliografie: 

1. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru
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2. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in
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coala Noastr  de peste Vale 

Prof. Claudia Georgiana Covasan 

De i tr im în era digitaliz rii, rolul i pozi ia colii de azi nu este foarte diferit  
în via a elevilor pe care îi educ  i a comunit ii din care ace tia fac parte, fa  de acele 
vremuri când elevi erau p rin ii celor de acum.  

Nu este deloc simplu ca o unitate de înv mânt de la periferia unei aglomer ri 
urbane, f r  personalitate juridic  i f r  prea multe resurse, s  fie preg tit  s  fac  fa  
unor cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice 
locul.  

Cerin ele elevilor, mul i dintre ei provenind din familii defavorizate, fac din 
unitatea de înv mânt un cadru versatil, un mediu în permanent  schimbare. 

Chiar dac  este privit  ca o Cenu reas , aceast  coal  încearc  în permanen  
s  g seasc  resursele necesare nu doar pentru a supravie ui, dar i pentru a se face 
vizibil , construindu- i o imagine care se slefuie te u or prin munca i d ruirea 
cadrelor didactice. Când la efortul uria  pun um rul i oameni din afara colii, cu 
suflete de copii i inimi mari, nu poate s  ias  decât ceva frumos, iar zâmbetele 
colarilor, surprinse în fotografiile care i-au g sit locul pe pagina de socializare creat  
i între inut  de o mân  de cadre didactice, te fac s  vezi doar bucuria implic rii  în 

diversele activit i colare sau extra colare nu i problemele din via a lor cotidian . 
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Crearea imaginii acestei institu ii colare care se înc p âneaz  s  r mân  în 
picioare, se realizeaz  prin fiecare cadru didactic în parte, care a în eles c  schimbarea 
vine prin noi i î i asum  asigurarea calit ii actului de înv are prin personalizarea 
ofertei educa ionale la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în 
func ie de nevoile i interesele beneficiarilor ei i motivarea acestora printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile fiec ruia.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în principal, prin rezultatele pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în principiu, 
primii interesa i de acest aspect, parte dintre ei fiind i ei beneficiari indirec i, dar i 
prin activit ile extra colare.  

Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate 
formele de activit i creative, concursuri i parteneriate cu alte institu ii, proiecte. Prin 
implicarea cadrelor didactice din coal  în proiecte educ ionale remediale, cu finan are 
extern , s-a reu it crearea unui altfel de mediu de înv are pentru copiii proveni i din 
medii sociale defavorizate, inclusiv asigurarea unei mese calde.  

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 
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Promovarea imaginii pozitive colii noastre se realizeaz  prin publicarea 
reu itelor, internetul fiind cel mai uzual mod de a ne face cunoscute rezultatele 
notabile, chiar dac  paradoxal, coala nu beneficiaz  de servicii de internet. Aceast  
unitate colar , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante, deloc u oare 
dar extraordinar de frumoase, efortul comun al dasc lilor, colarilor, p rin ilor i a unor 
oameni de bine din afara ei i o fac s  nu fie o coal  oarecare, ci, coala Noastr  de 
peste Vale. 
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PROMOVAREA OFERTEI COLARE 

Prof. Clop Ana Mariana 
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CARNAVALUL LITERAR,     
METOD  DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTUR  

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

Literatura, ca art  a cuvântului, prin intermediul c reia realitatea este recreat  în 
toat  complexitatea ei, ofer  copilului de vârst  colar  mic  un întreg univers de 
gânduri i sentimente, de aspira ii i îndr zneli, de înaripare entuziast  i idealuri înalte. 

Formarea i modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de 
comportare civilizat , cultivarea sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea c rora 
opera literar , prin specificul ei, aduce o contribu ie major . 

Func ia formativ  a literaturii pentru copii nu trebuie confundat  cu unele inten ii 
moralizatoare aride, stereotipe, f r  acoperire artistic . Dar a nega existen a unei 
strategii, a unei legi interioare specifice, de care trebuie s  inem seama to i cei care ne 
adres m copiilor, ar fi o eroare cu consecin e grave. 

“Nu voi în elege de pild  de ce s  refuzi acestei literaturi dreptul de a fi 
moralizatoare, s  o stigmatizezi pentru infantilismul ei necesar, s  o ostracizezi f r  
nici o nuan , pentru trezismul ei intrinsec, obligat? Nu cred în ruptul capului c  puiul 
de om ar fi mai bine servit de o literatur  narcisist , sc p rând la nesfâr it în gratuitatea 
sa, ca pietricelele mi cate ale unui caleidoscop… Ceea ce cu siguran  nu ine de 
literatura pentru copii este trezismul plicticos, usc ciunea de suflet, frigiditatea (s. n.), 
mimarea zaharist , apa-n-piu  a versifica iei, graforeea simplist , cabotinajul…” 
(Mircea Sântimbreanu, “Literatura pentru copii, o problem  major ”). 

Dac  coala are ca obiectiv major formarea i dezvoltarea personalit ii 
copilului, capabil s  în eleag  i s  aprecieze frumosul din mediul înconjur tor, atunci 
aceasta se leag  în primul rând de cultivarea pasiunii pentru lectur . 

Cunoa terea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de c tre cadrul didactic, 
respectarea principiului accesibilit ii în vederea îndrum rii permanente a lecturii 
copilului constituie o sarcin  important . Literatura pentru copii se adreseaz  celor mai 
diferite vârste. Distan a este foarte mare de la cartea cu poze înso it  de versuri sau 
proz , din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustra ia ca 
auxiliar pre ios în în elegerea semnifica iei operei, la c r ile în care primatul îl de ine 
textul literar, din clasele a III-a i a IV-a, când gândirea trece spre o mai accentuat  
faz  de abstractizare i generalizare. 

Iat  de ce este nevoie de c r i diferite care s  se adreseze nivelului de în elegere 
al copilului, în func ie de particularit ile de vârst  i preferin ele individuale. 

Literatura pentru copii trebuie s  investigheze universul propriu de cunoa tere 
al copilului, n zuin ele, aspira iile lui cele mai înalte, printr-o ingenioas  transfigurare 
artistic . 
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“Copilul, scria George C linescu, se na te curios de lume i ner bd tor de a se 
orienta în ea. Literatura care îi satisface aceast  pornire îl încânt .” 
Educarea elevilor în sensul recept rii valorilor culturale, stimularea interesului pentru 
lectur , formarea competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar. 

 PERSONALUL BIBLIOTECII – asigur  necesarul de carte i amenajeaz  spa iul 
bibliotecii corespunz tor desf ur rii diverselor activit i. 

 CADRELE DIDACTICE  –  organizeaz  i desf oar  activit i diverse; 
 ELEVII – opteaz  pentru anumite activit i i particip  activ la acestea, dar i la altele 

prev zute în program; 
 P RIN II ELEVILOR – particip  la unele activit i, in calitate de insotitori sau 

persoane resursa i monitorizeaz  timpul liber al elevului, în sensul realiz rii 
educa iei pentru receptarea valorilor culturale; 

 Materiale: baza material  existent  (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca 
scolii, biblioteca comunala) i baza material  necesara (volume cu noile apari ii 
literare, xerox, costuma ii pentru scenete). 
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Proiectarea i managementul de proiect 

Prof. Cojocaru L cr mioara
coala Gimnazial  nr. 3, Piatra Neam  

Stilul de predare se define te ca ansamblu de structuri comportamentale relativ 
constante de a instrui, de a comunica, de a coopera cu formabilii, de a decide asupra 
situa iilor de înv are precum i de a activa atitudini fa  de rezultatele i conduitele 
lor.  

El prezint  câteva caracteristici:  

este personal, chiar dac  exist  aspecte ale sale asem n toare i altor
profesori;
este relativ constant manifestându-se într-un mod specific, cu o anumit
recuren ;
este dinamic, perfectibil sub impactul experien ei.

El se construie te i se restructureaz  continuu în contextul a trei determin ri: 
preg tire, tr s turi de personalitate i experien a.  

Conform cadrului teoretic construit de Shulman i dezvoltat de atunci pân  în 
actualitate de numeroase studii în domeniu, profesorii / formatorii trebuie s  
st pâneasc  dou  tipuri de cunoa tere: a con inutului, numit  i cunoa terea „profund ” 
a materiei i a dezvolt rii curriculare.  

Comprehensiunea e demonstrat  de faptul c  a înv a pe al ii înseamn  în primul 
rând a în elege scopurile, structurile profunde ale materiei predate i ideile 
fundamentale pe care le promoveaz  disciplina predat .   

Transformarea presupune modificarea con inutului în forme care sunt influente 
din punct de vedere pedagogic, adaptabile la varietatea de abilit i i de educa ia 
prealabil  ale elevilor/studen ilor. Glatthorn (1990) descria acest proces drept o 
ajustare a materialului reprezentat la tr s turile individuale ale cursantilor. Profesorul 
trebuie s  ia în considerare aspecte relevante ale abilit ilor formabililor, sexului 
acestora, limbii materne, culturii generale, motiva iilor sau cuno tin elor anterioare sau 
deprinderilor dobândite anterior care ar putea afecta în vreun fel reac iile acestora la 
diverse forme de prezentare i de reprezentare a cuno tin elor.  

Instruc ia include toat  varietatea de tipuri de predare fiind un spa iu deschis 
exers rii unor stiluri de predare adaptabile i concretiz rii puzzle-urilor instruc ionale 
anticipate, proiectate i ajust rii lor la situa ia concret  eviden iat  în clas . Fiecare 
puzzle-story include, de asemenea, multe dintre elementele esen iale ale actului 
pedagogic: managementul clasei/grupului, tipurile de prezentare, interac iunile, 
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activit ile în grup, p strarea disciplinei, umorul, dozarea întreb rilor, înv area prin 
descoperire i prin suscitarea curiozit ii subiec ilor.  

Evaluarea apare conceput  ca o extensie a instruirii incluzând achizi ionarea 
informa iilor concludente despre modul în care s-a produs înv area, verificarea 
în elegerii, identificarea eventualelor erori, dar i autoevaluarea performan elor 
individuale.  

Reflec ia se realizeaz  în urma ac iunii feed-back-ului presupunând revizuirea, 
reconstruirea, refacerea i analiza critic  a abilit ilor didactice personale, urmate de 
sintetizarea acestor observa ii în vederea instituirii unor schimb ri care pot îmbun t i 
presta ia formatorului respectiv. Reflec ia este un element important al evolu iei 
profesionale iar prin promovarea practicilor reflexive la nivel de grup, formatorii înva  
s -i asculte pe ceilal i, fapt ce poate facilita în elegerea propriei activit i (Ornstein, 
Thomas i Lasley, 1999).  

Metodele active i interactive cu multiple valen e formative, care contribuie la 
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativit ii, implic  activ elevii / formabilii 
în înv are, punându-i în situa ia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a 
produce idei i opinii proprii argumentate, de a le comunica i celorlal i, de a sintetiza/ 
esen ializa informa iile, se bazeaz  pe înv area independent  i prin cooperare, elevii 
înva  s  respecte p rerile colegilor.  

Aplicarea acestor metode, care genereaz  înv area activ  i prin care elevii sunt 
ini ia i în gândirea critic , nu este simpl  ci necesit  timp, r bdare, exerci iu si este de 
preferat s  se fac  de la vârste fragede, la toate disciplinele, îns  cu m sur . Acestea 
trebuie s  fie selectate i utilizate în mod riguros, creativ, în func ie de obiectivele 
propuse, de specificul grupului educa ional i nu trebuie s  constituie un trend sau un 
moft al cadrului didactic.  

Metodele active i interactive au multiple valen e formative care contribuie la 
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativit ii, implic  activ formabilii în 
înv are, punându-i în situa ia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a 
produce idei i opinii proprii argumentate, de a le comunica i celorlal i, de a sintetiza/ 
esen ializa informa iile, se bazeaz  pe înv area independent  i prin cooperare, elevii 
înva  s  respecte p rerile colegilor.    
          Brainstorming-ul, în traducere liber  ,, furtun  în creier”, este o metod  de lucru 
interactiv  care se bazeaz  pe asaltul de idei pe care îl provoac  o anumit  tem , 
sarcin . Este o metod  ce stimuleaz  creativitatea prin anun area spontan  a mai multor 
idei în leg tur  cu tema dat , îl solicit g sirea de solu ii. 

 Metoda cadranelor, metod  a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii 
a dou  drepte perpendiculare, astfel încât s  se formeze cele patru ,,cadrane” i în care 
elevii vor nota informa iile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împ r it  
pe grupe i atunci fiecare grupa va primi câte o fi . Se pot propune diferite cerin e în 
cadrul metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în sesiunea de formare 
respectiv .  
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 Cubul - tehnic  folosit  în condi iile în care se urm re te s  se afle cât mai multe 
informa ii în leg tur  cu un subiect. Pe cele ase fe e ale cubului, colorate diferit, se 
noteaz  câte un verb:  
         Scheletul de recenzie - o metod  care se aplic  pentru fixarea cuno tin elor 
asigurând astfel feed-back-ul textului citit. Metoda este valoroas , deoarece îmbin  
cititul, scrisul, comunicarea oral  i gândirea critic , flexibil .  
          Diagrama Venn - presupune realizarea unei  reprezent ri grafice a dou  obiecte 
în ceea ce au asem n tor i diferit. Ei vor vizualiza partea comun  i vor eviden ia în 
spa ii diferite elemente diferite.De exemplu: Prin ce se aseam n  si se deosebesc 
personajele X i Y? 

  Pot fi utilizate, cu rezultate bune, i alte metode i tehnici activ- participative, 
precum: Ciorchinele, Lectura în perechi, tiu/ Vreau s  tiu/ Am înv at, Metoda 
p l riilor gânditoare, Metoda SINELG, Turul galeriei, Benzile desenate, Reportajul. 

Formarea reprezint  o schimbare profesional , individuala sau de grup, la nivelul 
cunoa terii, atitudinilor i comportamentului profesional (individual i de grup).  

Echivalând formarea cu schimbarea, nu putem s  nu facem apel la un domeniu 
important, anume managementul schimb rii.  
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MANAGEMENTUL EDUCA IONAL AL CLASEI 

COMAN AURICA-PROFESOR PENTRU INV MANT PRIMAR
COALA GIMNAZIAL  FERDINAND I, MOVILA 

Managementul clasei se refer  la conducerea i organizarea în cele mai bune 
condi ii a procesului de înv mânt dar i a clasei; pentru a se realiza în mod eficient 
acest lucru, dasc lul nu trebuie s  fie un simplu transmi tor de informa ii, ci i un bun 
manager al grupei de copii pe care o conduce. 

Cadrul didactic este cel care reune te toate resursele materiale i umane, 
resursele de ordin pedagogic i psihologic i le pune la dispozi ie într-o manier  proprie 
clasei pe care o conduce; cu alte cuvinte, cadrul didactic este managerul clasei. 
Profesorul planific  activitatea didactic  pe care o concretizeaz  într-o planificare 
calendaristic  anual  i în una semestrial . Profesorul mai realizeaz  planuri de lec ii, 
organizeaz  clasa de elevi, în func ie de natura activit ii desf urate i de obiectivele 
urm rite. Managementul clasei de elevi presupune „arta de a preg ti resursele umane, 
de a forma personalit i potrivit unor finalit i solicitate de societate i acceptate de 
individ”.            

Într-o organiza ie colar , activitatea managerului este foarte important  pentru 
func ionarea eficient  a unit ii în ansamblu. Eficien a activit ii managerului 
reprezint  o dovad  clar  a competen ei acestuia. În sistemul de înv mânt profesorii 
trebuie s  se raporteze la cei pe care îi educ , s  stabileasc  rela ii de colaborare cu 
elevii i p rin ii acestora i cu al i factori ai societ ii. Ei nu educ  numai la catedr , în 
clas , ci prin fiecare contact pe care îl stabile te cu copiii i p rin ii acestora, desf oar  
o munc  de dezvoltare i de conducere.

Activitatea cadrelor didactice se desf oar  în fa a unor individualit i psihice 
umane în formare; de aici rezult  i necesitatea unei maxime responsabilit i fa  de 
comportamentele i interven iile educatorului, responsabilit i care difer  în func ie de 
nivelul de înv mânt la care ne referim(gr dini , ciclul primar, gimnazial, etc). Rolul 
de „profesor-manager nu-l diminueaz  pe cel de profesor-educator, ci îl înt re te, îl 
sprijin  în eficien ” 

Managementul clasei are o structur  dimensional  ce cuprinde: dimensiunea 
ergonomic , dimensiunea psihologic , dimensiunea social , dimensiunea normativ , 
dimensiunea opera ional  i dimensiunea inovatoare. Dimensiunea ergonomic  a 
managementului clasei vizeaz  aspecte referitoare la dispunerea mobilierului în clas , 
vizibilitatea i pavoazarea s lii de clas . Aceste probleme nu pot fi considerate lipsite 
de importan  pentru succesul activit ii la catedr  a cadrului didactic, mai ales la 
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vârstele mici când, prezen a într-o form  cât mai atractiv  a materialului didactic, 
inclusiv a mobilierului, este absolut necesar . Având în vedere primul aspect i anume 
dispunerea mobilierului din clas  putem spune c  acesta reprezint  o parte important  
a bazei tehnico-materiale a înv mântului i este compus dintr-o serie de piese de 
mobil  folosite în mediul colar în scopul îndeplinirii unor obiective educa ionale. 

Clasa este locul unde se desf oar  principalele procese educa ionale, unde elevii 
î i petrec o mare parte a timpului lor. Realizarea tuturor elementelor clasei (suprafa , 
form , volum) depide foarte mult de modul în care este gândit postul de lucru al 
elevului i principiile care stau la baza proiect rii. Aceste principii se refer  la: 
problemele de pedagogie propriu – zise i normele de igien  complex  privind cadrul 
ambiental (culoare, luminozitate, ventila ie, etc.). Forma clasei este determinat  de 
câ iva factori: ob inerea unui ambient cât mai pl cut; asigurarea unei mobil ri variate 
din punct de vedere func ional; ob inerea parametrilor igienici recomanda i de medici 
(ventilare, luminare natural ) i asigurarea unei construc ii eficiente i durabile. 

În structura mobilierului colar intr  atât obiectele destinate locurilor de studiu 
i de înv are ale elevilor cât i mobilierului rezervat cadrului didactic. Din punct de 

vedere ergonomic mobilierul colar este realizat corespunz tor caracteristicilor psiho-
somaticeale elevilor i adecvat spa iului de clas , în timp ce dintr-o perspectiv  
didactic , acesta trebuie instalat i reglat dup  obiectivele instructiv-educative ale 
activit ii.  

Caracteristicile moderne ale mobilierului s lii de clas  sunt dup  Ullich (1995) : 
„simplitatea, func ionalitatea, durabilitatea, Speciali tii în ergonomie colar  sunt 
preocupa i în momentul de fa  de realizarea unui mobilier al s lii de clasa dup  
standardele anterioare, propuse de Ullich, care poate s  ofere elevului atât autonomia 
func ional  cât i posibilitatea de organizare a activit ii educa ionale pe grupuri de 
elevi. O dispunere a mobilierului în manier  tradi ional , favorizeaz  mai ales 
expunerea cadrului didactic i atitudinea pasiv  a elevilor i se preteaz  la activit i 
educa ionale de tip predare-înv are, prelegere. Dimpotriv  o dispunere a mobilierului 
pe sistem semicerc sau chiar oval, aduce schimb ri esen iale în rela ia educa ional , 
favorizând i încurajând interac iunile permanente i activismul elevilor, participarea 
lor activ  la activit ile didactice care se desf oar .  

Vizibilitatea presupune adaptarea spa iului clasei, inclusiv al mobilierului la 
necesit ile somato-fiziologice i de s n tate ale elevilor. Atunci când se realizeaz  
dispunerea elevilor în b nci, este necesar s  avem în vedere copiii care prezint  diverse 
probleme: cei cu deficien e de vedere, cu deficien e de auz, cu deficien e structurale 
ale scheletului precum i copiii care din punct de vedere fizic sunt variabili dup  
în l ime. inând cont de ace ti parametri, cadrul didactic va lua cele mai bune decizii, 
în ceea ce prive te a ezarea în b nci, punând pe primul plan argumentele de tip medical 
i fizic. 

Când vorbim de managementul clasei trebuie s  avem în vedere i aspectul 
cultural – estetic al clasei. Având în vedere c  o clas  reprezint  un grup organizat, 
profesorul poate s  o identifice cu un element de individualizare, de exemplu o 
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mascot , un simbol al clasei, o medalie preferat , o juc rie, un joc preferat, o poveste 
care e reprezentativ  pentru clas , ni te fotografii cu copiii din clasa respectiv . Într-o 
clas  orientat  spre nevoile copilului, e mai u or atât pentru copil, cât i pentru dasc l 
s  fie cople it de posibilit ile de care dispun. Este esen ial ca, la clasele mici, dasc lul 
s  aduc  fel i fel de variante pentru copii. 

În mod logic, clasa ar trebui organizat  pe centre de înv are, care, unele din ele 
sunt esen iale pentru o clas  sau pentru disciplinele op ionale: centrul de lectur , 
centrul de scriere, centrul de tiin , centrul de art , centrul de matematic , centrul de 
descoperiri, etc. O aten ie deosebit  trebuie acordat  distribuirii acestor centre în sala 
de clas  i, implicit distribuirii materialelor didactice în mod treptat i metodic. Copiii 
trebuie înv a i s  foloseasc  materialele corespunz tor, pentru a asigura reu ita 
activit ilor desf urate. 

De asemenea aspectul estetic al mobilierului, al materialului didactic utilizat are 
o importan  covâr itoare în ceea ce prive te implicarea activ  a copiilor mici în
procesul instructiveducativ. Profesorul este dator s  educe copiii pentru a se comporta 
adecvat în procesul înv rii i s -i implice în luarea deciziilor referitoare la clas . 
Timpul trebuie dozat astfel încât elevii s  aib  mai curând voie s  exploreze, d  discute 
i s  descopere, decât s -l asculte pe dasc l; este necesar s  se încurajeze înv area prin 

descoperire, prin implicare activ  a elevilor în g sirea solu iilor la problemele cu care 
se confrunt . 

Dimensiunea psihologic  se refer  la cunoa terea, respectarea i exploatarea 
particularit ilor individuale ale elevilor. Factorul principal este dat, îns  de capacitatea 
de munca a elevilor în clas . Pentru a se stabili momentul potrivit, când elevii pot lua 
contact cu sarcina de înv are, este necesar s  avem în vedere aspecte legate de: stadiul 
dezvolt rii psihologice a copiilor, care reprezint  o condi ie esen ial  pentru reu ita 
actului de înv are; concep ia despre înv are i asimilare; analiza logico-cognitiv  a 
con inutului de înv at (sociomoral). Un profesor cu o bun  preg tire profesional , atât 
de specialitate cât i pedagogic  trebuie s  st pâneasc  cuno tin e referitoare la aceste 
aspecte. 

Capacitatea de munc  poate fi nominal  (totalitatea resurselor energetice i 
func ionale ale organismului, sistem psihic, capacitatea de efort fizic i intelectual), 
func ional  (energia fizic  i psihic  solicitat  i utilizat  efectiv în activitatea colar ), 
disponibil  (rezervele de energie psihic  i fizic  de care dispune la un moment dat) i 
auxiliar  (capacitatea de a face fa  i altor sarcini extra colare).  

Capacitatea de înv are este influen at  de stadiul de dezvoltare psihologic , de 
concep ia despre înv are, de modul cum prelucreaz  con inuturile înv rii, de starea 
de preg tire, componenta motiva ional , de nivelul resurselor intelectuale, al 
deprinderilor, atitudinea fa  de munc .  

Exploatarea managerial  a acestora se reg se te în distribuirea ra ional  a 
sarcinilor de înv are, în organizarea condi iilor necesare înv rii, a timpului, în 
stimularea i atribuirea de responsabilit i în cadrul grupului de elevi, în utilizarea 
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rela iilor de cooperare în rezolvarea sarcinilor, în coordonarea ritmurilor, în antrenarea 
i luarea de decizii.  

Dimensiunea social  a managementului clasei de elevi vizeaz  aspecte privitoare 
la: întinderea clasei, ca num r de elevi; interac iunea membrilor clasei; scopurile 
comune pe termen scurt i lung; structura grupului, nivelele ierarhice; compozi ia i 
organizarea, vizând omogenitatea i eterogenitatea clasei; sintalitatea ca personalitate 
a grupului; problematica liderilor formali i informali; modul de circula ie al 
informa iilor în grup, realizarea comunic rii, mecanisme de transmitere a lor, direc ii 
de transmitere i receptare.  

Dimensiunea normativ  indic  toate normele, regulile, cerin ele care stau la baza 
constituirii grupului-clas , a regl rii desf ur rii activit ii sale i manifestate sub 
forma unor obi nuin e, uzan e, constante i stereotipuri comportamentale. La nivelul 
clasei ac ioneaz  dou  categorii de norme: - norme explicite, ca norme prescrise, 
cunoscute, clar exprimate, imperative.  

Ele ac ioneaz  la nivelul procesului didactic (normativitatea didactic ) i la nivel 
institu ional ( colar) i reglementeaz  activitatea colar  unitar pentru to i elevii, 
trecând progresiv de la impunere la interiorizare, con tientizare; - norme implicite, ca 
reguli “produse de via a în comun a grupului”, de interiorizarea normelor explicite, de 
apelul la norme din afara clasei i colii, de interac iunile din via a grupului. De aici 
importan a cunoa terii lor de c tre profesorul-manager i g sirea modalit ilor de 
impunere, apoi de interiorizare i de transformare a lor în comportamente reale în grup, 
de perfec ionare a activit ii i coeziunii grupului, de prevenire i combatere a 
conflictelor de norme i conduite, de motivare a elevilor pentru via a în grup.  

Dar succesul managerial nu depinde numai de respectarea normelor clasei, ci i 
a celor ale colii (cultura colar ), ca norme institu ionale, implicite. Dimensiunea 
opera ional  se afl  într-o strâns  leg tur  cu cea normativ , pentru c  arat  modul de 
percepere, aplicare, interiorizare, respectare a regulilor în cadrul grupului grup, modul 
de armonizare a ac iunii profesorului cu cea a elevilor i sensul în care fiecare în elege 
i respect  normele i regulile care se impun.  

Profesorul recurge la o serie de proceduri de interven ie, în cazul nerespect rii 
normelor: sanc iunea (apelul la aceasta strategie se poate face numai în cazul în care 
subiectul are o anumit  maturitate psihoafectiv  i când a dobândit con tiin a de sine; 
aplicat  în condi ii de imaturitate psiho-afectiv , pedeapsa nu provoac  decât team , 
intimidare, anxietate i suferin , efecte nedorite atât pe termen scurt cât i prin efectele 
lor malefice, pe termen lung.  

Pedeapsa aplicat  de un profesor care în mod obi nuit impune o anumit  distan  
socio-afectiv  între el i elevi, va înregistra efecte minore, posibil negative; nu acela i 
lucru se va observa în urma aplic rii pedepsei de c tre un profesor cald, implicat i 
ata at din punct de vedere socio-afectiv, metoda se poate finaliza cu efecte pozitive 
imediate dar i cu o constant  corectiv  benefic  pentru o perioad  mai lung  de timp); 
conduita de dominare, de negociere (realizarea unei în elegeri); de fraternizare 
(observându- i neputin a de interven ie, cadrul didactic se aliaz  cu elevii); respectarea 
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unor ritualuri sau obiceiuri (profesorul î i bazeaz  interven iile pe standardizare i 
uniformizare); sus inerea moral ( pune pe prim plan func ia moralizatoare a discu iei 
directe).  

Toate acestea reduc situa iile de criz  normativ , de inadaptare colar , previn 
st rile tensionale, efectele psihologice ale inadapt rii la grup i activitate. Efectele 
pozitive se resimt în în elegerea normelor, acceptarea lor, demonstrarea prelu rii lor în 
comportament, includerea în sistemul personal de valori.  

Dimensiunea inovatoare implic  în elegerea necesit ii de ameliorare, 
schimbare, perfec ionare a vie ii i activit ii clasei, a grupului i apoi luarea de decizii 
adecvate i aplicarea lor progresiv . Starea de inovare rezult  din evolu ia clasei, din 
evalu rile continue, din presiunea modelelor externe clasei, din schimb rile la nivelul 
colii, din conceperea i aplicarea modalit ilor corective, din modul de receptare de 

c tre elevi i apoi de partici con tient , din modul de învingere a rezisten ei la 
schimbare, din modul de valorificare i tr ire a satisfac iilor rezultate, din raportarea la 
motiva iile elevilor.  

În ceea ce prive te deciziile inovatoare este de men ionat „necesitatea p str rii 
i a identific rii unor spa ii pentru eventuale decizii secundare, suplimentare, în 

decursul fazei de interven ie i de execu ie”5 (spre exemplu în cazul unei interven ii 
corec ionale, pedeapsa, reac ia elevului la momentul respectiv poate determina o 
schimbare atitudinal  a cadrului didactic). Activitatea cadrului didactic nu trebuie s  
se caracterizeze prin pasivitate fa  de elementele de noutate ci, dimpotriv , aceasta 
trebuie s  implice o maxim  receptivitate. 

Prin întreaga sa activitate de concepere, proiectare i realizare a instruirii, 
profesorul desf oar  o activitate specific  de conducere la clasele pe care le are în 
grij . Profesorul trebuie s  fie un bun manager al clasei de elevi pentru a putea ob ine 
satisfac ie profesional , eficien  maxim  în activitatea sa didactic , fie c  este vorba 
de procesul de predare- înv are-evaluare, fie c  este vorba de toate celelate acivit i 
legate de profesia de dasc l. El este dator s  educe copiii pentru a se comporta adecvat 
în procesul înv rii i s -i implice în luarea deciziilor referitoare la clas . De aceea 
trebuie s  fie cât mai con tient de arta conducerii în domeniul s u specific.. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII MELE 

Înv. Condruz Oana-Mariana 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
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eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI 

Prof. Înv. Pre colar Constantin Andreea Magdalena  

GR DINI A CU P. P. Nr. 1 C lim ne ti, Vâlcea 

Gr dini a este o institu ie de educa ie care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât i pentru p rin i.Misiunea noastr , a educatorilor este  de a 
promova un înv mânt deschis, flexibil, capabil s  asigure accesul egal la educatie 
pentru to i copiii indiferent de nationalitate, religie,ras  deci s  ofere anse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii gr dinitei noastre prin oferta educa ional  este una din 
intele proiectului de dezvoltare institu ionala. Prin oferta educa ionala gr dini a 

noastr  d  posibilitatea p rin ilor s  aleaga acivit ile op ionale i extracurriculare la 
care doresc s  participe copiii.Activit ile extracurriculare au un con inut cultural 
artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activit i de joc sau de 
participare la via a i activitatea comunit ii locale.Aceste activit i ofer  copiilor 
destindere, recreere, voie bun  iar unora dintre ei posibilitatea unei afirm ri i 
recunoa tere a aptitudinilor.Aceste activit i au caracter ocazional i iau forme foarte 
variate .  

Dintre activita ile desf urate în gradini a noastr  amintesc doar câteva: 

 S rb torirea zilei de na tere a unui copil; 
 Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de p pu i; 
 Excursii, drume ii, plimb ri; 
 Vizite la diferite institu ii din ora ; 
 Participare la concursuri locale, judetene, na ionale i internationale avizate 

de MEN 

Acest tip de activit i îi antreneaz  pe copii , îi apropie de gr dini , îi determin  
s  o îndr geasc  i mai mult. 

Pentru ca oferta noastr  s  fie viabil  depunem eforturi în asigurarea unor spa ii 
de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa ie ale 
fiec rui copil atât în interiorul gr dini ei cât i in curtea acesteia.Nu este suficient ca 
oferta s  fie cunoscut  ci i înteleas  îndeosebi de p rin i i copii. 

P rintii vor fi informa i cu privire la calitatea serviciilor din gr dini , 
competen a cadrelor didactice, reursele materiale ale gr dini ei, cadrul ambiental, 
proiectele educa ionale i parteneriatele în care gr dini a este implicat . În realizarea 
parteneriatelor sunt antrena i cei mai importan i factori in actul educational:copiii, 
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familia, gr dini a i comunitatea local , iar prezen a sistematic  a p rin ilor i a 
comunit ii în ,,via a gr dini ei,, sporesc interesul pentru educarea integral  a 
copiilor.În toate tipurile de activit i în parteneriat , un factor important îl constituie 
climatul vie ii de grup i al rela iei gr dini - familie- comunitate.Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere i prietenie, care s  fac  posibil  
comunicarea liber . 

Unele activit i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar 
trebuie subliniat faptul c  influenta acestor activit i nu se exprim  în activit i 
singulare ci prin sisteme de activit i de diferite tipuri , intr-o succesiune gradat . 

Motiva ia unor activit i de parteneriat este în elegerea necesit ii de a integra 
gr dini a în mediul comunitar ca partener egal i consecvent în formarea viitorului 
cet ean. Proiectele educa ionale realizate cu diferi i parteneri locali sunt , de obicei 
foarte atractive, iar copiii particip  activ i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele 
s  func ioneze este nevoie de respect încredere reciproc , consens cu privire la 
scopurile ac iunii i strategiilor de atingere a acestora i de asumarea în comun a 
drepturilor i responsabilit ilor. 

În acest an colar derul m o serie de parteneriate cu comunitatea locala  prin care 
promovam imaginea gr dinitei noastre. 

Amintesc câteva dintre acestea: 

1. ,,Împreun  pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia

2. ,,Micul cre tin” – parteneriat cu Biserica

3. ,, Înv m s  circul m” – parteneriat cu poli ia

4. ,,Focul, prieten sau du man?” –parteneriat cu pompierii

5. ,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca Or seneasc

7. ,,Pas cu pas spre viata  de scolar”- parteneriat cu scoala

Prin toat  activitatea desf urat  în gr dini a noastr  se asigur  un act 
educational de calitate care s  contribuie la formarea unei personalit ti a copilului 
independente i creative, la formarea unor copii s n to i, activi, eficien i, cooperan i 
care s  se adapteze u or la regimul colar i la orice situa ie în via . 
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Importan a activit ilor educative pentru promovarea imaginii colii 

Prof. înv. primar: ALINA ALEXANDRA CONSTANTINESCU   
coala Gimnazial  „Alexandru Popescu Telega”,

comuna Telega, Jude ul Prahova 

 În zilele noastre, coala este preg tit  s  fac  fa  cerin elor tot mai complexe 
din partea societ ii. Internetul a devenit un mediu de promovare infinit, prin care 
coala î i construie te o imagine pozitiv . 

Deschiderea spre noutate, spre inedit, se datoreaz  cadrelor didactice preg tite 
care intervin în favoarea dezvolt rii continue a colii. Analizand ceea ce se cere de la 
unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
educa ionali (elevii i p rin ii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea 
fiind astfel influen at  de coal . 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz , în primul rând, prin rezultatele 
educa ionale pozitive ale elevilor la înv tur , la evalu rile na ionale, la diferite 
concursuri i olimpiade, p rin ii fiind interesa i în mod special de acest aspect. Crearea 
acestei imagini se realizeaz  prin implicarea activ  a fiec rui cadru didactic din 
institu ie, dar i a elevilor sau a p rin ilor.  

Elevii trebuie motiva i printr-o educa ie individualizat , adaptat  la 
particularit ile fiec ruia, 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 pozitiv  a institu iei se realizeaz  i prin întocmirea unor proiecte la 
nivel local care s  promoveze exemplele de bun  practic  în managementul 
institu ional: proiecte i parteneriate cu Poli ia, cu medical de familie, cu Biserica, cu 
biblioteca etc. Activit i extra colare precum: „Eminescu- Luceaf rul poeziei 
române ti”, „Toamn  mândr  darnic ”. „Copil ria prin ochi de copil”, „Prevenirea i 
combaterea violen ei în mediul colar”, „Eu i doctorul”, „Un m r i or ecologic”, „De 
ziua ta, m mico” i multe altele, sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 

Copilul traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale 
televizorului i calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea 
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
comportamental i emo ional. Activit ile de genul celor menb ionate mai sus,  cu o 
deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele de realizare: ateliere de crea ie, 
ez tori literare, programe artistice, realizare de lucr ri artistico-plastice,  concursuri i 

parteneriate cu alte institu ii. 
 Toate aceste activit i ofer  o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a 

ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i la nivel jude ean 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

240



sau na ional. Activitatea extracurricular  este o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde o aten ie sporit .  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  cu ajutorul unui 
site educa ional,  a unui email sau a unei platforme. În ultima perioad , elevii i cadrele 
didactice au lucrat foarte mult în online, pe platforme cum ar fi Kinderpedia, Google 
Classroom i altele, unde p rin ii au fost inu i la curent cu tot ceea ce se întâmpl  în 
coal  i unde elevii i-au promovat activit ile desf urate.  

            În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor 
educa ionali ceea ce au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la informa ie, 
ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, combaterea discriminarii, reducerea 
violen ei, promovarea unui comportament moral pozitiv i participarea la activita i 
extra colare.  
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Profesia didactic  dup  pandemie 

COSAC C T LINA 

În anul 2020 a avut loc cea mai mare criz  sanitar , economic  si politic  de 
când a ap rut omenirea i pân  în prezent. A ap rut un virus ,,Covid- 19”, foarte 
periculos care se transmite de la om la om, pe c ile respiratorii. Astfel populatia a 
trebuit sa stea izolat  pe cât posibil pentru a stopa r spândirea virusului.  

În data de 11 martie s-au închis colile, iar în data de 22 aprilie, înv mântul s-
a transformat în înv mânt online. Astfel a trebuit s  ne adapt m cu to ii, fiindu-ne 
destul de greu s  respect m toate condi iile impuse deoarece nu am fost preg ti i pentru 
aceasta situa ie. 

Schimbarea a devenit permanent , activitatea educa ional  nu va mai fi fa  în 
fa  sau online, ci un amestec, capabil s  se deplaseze de la unul la altul imediat fluid, 
continuu, prin via a unui elev, mult dincolo de anii de coal , liceu, etc.  

În lumea de azi, to i suntem obliga i s  înv m i s  ne dezv luim 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 implic  multe, multe schimb ri. În primul rând, trebuie s  
rezolv m a a-numita fractur  digital , trebuie s  în elegem c  orice persoan  care 
inten ioneaz  s  acceseze educa ia, considerat  drept universal în multe ri, trebuie s  
aib  în mod necesar acces la un computer i la o conexiune la internet. Aceast  cerin  
va ridica temporar barierele la intrarea în educa ie i va fi ceva de care atât institu iile, 
cât i guvernele vor trebui s  in  cont de burse, subven ii, împrumuturi, dona ii etc. 

Acest lucru înseamn  c  profesorii trebuie s - i reconsidere toate metodologiile 
i s  le preg teasc  pentru acest nou mediu de înv are mixt. Aceasta nu va fi o op iune: 

indiferent de succesul profesorilor în mediul anterior, va trebui s  în eleag  c  acele 
zile au disp rut i c  acum trebuie s  se adapteze la noile standarde. Acest lucru 
necesit  deschidere c tre a fi instruit în utilizarea de noi instrumente, modificarea 
programelor, metodologiile lor de evaluare i în elegerea rolului fiec rui element în 
acest nou mediu cu noi procese de înv are. 

Institu iile, atât educa ionale, cât i normative, trebuie s  în eleag  c , în acest 
nou context, unele modalit 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 s  selecta i i s  utiliza i informa iile adecvate fiec rui 
context. Va trebui s  trecem de la sisteme bazate pe examene care încurajeaz  p strarea 
cuno tin elor, la altele bazate pe dezvoltarea de proiecte sau sarcini. Aceasta înseamn  
sfâr itul manualelor ca o singur  surs  de cuno tin e, împreun  cu sesiunile în care un 
profesor pred  o lec ie i elevii iau note. În schimb, flipped class metodologii, în care 
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elevul ocup  rolul central în preg tirea materialului, iar profesorul dedic  timp de 
interac iune - online sau fa  în fa  - pentru a oferi structur , explica ii în profunzime 
sau pentru a r spunde la întreb ri. 

Analiz  comparativ  - Portugalia i România- 

Structura anului colar 

Sistemul portughez de înv mânt nu este împ r it în trimestre sau semestre, anul 
colar fiind abordat ca un tot unitar (din septembrie i pân  în iunie). 

Vacan  Înv mânt primar  Înv mântul secundar 
superior 

Data începutului 
de an colar 

Între 8 i 15 septembrie Între 8 i 15 septembrie 

Data sfâr itului 
de an colar 

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

Vacan  de 
toamn  

- - 

Cr ciun/Anul 
Nou 

19 Decembrie –2 Ianuarie 19 Decembrie–2 Ianuarie 

Iarn / Carnaval 20 – 22 Februarie 20 – 22 Februarie 
Prim var /Pa te 26 Martie – 9 Aprilie 26 Martie – 9 Aprilie 
Var  Aproximativ 12 s pt mâni 

8 Iunie – 15 Septembrie 
Aproximativ 12 s pt mâni 
15 Iunie (exceptând clasele 6, 
9, 11, 12) 

Zile libere i 
s rb tori 
religioase 

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 
coala începe de obicei la 8.30 i se termin  la 14.30. Dup -amiaza nu sunt ore 

dar anumite coli ofer  workshopuri op ionale. Sistemul educa ional public portughez 
se divide in 3 cicluri distincte: 

1. Educa ia elementar  (elementary): 6 clase de la 6 la 12 ani (clasele 1-6)
2. Educa ia secundar  (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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 Dup  finalizarea educa iei secundare (la sfâr itul clasei a 10-a), elevii pot p r si 
coala cu un certificat de absolvire a ciclului secundar sau pot continua educa ia la liceu 

pentru doi ani.  
 În cadrul ciclului secundar, cele mai multe obiecte de studiu sunt obligatorii: tiin e 
Naturale, tiin e Sociale, Educa ie Plastic  i Vizual , Limba i Literatura Portughez , 
Limbi str ine (de obicei Limba Englez ), Matematic , Muzica, etc. 
 În cadrul ciclului de bacalureat, în clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt Limba i 
Literatura Portughez  I, Limbi str ine I (de obicei Limba Englez ), Filosofia i 
Educa ie Fizic  iar în clasa a 12-a, obiectele obligatorii sunt Limba i Literatura 
Portughez  II, Limbi str ine II (de obicei Limba Englez ) i Istoria. În ambele clase de 
Bacalaureat, elevii trebuie s - i aleag  în func ie de specializarea universitar  pe care 
doresc s  o urmeze, alte 3 obiecte dintre Fizic , Chimie, Biologie, Matematic , Latin , 
Greac  sau alte obiecte aflate in curricula op ional .  
 Pentru a fi eligibili din punct de vedere lingvistic, elevii trebuie s  aib  cuno tin e 
elementare spre medii de limb  portughez  (sa fi studiat portugheza cel pu in 2 ani în 
coala general  sau liceu) sau de limb  englez . 

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 universit i este de trei feluri: continu , periodic  si final . Continu  
insemn  proiecte, teste pe parcusrul semestrului, activitatea la curs, cea periodic  
const  în 2-3 teste stabilite anterior de profesor, iar final  este examenul final. Se poate 
alege de la început ce fel de evaluare dore ti, îns  exist  posibilitatea dac  se alege 
evaluarea continu  s  se r mân  la cea final  (examen) în cazul în care nu se ob ine 
not  de trecere sau se dore te o nota mai mare. 

Testele na ionale evalueaz  i monitorizeaz  aplicarea curriculum-ului stabilit, 
testând doar principalele dou  discipline –limba de instruire i matematica. 
În timp ce elevii cu CES din Portugalia iau i ei parte la testarea na ional , aceia care 
urmeaz  un curriculum puternic personalizat adaptat specific la cerin ele lor speciale 
sunt evalua i în conformitate cu acel curriculum. De asemenea, colile portugheze pot 
scuti anumi i elevi de la testarea na ional . Cu toate acestea, participarea la testare este 
în principiu obligatorie pentru to i elevii, cu excep ia celor migran i sau itineran i care 
ajung în ar  în timpul anului colar în care în mod normal ar fi testa i sau cu mai pu in 
de un an înainte. Procesul de notare este supravegheat de c tre profesori special 
preg ti i din afara colii. Evaluarea formativ  este responsabilitatea individual  a 
profesorilor care p streaz  dialogul cu elevii i colaboreaz  atât cu colegii lor profesori 
– în special cu cei din acelea i departamente curriculare, cât i cu consiliul clasei care
traseaz  i coordoneaz  proiectele curriculare pe baza curriculum-ului na ional – i, 
unde este cazul, cu serviciile specializate de sus inere a înv mântului, p rin i sau 
tutori. 
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Sistemul de înv mânt din România 

Structura anului colar 

Vacan  Înv mânt primar  Înv mânt gimnazial 

Data începutului 
de an colar 

1 septembrie 1 septembrie 

Data sfâr itului 
de an colar 

22 Iunie 22 Iunie 

Vacan  de 
toamn  

O s pt mân  22-30 Octombrie - 

Cr ciun/Anul 
Nou 

Trei s pt mâni  
24 Decembrie –15 Ianuarie 

Trei s pt mâni  
24 Decembrie–15 Ianuarie 

Iarn / Carnaval - - 
Prim var /Pa te Dou  s pt mâni, 7-22 Aprilie Dou  s pt mâni, 7-22 Aprilie 
Var  11 s pt mâni 

23 Iunie – 9 Septembrie 
11 s pt mâni 
23 Iunie -9 Septembrie 

Zile libere i 
s rb tori 
religioase 

1 Decembrie; 1 Mai; 4 Iunie 1 Decembrie; 1 Mai; 4 Iunie 

Sursa Eurydice 
Anul colar cuprinde aproximativ 177 de zile de înv mânt (36 de s pt mâni) 

împ r ite în dou  semestre. 

Structura studiilor 
Înv mântul preprimar a cuprins copii cu vârste între 3 i 6 ani. Acest tip de 

înv mânt este asigurat în institu ii speciale – gr dini e, majoritatea dintre ele fiind 
publice, organizat în trei tipuri de programe oferite în aceea i gr dini e sau în gr dini e 
diferite: program normal, prelungit sau s pt mânal. 

Înv mântul obligatoriu dureaz  10 ani i este împ r it în trei cicluri: înv mânt 
primar (5 ani), prima etap  a nivelului secundar inferior general (4 ani) i a doua etap  
a nivelului secundar inferior, care ofer  cursuri generale, de specializare sau 
profesionale (2 ani). 

Tipul de înv mânt Grup  de vârst  

coala primar  (nivelul primar), ISCED 1 6-10 ani 

Gimnaziul (prima etap  a nivelului secundar inferior 
general), ISCED 2 

10-14 ani 
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Liceul – ciclul inferior (a II-a faz  a nivelului 
secundar inferior general sau de specializare), 
ISCED 2 
sau 

coala de Arte i Meserii (nivelul secundar inferior 
de specializare – în lichidare începând 
cu anul colar 2009/10), ISCED 2 & Nivel de 
calificare 1 

14-16 ani 

14-16 ani 

Anul de completare (înv mânt profesional 
secundar superior – în lichidare începând cu 
anul colar 2009/10), Nivel de calificare 2 

16-17 ani 

Liceu – ciclul superior (înv mânt secundar 
superior general i de specializare), ISCED 3 
& Nivel de calificare 3 

16-18/19 ani 

coal  postliceal  (înv mânt post-secundar), 
ISCED 4 & Nivel de calificare 3+ 

18-20/21 ani 

Anul de completare ofer  posibilitatea de a ajunge la nivelul educa ional necesar 
pentru a putea beneficia de înv mânt secundar superior i de a ob ine o calificare 
profesional  mai bun . 

Înv mântul secundar superior (ciclul superior de liceu) ofer  cursuri generale 
i de specializare, în vederea continu rii studiilor la nivel post-obligatoriu sau în 

înv mântul superior. 
Înv mântul post-secundar preg te te elevii pentru o calificare profesional  mai 

bun , în vederea asigur rii unui loc de munc . 
Înv mântul superior se realizeaz  prin institu ii de înv mânt de tipul: 

universit i, academii, coli de studii academice postuniversitare. Misiunea institu iilor 
de înv mânt superior este de înv mânt i de cercetare sau numai de înv mânt. 
Institu iile de înv mânt superior includ în mod obi nuit mai multe facult i, colegii 
universitare, departamente, catedre i unit i de cercetare tiin ific , de proiectare i de 
microproduc ie. 

Sursa Eurydice 

Sistemul de notare 
Pentru primii cinci ani, exist  un sistem numit calificative. (la clasa preg titoare 

nu exista sistem de notare). Din clasele I- IV, calificativele sunt: Foarte bine (FB) - 
Excelent, Bine (B) - Bine, Satisf c tor (S) -Satisf c tor, de fapt, sensul (abia) trece i 
Insuficient (I) - a e uat. Elevii care nu ob in pe tot parcursul anului note bune trebuie 
s  sus in  un examen în var  cu un ansamblu de profesori, iar în cazul în care situa ia 
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nu este mai bun , elevul va repeta tot anul. "Calificativele" sunt folosite pe tot parcursul 
anului, într-un sistem de evaluare pe tot parcursul anului, la teste, în activit ile colare, 
acas  sau pentru proiecte. În medie, pentru un subiect (care va merge în catalog) se 
calculeaz  de c tre 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 bun  not , 1 fiind cea mai proast  not  i 5 este nota minim  de trecere. Sistemul 
de evaluare este folosit, de asemenea, cu note individuale pentru fiecare test, examen 
oral, proiect, teme pentru acas  sau exerci ii în clas  fiind înscrise în catalog. La unele 
materii se sus ine un examen par ial, la sfâr itul semestrului (Tez ). Aceast  cerin  
este reglementat  de c tre Minister ca obligatorii pentru anumite materii i nu poate fi 
schimbat . Teza valoareaz  25% din media final , iar pentru clasele 5 - 8 se aplic  la 
Limba român  i matematic  i doar în clasa a opta la Geografie sau Istorie i în cazul 
unei colii cu predare bilingv  într-o limb  minoritar . Notele sunt date pe baza unor 
orient ri stricte ministeriale, care conteaz  reparti ia la liceu. La sfâr itul fiec rui 
semestru, media notelor este calculat  în urma unei proceduri în patru pa i: În primul 
rând, se calculeaz  media aritmetic  a notelor. Dac  exist  i Tez , aceast  medie, cu 
o precizie de 0,01, este înmul it  cu 3, se adun  cu teza (rotunjit  la cel mai apropiat
întreg) i se împarte cu 4. Aceast  medie (cu sau f r  Teza) este apoi rotunjit  la cel 
mai apropiat întreg (9,5 este, astfel, 10) iar aceasta este media elevului pe semestru. 
Urm torul pas este de a calcula media anual  a elevului. Aceasta se face prin adunarea 
mediilor pe cele dou  semestre ale elevului i împ r ite la 2. Acest  medie nu este 
rotunjit . Ultimul pas este ad ugarea tuturor mediilor anuale ale elevilor i împ r irea 
acestei sume la num rul total de subiec i. Aceasta se nume te "medie general ". 
Aceasta nu este nici ponderat  i nici rotunjit . În cazul în care un elev, are media 
anual  este sub 5, la maximum dou  materii, elevul trebuie s  aib  un examen 
(corigen ) la materia la care nu a reu it, în august, în fa a unei comisii colare. Dac  
el nu trece acest examen, el trebuie s  repete întregul an (repeten ie). În cazul în care 
pe Subiect medie anual  este sub 5, la trei sau mai multe discipline, elevul nu mai are 
dreptul la examenul de corigen  i trebuie s  repete anul. 

Metode de evaluare 
         Elevii sunt evalua i de c tre profesori pe parcursul întregului an colar. Elevii cu 
dificult i de înv are pot ajunge s  repete anul. La sfâr itul colii primare, elevii 
promoveaz  automat la nivelul urm tor (f r  nici un fel de examinare final ). La 
sfâr itul gimnaziului, pe baza unei proceduri de selec ie i repartizare stabilit  de 
Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, în func ie de rezultatele 
ob inute pe durata celor patru ani, elevii trebuie s  aleag  una dintre cele dou  institu ii, 
liceu sau coal  de Arte i Meserii, pentru a- i continua studiile la nivelul secundar 
inferior. La sfâr itul nivelului secundar inferior (care coincide cu sfâr itul 
înv mântului obligatoriu) nu exist  nici un fel de examinare. 

Absolven ii ciclului inferior al liceului primesc un certificat de absolvire, un 
portofoliu în vederea educa iei viitoare i, la cerere, o copie a situa ie colare cu notele 
ob inute pe parcursul anilor de înv mânt obligatoriu. 
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Absolven ii ciclului inferior al colii de Arte i Meserii primesc un certificat de 
absolvire, un portofoliu în vederea educa iei viitoare i, la cerere, o copie a situa iei 
colare cu notele ob inute pe parcursul anilor de înv mânt obligatoriu. Pe lâng  

aceasta, ei pot ob ine, în cazul în care trec examenul pentru certificarea competen elor 
profesionale, un certificat care atest  nivelul 1 de calificare profesional . 

Pentru a putea beneficia de înv mânt secundar superior, ei trebuie s  urmeze 
un an de completare. Absolven ii anului de completare primesc un certificat de 
absolvire, un portofoliu în vederea educa iei viitoare i, la cerere, o copie a situa iei 
colare cu notele ob inute. În urma sus inerii unei examin ri profesionale, ei pot ob ine 

un certificat care atest  nivelul 2 de preg tire profesional . Absolven ii anului de 
completare care au un certificat de absolvire i un certificat ce atest  nivelul 2 de 
preg tire profesional  pot urma cursurile înv mântului secundar superior, potrivit 
metodologiei elaborate de Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului 
cu un an înaintea începerii fiec rui nou an colar. 

La sfâr itul ciclului superior de liceu exist  o examinare final . Diploma ob inut  
în urma acestui examen (diplom  de bacalaureat) permite elevilor s  se înscrie la 
examenele de admitere în institu iile de înv mânt superior. Orice elev care absolv  
nivelul de înv mânt secundar superior, beneficiind sau nu de un certificat de 
absolvire, se poate înscrie pentru a lua parte la examenul de admitere în institu iile de 
înv mânt post-secundar (cu toate acestea, colile medicale post-secundare cer 
diploma de bacalaureat). 

Bibliografie: 

1. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia
2. http://eures.anofm.ro/index.php
3. www.eurydice.org
4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_notation_ECTS
5. Legea Educa iei Na ionale din 2012
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Implica iile pedagogice ale jocului didactic
în dezvoltarea proceselor psihice la elevi 

Prof. Cosacu Dorinel 

coala Gimnazial  Ruget, Loc. Ro ia de Amaradia, Gorj 

Ca educatori, avem datoria de a nu fi doar simplii transmi tori de informa ii, 
avem datoria de a cerceta i de a experimenta cele mai adecvate structuri i formule 
pentru a asigura preg tirea temeinic  pentru munc  i via  a tinerelor vl stare ce ne 
stau înainte. Utilizarea jocului didactic în activitatea de predare-înv are-evaluare poate 
fi eficient  în vederea cre terii performan ei colare. 

Se tie c  jocul este mai intens la vârsta copil riei i adolescen ei deoarece el ajut  
la dezvoltarea psihic  a copiilor dezvoltând imagina ia i creativitatea. El poate fi 
considerat un sprijin în educa ia copiilor în special în momentul când are ca finalitate 
dezvoltarea personalit ii. În sistemul de educa ie, acesta ocup  un loc central, fiind 
elementul esen ial în dezvoltarea psihic  a copilului, în satisfacerea cerin elor vitale ale 
acestuia. Este implicat  activitatea senzorial , intelectual  i afectiv . Jocul presupune 
un plan, stabilirea unui scop, fixarea regulilor, toate acestea având o finalitate ce poate 
s  produc  satisfac ie sau nu. Elevul va înv a s  suporte e ecul cu demnitate sau se va 
bucura de succesul s u. 

Prin joc, se afirm  personalitatea copilului i totodat  se produc schimb ri în 
con inutul i structura proceselor cognitive. Aceast  activitate îl angajeaz  total pe elev 
în dorin a de autodep ire i perfec ionare. Elevii din coala româneasc  de ast zi tiu 
c  activitatea lor are ca rezultat notele, acestea se transform  în medii la disciplinele de 
înv mânt i mai apoi în medii generale. Acesta este rezultatul final pe care ei îl 
cunosc. Ceea ce ei nu cunosc este faptul c  aceste rezultate nu ilustreaz  obiectiv 
posibilit ile lor de înv are sau bagajul de cuno tin e. Jocul le ofer  îmbog irea 
tuturor cuno tin elor, le m re te capacitatea de în elegere i asimilare de noi cuno tin e, 
care nu se bazeaz  neap rat pe experien ele lor anterioare. Toate acestea sunt mijloace 
prin care creativitatea i independen a gândirii sunt stimulate. 

Considerat principalul stimulent al dezvolt rii psihice, jocul are un rol deosebit 
de important în dezvoltarea gândirii deoarece copilul este constrâns s  ra ionalizeze, s  
g seasc  solu ii. Aten ia elevului este captat  i men inut  de desf urarea jocului 
didactic. Elevul depune un efort fizic i mental chiar i atunci când jocul este unul 
simplu. Unele sunt complicate, altele nu. În func ie de acest lucru i eforturile pe care 
elevii le canalizeaz  sunt amplificate. Unii depun eforturi pentru a în elege cerin ele 
jocul i pentru a face fa , pentru al ii jocul poate p rea foarte simplu i automat î i 
pierd interesul. Copiii cu personalitatea mai puternic  sunt antrena i i dornici s - i 
etaleze puterile cu ceilal i participan i. Ace tia consider  lec iile interesante, 
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materialele puse la dispozi ie, atractive. Astfel de activit i dezvolt  spiritul de 
competi ie i, în aceea i m sur , dezv luie noi tr s turi de caracter. Competi ia 
genereaz  întrajutorarea în cadrul echipei. Aceste rela ii din cadrul grupului contribuie 
la o bun  socializare, la dezvoltarea limbajului i a rela iilor interpersonale. 

Se dezvolt  prin joc atitudini fa  de munc  i înv are, dar i tr s turi de caracter 
precum h rnicia, capacitatea de a învinge obstacole i sim ul datoriei care este cel mai 
important. Luarea deciziilor i asumarea responsabilit ilor contribuie la dezvoltarea 
personalit ii elevului. De asemenea, jocul contribuie la perfec ionarea senza iilor i 
percep iilor, dezvoltarea spiritului de ini iativ , de echip , de competi ie, exersarea 
aten iei i a imagina iei. Totodat , conduita civilizat  a elevilor este modelat  prin 
respectarea regulilor jocului. Astfel este influen at comportamentul copiilor. 

Utilizat în cadrul lec iilor, jocul dobânde te func ii psihopedagogice importante, 
sporind interesul elevilor pentru cunoa tere, pentru nou, asigurând participarea activ  
a celor implica i. Jocul spore te atractivitatea lec iei, asigur  bun  dispozi ie i 
sentimentul de destindere. El fortific  energiile intelectuale i fizice, constituind o 
variabil  indispensabil  în munca cu colarul. Jocul didactic nu are un rol foarte 
însemnat în transmiterea noilor cuno tin e, ci accentuat în prezentarea, consolidarea, 
adâncirea, sistematizarea i verificarea cuno tin elor. El furnizeaz  multiple situa ii de 
înv are, care sunt deosebit de eficiente pentru achizi iile elevului. 

Rezultatele înv rii, cele pe cere le a tept m, dar pe care nu tim dac  le vom 
ob ine, sunt specificate de obiectivele de referin  ce urm resc dezvoltarea 
competen elor i a cuno tin elor de la an la an. Pentru atingerea obiectivelor propuse 
se pot organiza activit i diferite în care trebuie incluse strategii didactice variate – 
jocuri didactice, exerci ii, exerci ii-joc, rebusuri etc. Accentul trebuie pus pe activizarea 
elevilor prin antrenarea lor în procesul de explorare-investigare, dar i pe motivarea 
acestora. 

Pentru ca elevul s  fie implicat în actul înv rii, se poate folosi jocul didactic ca 
element central al unei strategii didactice interactive, centrat  pe elev. 

Realizarea obiectivelor propuse la lec ii prin utilizarea jocurilor didactice se va 
atinge cu succes numai dac  se cunosc foarte bine particularit ile de vârst  i 
individuale ale elevilor. Antrenat în joc, colarul va înv a mai mult deoarece este 
stimulat de satisfac iile pe care i le asigur  jocul. Din punct de vedere psihologic, se 
declan eaz  o motiva ie intrinsec . Înv area devine activ , însu irea este con tient . 
Interesul, aspira iile, voin a, dorin a de câ tig, perseveren a colarilor se pot desprinde 
din modul cum ace tia se comport  i evolueaz  în timpul jocului, dup  ritmul mai 
rapid sau mai lent pe care îl impun, dup  modul în care ei coopereaz  i î i duc la bun 
sfâr it sarcinile. 

Utilizarea acestui element în cadrul procesului de înv are este benefic  i ni s-a 
demonstrat c  prin joc am ajuns s  ne cunoa tem mai bine elevii i chiar ei s  se 
descopere pe sine, am aflat mult mai u or i mai repede cum gândesc ei, am putut 
modela logica gândirii lor. Gândirea copiilor este mereu solicitat , fiind în permanent  
formare. Randamentul este mai mare, procesul instructiv-educativ f cându-se într-un 
mod mult mai pl cut, activ i temeinic. Jocurile formeaz  creativitatea copiilor, 
dezvolt  spiritul de observa ie, de analiz , de judecat , comunicarea devine permisiv . 
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Ele înl tur  rutina, monotonia, stereotipia. În joc, copilul devine mai curajos, mai 
relaxat, spiritul de ini iativ  se dezvolt  mult mai mult. 

Cuvinte cheie: joc, performan , cunoa tere 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. pre colar Co arc  Teodora M d lina 

În ziua de ast zi, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte 
complexe din partea societ ii contemporane i î i asigur  locul s u în via a copiilor pe 
care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  mereu. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea noastr   de înv t m nt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare i progres. Internetul, privit cu reticen  foarte mare ini ial, a devenit acum 
un mediu de promovare nem rginit, prin care o gr dini   î i poate construi o imagine 
pozitiv . 

 Deschiderea spre inovare se realizeaza datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a gr dini ei. Analizând  ceea ce se cere 
de la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. 
Beneficiarii atat direc i, cât i  indirec i (pre colarii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact 
cu mediul gr dini ei, comunitatea fiind astfel influen at  de gr dini . 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei. Crearea 
i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în 

primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale pre colarilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile pre colarilor, folorirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbun t ii i crea o imagine pozitiv   
asupra gr dini ei. Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  
cu nevoile specifice identificate în unitatea de înv mânt i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea copiilor în gr dini  prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea copiilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea pre colarilor în abilit i. 
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Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institu ional.  

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei de înv mânt. 
Copilul traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale 
televizorului i calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea 
contribuie la transformarea copiilor  în persoane incapabile de a se controla 
comportamental i emo ional. Activit ile de acest tip,  cu o deosebit  influen   
formativ , au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri 
i parteneriate cu alte institu ii. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al copiilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de 
activit i beneficaz   de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i 
jude ean sau na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  
valoroas  i eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i 
în rela iile cu pre colarii, asigurând astfel o atmosfer  relaxant  care s  permit  
stimularea creativ  a copiilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei se realizeaz  prin publicarea tuturor 
reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face gr di a accesibil . Cu 
ajutorul unui grup i a unei pagini de Facebook ,,nu doar c  putem ine la curent p rin ii 
cu tot ce se întâmpl  în gr dini , dar putem promova activit ie i implicit aceasta  în 
cadrul c reia acestea se desf oar . 

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 integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv . 

În concluzie, imaginea  poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce au 
ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. Gr dini a 
noastr , în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  în timp i doar prin munc  se p streaz . 
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Imaginea colii Române ti 

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

„F r  coal  s  nu a tepte nimeni nici p rin i buni, nici fii buni, i prin urmare 
nici stat bine organizat i bine cârmuit i p storit.” Ion Heliade R dulescu 

În România postdecembrist , când se vorbe te despre coal  se face referire la 
mai multe aspecte care in, nu numai de aspectul exterior, care n cele mai multe cazuri 
a suferit o degradare treptat  i greu de remediat, atât în ochii celor ce beneficiaz  de 
edica ie cât i în ochii celor care nu îi folosesc seviciile, ci i la lipsa unei corel rii a 
con inuturilor cu nevoile pie ei muncii aflat  într-o continu  transformare. 

Oamenii ajun i în vârful piramidei tiin ei i culturii s  se ab in  s  extrapoleze 
situa ia lor intelectual  la milioanele de elevi i familii din societatea româneasc . Nu 
oricine poate înv a orice. coala trebuie s  se plieze pe nevoile i cerin ele elevilor, 
diferi i între ei.  

coala, cum este ea în viziunea a azi ilor speciali ti, a dat de-a lungul timpului, 
valorile umane ale lumii, pentru c  de ii, în multe cazuri, dot rile las  de dorit,  este 
pentru cei interesa i, singura poart  concret  i real  pentru o reu it  durabil . 

Un model de reu it  în acest demers educa ional, l-au reprezentat unit ile din 
toat  ara care au apelat la programe externe de dezvoltare, exempul cel mai elocvent 
fiind Programele Erasmus, prin schimburi de experien  i bune practici care au ajutat 
elevii i cadrele didactice s  cunoasc  modele i culturi str ine printr-un proces de 
globalizare coerent. 

Un minus, semnalat în ultima perioad , care treptat se încearc  s  fie atenuat, l-
a 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 rile UE, competitivitatea for ei de munc  din România din 
punct de vedere al educa iei i competen elor (abilit ilor) este înc  redus .  

Bibliografie: 
1. Cuco  C. „Psihopedagogie”, Editura Polirom, 2009, pag.728.
2. Ion Heliade R dulescu
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 înv mânt pentru activit i 
extra colare, a c rei misiune este cre terea gradului de con tientizare al tuturor 
actorilor educa ionali asupra contextului de înv 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 viz m formarea capacit ilor intelectuale, a disponibilit ilor afective i a 
abilit ilor practice, dezvoltarea fizic  armonioas  a fiec ruia dintre copiii / elevii 
înscri i în cadrul palatului copiilor. 

Vârsta pre colarilor i elevilor care frecventeaz  activit ile organizate în 
palatele i cluburile copiilor este cuprins , de regul , între 3 i 19 ani, în func ie de 
profilul cercului i de competentele care urmeaz  s  fie formate. 

Eu organizez Festivalul-Concurs Interna ional de folclor pentru copii i tineret 
”Maria T nase”. 

Anul acesta voi organiza cea de-a XV-a edi ie. Am mediatizat acest festival in 
permanen  atât în presa scris  local  i na ional  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 
INTERNA IONAL DE FOLCLOR 

PENTRU COPII I TINERET 
“MARIA T NASE”

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

 Profesor consilier CRE U AIDA JULIETA 

           Promovarea imaginii unei coli presupune elaborarea unor activit i 
educa ionale care s  pun  în valoare  abilit ile cadrelor didactice din coala respectiv , 
oportunit ile pe care le ofer  coala/liceul respectiv ca i institu ie dar i promovarea 
i sus inerea elevilor talenta i sau motiva i s  înve e i s  demonstreze ceea ce pot. De 

fapt se urm re te formarea profesional  conform  cerin elor pie ei muncii, inând cont 
de interesele i nevoile elevilor. 
          Strategia mea de promovare, ca profesor consilier în cadrul liceului, a mers în 
dou  direc ii: promovare indirect  i promovare direct . În promovarea indirect  m-am 
focusat pe publicarea în mediul on-line a diferitor tipuri de activit i realizate în cadrul 
liceului atât cu cadrele didactice cât i cu elevii. Astfel pe paginile de facebook ale 
liceului, dar i a mea personal , cât i pe site-ul acestuia am postat constant imagini sau 
filmule e din cadrul activit ilor realizate în timpul orelor de consiliere. Astfel elevii i 
p rin ii acestora au putut avea acces la informa ii priviind o parte din activit ile care 
se desf oara în cadrul liceului nostru.  

Acest lucru consider ca îi lini te te în ceea ce prive te activitatea educativ  
desf urat  în timpul orelor de studiu, dar îi i motiveaz  s  î i înscrie copiii la liceul 
nostru sau s -l recomande altor prieteni, cuno tiin e. 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 informatic , laboratoare de 
mecanic , laboratoare de chimie, biologie, s li de clas  dotate cu video-proiectoare i 
multe alte materiale de care dispune liceul; apoi sunt prezenta i profesorii liceului în 
diferite activit i interactive cu elevii lor. În continuare sunt prezenta i diferi i elevi 
care au ob inut rezultate bune la concursuri sau la alte activit i colare sau 
extra colare.  

Nu în ultimul rând, sunt men ionate i oportunit ile de dezvoltare ulterioare 
absolvirii acestui liceu. Promovarea direct  a constat în fapul c  am mers efectiv la 
diferite coli din localit ile învecinate unde, pe lâng  faptul c  am discutat cu elevii i 
p rin ii acestora despre liceul nostru, le-am prezentat i Power Pointul nostru. Cosider 
c  nu este suficient ca oferta colii s  fie cunoscut , ci ea trebuie s  fie în eleas , 
dezb tut  îndeosebi de p rin i dar i de elevi.  

Apoi tot în cadrul promov rii directe am  realizat parteneriate cu diferite coli 
sau institu ii precum Poli ia sau Biblioteca Central , am implementat diferite proiecte 
educa ionale locale, regionale i na ionale. Pentru anii urm tori ne vom intensifica 
modalit ile de promovarea a ofertei educa ionale, proiectându-ne activit i noi pe 
lâng  cele prezentate anterior: organizarea i participarea la manifesta ii tiin ifice 
jude ene si na ionale, realizarea unor prezent ri web definitorii pentru calitatea 
procesului de instruire i educa ie care se desf oar  în cadrul colii.  
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În condi iile unui sistem concuren ial în continu  dezvoltare devine imperativ  
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii colii i de stabilire a unor rela ii 
directe cu viitorii poten iali beneficiari-p rin ii. 
          Modalit ile de promovare a ofertei educa ionale pentru anul colar 2021-2022 
dau posibilitatea p rin ilor s  aleag  activit ile colare, extra colare i extracurriculare 
la care doresc s  participe copiii lor, având în vedere urm toarele aspecte:  promovarea 
imaginii colii la nivelul comunit ii locale în rândul unit ilor de nivel colar, la nivel, 
na ional i interna ional; promovarea colii printr-un marketing educa ional în care 
respectarea principiilor educa iei s  fie prioritar ; realizarea unor activit i de 
informare despre integrarea si progresul elevilor, a elevilor cu deficien e de înv are, 
despre politicile educa ionale, despre resursele educa ionale folosite; participarea la 
„activit i deschise“, prin organizarea unor activit i de tip: flashmob, expozi ii cu 
produse ale activit ii elevilor, serb ri, concursuri colare etc.  

Se impune planificarea atent  a campaniilor de informare i comunicare cu 
beneficiarii, care vor avea un caracter permanent i vom folosi o gam  larg  de 
mijloace: anun uri la radio i TV sau în mediul on-line, interviuri, reportaje realizate 
cu al i p rin i, bro uri, pliante.         

Interesul suprem al acestei promov ri îl constituie o bun  colaborare coal -
familie, o bun  rela ionare între beneficiarii educa iei dar i formarea unor caractere 
care s  asigure progresul societ ii. 
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Integrarea copiilor cu dizabilit i 

Crînga u Daniela – Prof. T.T. L. 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Tg-Jiu 

Integrarea înseamn  c  rela iile dintre indivizi sunt bazate o recunoa tere a 
integrit ii lor, a valorilor i a drepturilor comune pe care le posed .Când lipse te 
recunoa terea acestor valori, se instaleaz  alienarea i segregarea între grupurile 
sociale.  

Integrarea înseamn  s  i se permit  s  fii capabil s  fii tu însu i printre ceilal i. 
Astfel spus, integrarea se refer  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:  

 Integrarea fizic - permite persoanelor cu cerin e special satisfacerea nevoilor 
de baz  ale existen ei lor, adic  asigurarea unui spa iu de locuit în zone 
reziden iale, organizarea claselor i grupelor în coli obi nuite, 
profesionalizarea în domenii diverse, locuri de munc  ( în sistem protejat); 

 Integrarea func ional - are în vedere posibilitatea persoanelor cu cerin e 
educative special la utilizarea tuturor facilit ilor i serviciilor oferite de 
mediul social/comunitate pentru asigurarea unui minim de confort (de 
exemplu folosirea mijloacelor de transport în comun); 

 Integrarea colar - reprezint  procesul de includere în colile de mas  sau în 
clasele obi nuite, la activit ile educative formale i nonformale, a copiilor 
considera i ca având cerin e educative special. În cadrul Centrului colar 
pentru Educa ie Incluziv  Tg-Jiu func ioneaz  Comisia Intern  de Evaluare 
Continu  care promoveaz  educa ia incluziv  i este pentru integrarea copiilor 
cu cerin e educa ionale special în colile de mas  în toate cazurile când acest 
lucru este posibil. coala este chemat  s  se adapteze cerin elor copiilor cu 
nevoi special i nu copiii obliga i s  se adapteze unui anumit model sau mediu 
colar în care unii se reg sesc, iar al ii se simt marginaliza i sau chiar exclu i. 

 Integrarea social - se refer  la ansamblul rela iilor sociale stabilite între 
persoanele cu cerin e special i ceilal i membrii ai comunit ii (vecini, colegi 
de serviciu, oameni de pe strad ).Aceste rela ii sunt influen ate de atitudinile 
de respect i stim  i de ansamblul manierelor de interac iune dintre oamenii 
normali i cei cu cerin e special. 

 Integrarea personal - este legat  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 
p rin ii, rudele,prietenii. 

 Integrarea în societate- se refer  la asigurarea de drepturi egale i respectarea 
autodetermin rii persoanei cu cerin e speciale. 

 Integrarea organiza ional - se refer  la structurile organiza ionale care sprijin  
integrarea; este necesar ca serviciile publice s  fie organizate în a a fel încât 
s  r spund  nevoilor tuturor indivizilor din societate. 
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,,EDUCA IE DIGITAL  – O NECESITATE           
ÎN SISTEMUL DE ÎNV MÂNT ACTUAL?!’’ 

Criste Cristina Ioana 

Liceul cu program sportiv ,,Avram Iancu’’ Zal u 

Tr im vremuri în care sistemul de înv mânt românesc a suferit o schimbare de 
paradigm , activitatea didactic  fiind str mutat  din spa iul colar în spa iul virtual, din 
cauza pandemiei generat  de SARS CoV2. Drept urmare, conteaz  foarte mult 
capacitatea uman  la rezilien , felul în care reu im s  facem fa  unei situa ii atipice 
pentru care nimeni nu a fost preg tit, astfel educa ia digital  este cu adevarat o 
necesitate atât în mediul colar cât i în activitatea noastr  de zi cu zi. 

În ultimii ani a avut loc o schimbare major  privind modul în care colile 
abordeaz  tehnologia. Apari ia unor dispozitive i servicii mobile mai u or de folosit 
i mai accesibile, al turi de dorin a de a adapta educa ia la genera ia de copii ‘’digitali’, 

cu a tept ri complet noi în ceea ce prive te procesul de înv mânt, a dus la schimbarea 
semnificativ  a felului în care se în elege i se practic  actul de înv are, la coala. În 
loc s  foloseasc  tehnologia doar ca pe un instrument adi ional la mijloacele 
tradi ionale de predare i înv are, multe coli folosesc tehnologia pentru a influen a în 
mod pozitiv actul educa ional. Mai mult, în loc s  o foloseasc  înainte sau dup  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 ionalit ile echipamentelor i tehnologiei de top, pentru procese de predare-
înv are-evaluare atractive i eficiente.  

Digitalizarea înv mântului reprezint  mai mult decât punerea la dispozi ie a unor 
echipamente performante. E necesar  implementarea unor solu ii integrate, personalizate, 
care s  r spund  provoc rilor momentului ce in de: accesul la internet, securitate 
cibernetic , formarea cadrelor didactice pentru utilizarea 100% a softurilor educa ionale i 
crearea de lec ii interactive, care s  asigure o comunicare facil  între profesori i elevi. 

Acest secol este f r  îndoial , secolul culturii digitale. Educa ia digital  este  una 
din preocup rile de baz  ale înv mântului românesc, prin formarea culturii 
informa iei i comunic rii digitale la nivelul oric rui cet ean.  F r  o popula ie 
educat , doritoare s  foloseasc  tehnologiile informa iei i comunic rii, nici o 
comunitate nu poate participa în mod real în re eaua global . Integrarea computerului 
în procesul de înv mânt nu mai este privit  ca o mi care avangardist , ci ca o 
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necesitate.  În întreaga lume se observ  convertirea con inutului cultural într-o form  
digital , f când astfel produsele disponibile oricui, oriunde i oricând. Lec iile digitale 
îi in pe elevi la coal  i îi fac s  fie mai aten i la informa ii. Educa ia virtual  a devenit 
un adev rat fenomen în industria româneasc  în ultimii ani. 

În continu  dezvoltare, tehnologiile informa iei i comunic rii au schimbat 
fundamental natura rela iilor globale, sursele de avantaj în competi ie i oportunit ile 
pentru dezvoltare economic  i social . Tehnologii ca Internetul, computerele 
personale sau telefonia mobil  au schimbat întreaga lume într-o re ea global  de 
persoane, firme, coli i guverne, ce comunic  i interac ioneaz  între ele printr-o 
varietate de canale. Explozia acestei re ele globale mediate tehnologic a produs o lume 
în care oricine poate, virtual, s  beneficieze de avantajele Integr rii Digitale. 

În concluzie, transformarea procesului educa ional i evolu ia c tre coala 
digital  presupun asigurarea accesului la solu ii administrative pentru conducere i 
profesori, transparen a pentru p rin i i instrumente digitale de studiu pentru elevi i 
personalul didactic, într-un mediu care s  permit  colaborarea i comunicarea eficient  
între toate p r ile implicate. Astfel educa ia digitat  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 Gimnazial  Nr. 112 Bucure ti 

M-am gândit c  experien a personal  ar fi un bun început, sens pentru care v  
voi prezenta modul în care am introdus studiul astronomiei în coala unde predau, 
precum i interesul crescând al elevilor. 

Pornind de la abordarea interdisciplinar  din domeniul tiin elor am constatat 
faptul c  la nivelul programei colare nu se reg sea astronomia, ca domeniu distinct i 
cu con inuturi structurate, de i p r i din aceasta s-ar fi reg sit în cuprinsul altor materii 
de studiu cum ar fi geografie, fizic  sau tiin e ale naturii. 

Încol indu-mi idea de a dezvolta un program de studio al astronomiei în coal , 
am organizat initial o serie de concursuri pe teme de astronomie de anvergur  
municipal, jude ean  prin care am evaluat interesul elevilor colii în acest domeniu, iar 
cantitatea mare de lucr ri 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 fizic  i Marin Dacian Bica, Vorone , Jude ul 
Suceava, iar pe m sur  ce timpul trecea aveam din ce în ce mai mul i doritori de 
astronomie. A a c  pân  la introducerea astronomiei ca materie op ional  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 englez  am promovat clasele unde este introdus op ionalul de 
astronomie ca fiind clase speciale de astronomie, concept care am constatat c  s-a 
insinuat atât în mentalul elevilor, dar i al p rin ilor acestora devenind un element 
motivant. 

 Probabil c  metode de determinare a elevilor s  se îndrepte spre astronomie sunt 
multe, iar astronomia va trebui s  i ocupe locul s  în rândul tiin elor predate la coal , 
cu atât mai mult cu cât descifrarea cerului este i va r mâne una dintre marile 
curiozit i, cel pu in a copiilor. 
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Adaptarea pred rii i comunic rii profesor, elev, p rinte în 2022, 

o modalitate nou  de promovare a imaginii colii în comunitate

prof. Cusnir Any Maria
coala Gimnazial  3 Suceava  

 Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în 
continua transformare. Internetul, privit cu reticen  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 înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii i s  î i revendice locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit i. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit   flexibilit ii cadrelor didactice , care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova.  

 Cum realiz m promovarea imaginii institu iei prin  asumarea responsabilit ilor  
în procesele de descentralizare i asigurare a calit ii ,prin  personalizarea ofertei 
educa ionale la nivel institu ional ,prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie 
de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin ac iunea fiec rui  cadru didactic din 
institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o 
educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive creeaz  aceea imagine pozitiv  a 
colii. Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 

nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  de la nivelul colii. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
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activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin modificarea 
programei  i apari ia noului manual,inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei în 
Educa ie tehnologic  i aplica ii practice  ponderea orelor de teorie  s-a diminuat i au 
avut de c tigat orele de aplica ii practice.  

În perioada f r  pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi. Se lucra pe 
grupe, f ceau proiecte, socializau, de abia a teptau astfel de ore. Lucrul pe echipe era 
ofertant, competitiv, orele aveau o dinamic  i atmosfera era deosebit . Odat  cu 
apari ia pandemiei i a trecerii în mediul online a necesitat o alt  abordare a orelor,atât 
a orelor cu predarea online cât i a celor cu aplica ii practice. 

Înv area  a fost  dual  ,atât profesorul înv a cum s  lucreze pe platform ,cu ce 
mijloace noi au ap rut ,seara câte un webinar i a doua ,a treia zi  integram cuno tiin ele 
în predare,cât i elevul înv a cum s  lucreze online. i m-am trezit la un moment dat 
c  aveam examene câte 2 pe zi i cred c  cel mai mult m-au ajutat grupurile  în care m-
am înscris ,sfaturile date imediat i care  remediau problema ap rut  în online cu o zi 
înainte. Pu ini dintre noi aveau abilit ile de lucru, dar am reu it. Cred c  am evoluat 
în modalitatea mea de abodarare a pred rii, a select rii materialelor, conceperea 
temelor pentru acas . Ceea ce înv am la cursurile online,webinarii aplicam a doua zi 
la coal . Eram profesoara care de fiecare dat  venea cu ceva nou, alt  metod , alt tip 
de exerci iu. Prezen a a fost foarte bun  i temele erau trimise pe classroom s pt mânal  
elevilor i acestia lucrau acas .   

Noi aveam  doar o singur  or  pe s pt mân  i pentru fiecare or  ap rea de 
exemplu titlul ,partea de teorie manual pagina ,fi e de documentare ,ppt  si temele le-
am conceput ni te abloane ce erau completate  genul de aplica ii colaborative de 
ex.deschideam un singur ppt i fiecare elev lucra un slide astfel c  la sf r itul orei aveau 
un ppt pe clas  i toat  clasa  lucra .La sf r itul orei ne uitam împreun  la ce am lucrat 
i acela era momentul nostru.Astfel am cataloage cu fi e tehnologice ,fi e de analize 

,cataloage cu lucr rile lor practice. Despre lucr rile practice acestea au  fost o provocare 
atat pentru mine, cât i pentru elevi. O imagine cu ora de tehnologie desf urat  în clasa  

Cum am lucrat ?Bun  întrebare ..Cum determini un copil care st  acas  cu 
bunica, m mica eventual pisic , câine, papagal s  lucreze  i s  posteze tema f r  s  
triseze sau s  fac  copy-paste  la ceva c utat pe internet? La teme in classroom la or  
online în MEET lucra i doamna  i elevii, fiecare f cea aceeasi miscare ..marea 
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majoritate  a lucr rilor au fost tip Origami i apoi erau postate  i notate în catalogul 
electronic. 

Cred c  toate not rile au fost f cute online, fiecare era motivat. Cine nu reu ea 
s  fac  în timpul unei ore trimitea tema în decursul s pt mânii viitoare.Am avut copii 
ambi io i care ref ceau tema i o retrimiteau i nu pot s  spun c  mi-a displ cut. Ceea 
ce am f cut eu a fost  combina ie de  lucru asincron cu cel  sincron, în  fiecare s pt mân  
elevul avea parte teoretic  i tema deja postat  în classroom. 

i p rin ii au v zut ce s-a f cut la coal  i i-au confimat c  alegerea acestei 
coli pentru copilul lui a fost un lucru bun. Ceea ce  a v zut p rintele în exerci iile 

suport de desf urare a activit ilor: 

 Aptitudinile i atitudinile copilului, spontaneitatea i ini iativa (care poate oscila 
de la opozi ie, pasivitate la cooperare, entuziasm); 

 Limbajul, vorbirea (pronun ia i tipul de comunicare verbal ); 

 Maniera de rela ionare (prin formulare de întreb ri sau efectiv  plictiseal , 
necooperare, deta are, iritare, tensionare, încordare i care poate ajunge la 
pl cere, participare, implicare total , etc.); 

 Adaptarea la situa iile propuse, cre terea gradului de cooperare i de aten ie; 

Cateva lucr ri ale copiilor terminate în clas   

 i teme acas  postate pe classroom  
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La clasa a VI a au avut de construit c su e i proiectele alese au fost interesante 

O alt  tem  a fost confec ionarea de felicit ri pentru  expozi ia  "Tradi ii de 
Cr ciun  " 
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Aceste timpuri care le tr im a modificat comunicarea dintre p rin i i copii i 
cadrele didactice. Rela ionarea la nivelul grupurilor de p rin i i-a pus amprenta pe 
evolu ia colar  a elevilor.   

Calitatea în educa ie înseamn  asigurarea pentru fiecare educabil a condi iilor 
pentru cea mai bun , complet  i util  dezvoltare. Calitatea este dependent  de valorile 
societ ii în care func ioneaz  sistemul respectiv de educa ie. coala de ast zi este un 
spa iu al calit ii. 

 În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, promovarea unui comportament moral pozitiv i implicarea 
tuturor. coala noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante 
adaptate  condi iilor curente de via . 

Educa ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, copii 
i p rin i, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu iei 
colare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceast  imagine 

pozitiv  se creeaz  greu i trebuie men inut . 
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Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare 

Cu ulescu Violeta  Al ina 

Unitatea de înv mânt, în zilele noastre, trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare.  

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coal  î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevi, p rin i, angajatori) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind  primii, 
interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. 

Activitatea extracurricular  este o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 colii 

Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Hu i 

Prof. C t lina Dacu 

Înfiin at  în anul 1912 ca coal  practic  de meserii, transformat  în coala 
inferioar  de meserii i apoi în coala de tip gimnazial între anii 1912 - 1949, va fi 
serios afectat  de urm rile cruntului r zboi închizându- i brusc por ile. 

În anul 1958, prin ini iativa unui grup de cadre didactice din Hu i, având sprijinul 
statului va fi reînfiin at  ca coala de Meserii i va func iona pân  în anul 1966 când, 
printr-un ordin al comitetului de partid raional Hu i, este abuziv desfiin at . 

Rena te din propria-i cenu  în anul 1997 sub denumirea de coala de Ucenici 
conform deciziei nr. 133 dat  de Inspectoratul colar al Jude ului Vaslui la 1 iulie 1997. 

Conform Deciziei nr. 275 / 1 septembrie 1998 dat  de Inspectoratul colar al 
Jude ului Vaslui, coala î i va schimba titulatura din coala de Ucenici în coal  
Profesional . Din septembrie 2003 este transformat  în coala de Arte i Meserii, 
conform OMECT Nr.2166 din 23.09.2003. Prin OMECI nr.5384 din 30.09.2009 este 
acordat  autoriza ia de func ionare provizorie pentru Grup colar de Arte i Meserii. 
Începând cu 1 septembrie 2012 va purta denumirea de Liceul Tehnologic “Ioan 
Corivan” Hu i. 

Numele de “Ioan Corivan”, pe care – l poart  coala ast zi provine de la 
proprietarul cl dirii din strada N. Ci man. Prin actul de dona ie f cut colii, a pus drept 
clauz  ca Institu ia de Înv mânt s -i poarte numele. Numele de “Ioan Corivan” s-a 
reg sit pentru prima dat  în 1934 i a fost reluat în 2012.  

Toate aceste fr mânt ri tumultoase a titulaturii i profilului colii se datoreaz  i 
faptului c  de-a lungul timpului a trecut pe la mai multe ministere. Explica ia ar fi faptul 
c  prin decretul regal din 6 septembrie 1934 dat de Regele Carol al II-lea i publicat În 
Monitorul Oficial Nr. 239 din 16 octombrie 1934, “ coala de Ucenici “Ioan Corivan” 
din Hu i trece de la Ministerul de Industrie i Comer  la Ministerul Instruc iunii al 
Cultelor i Artelor. 

Nu m  voi referi  la întreaga activitate contemporan , în care sute de profesori, 
mai tri instructori i ingineri i-au închinat via a minunat  numai de educa ie i 
instruire a  miilor de tineri, ci doar la perioada de dup  reînfiin area colii de dup  
01.07.1997, când în anul colar 1999-2000 coala profesional  func iona cu un num r 
de 23 clase i 633 elevi repartiza i în 14 clase de profesional  cu durata de 3 ani i 9 
clase de ucenici cu durata de 2 ani, având specialit i diferite precum: macanic auto, 
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electricieni auto, confec ii textile, confec ii din piele i înlocuitori, tâmplari universali, 
profil silvic (p durari) i profil turism i alimenta ie public . 

În prezent, an colar 2021-2022, Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” 
func ioneaz  cu un num r de 14 clase, din care 1 clas  de liceu i 13 clase de 
profesional  cuprinzând un num r de 318 elevi cu specializ ri impuse de comanda 
social  prin unit ile economice la nivel local, jude ean i na ional. Men ionez c  prin 
înfiin area claselor de liceu, calitatea preg tirii profesionale a crescut foarte mult, 
absolven ii putând opta, atât pentru produc ie direct , cât i pentru înv mântul 
superior.  

Colectivul didactic este format din 28 cadre didactice, cuprinzând profesori de 
cultur  general , ingineri de specialitate i mai tri instructori, to i cu calific ri i grade 
didactice ce impun o experien  i bun  preg tire profesional , concretizat  prin 
promovabilitate mare i prin rezultate foarte bune la olimpiadele colare i a 
concursurilor pe meserii organizate la nivel jude ean i na ional. În cadrul colii 
func ioneaz  de mai mul i ani coala de oferi care este gratuit , cursan ii fiind nevoi i 
s  suporte doar costul benzinei. coala posed  un autoturism gestionat de un maistru 
instructor auto, iar cursurile de legisla ie sunt sus inute de un inginer de specialitate. Pe 
lâng  practica elevilor efectuat  în unit ile direct productive din ora , coala are trei 
ateliere proprii de confec ii textile, alimenta ie public  i mecanic  bine dotate tehnic. 

Pentru anul colar urm tor, 2022-2023, sunt propuse în planul de colarizare 2 
clase de liceu cu specializ rile: organizator banqueting i confec ii textile  i 4 clase de 
profesional  cu specializ rile: osp tar, comer , mecanic  auto i confec ii din articole 
din piele i înlocuitori. 
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COALA DE ACAS  I ÎNV MÂNTUL ON-LINE 

Prof. înv. pr. D g u Nicoleta Cosmina
coala Primar  nr. 1 Ferice 

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

Educa ia este foarte important  deoarece deschide mintea i joac  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 reprezint  pentru noi to i mai mult decât o 
provocare obi nuit . Înv mântul on-line deschide posibilitatea unei preg tiri 
structurate, coordonate i corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme i 
soft-uri educa ionale on-line, care abund  media în aceast  perioad ); reprezint  o 
form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”  sau adecvat  unor contexte 
speciale, a a cum se întâmpl  în perioada actual  de pandemie, când întregul sistem de 
înv mânt, public i privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest 
mod de înv are este impus acum de perioada dramatic  pe care o travers m. 

coala on-line î i d  prilejul s  explorezi noi moduri de înv are. Metodologia 
clasic  (predare – înv are – verificare) poate fi înlocuit  cu mijloace mai atractive. În 
acest r stimp am g sit o groaz  de videoclipuri cu activit i predate diferit fa  de cum 
eram obi nuit . M-au ajutat s  privesc subiectele predate la gr dini  dintr-o alt  
perspectiv . 

Este evident c  coala – chiar i repozi ionat  în zona digital  – trebuie s  
continue s  reprezinte pentru copii o resurs  de siguran  i de continuitate.  

Voi prezenta câteva avantaje i limite ale colii on-line. 
 Avantaje: 

             - Distribuirea rapid  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 c  informa iile r mân on-line. 

- Elevii intr  în posesia materialelor printr-o simpl  accesare – Orice persoan  
din grupul int  are acces la toate informa iile, oriunde i oricând. 

- Existen a con inuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise i imagini, 
videoclipuri, fi iere i orice fel de material virtual care întotdeauna au eficientizat 
înv area. 
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- Con inuturile pot fi terse, corectate sau actualizate cu u urin  – orice 
document poate fi editat i reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificult i. 

- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor – 
Informa iile pot fi îndreptate spre o persoan  sau c tre mai multe în acela i timp în mod 
individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot s  i comunice. 

- Folosirea con inuturilor interactive, existen a feed-back-ului – fiind existente 
grupurile, membrii pot face schimb de experien e, p reri sau informa ii. De asemenea, 
ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 
colegi. Astfel exist  i interac iune virtual i nu numai înv are individual. 

 Limite: 
-Dificult i în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avanseaz  zi de zi i nu toate 

persoanele sunt la zi cu nout ile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de 
utilizare a informa iilor sau de realizare a unor proiecte sau teme 

- Lipsa comunic rii reale / fizice – Când înv area i comunicarea r mân axate 
în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai tiu s  comunice i încep s  
comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizeaz ! 
 Cercet rile realizate în ultimii  ani în diferite ri la nivel global au ar tat c  
utilizarea tehnologiilor informa iei i comunica iilor în educa ie contribuie într-o foarte 
mare m sur  la îmbun t irea rezultatelor elevilor. Îns , cu toate acestea, multe cadre 
didactice, fie c  prefer  metodele clasice de predare, fie dintr-o reticen  i indiferen  
general  fa  de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor i stimularea elevului cu 
ajutorul calculatorului, internetului i tuturor celorlalte instrumente asociate. 

coala on-line ar putea deveni un sistem func ional, care s  rezolve problemele 
din sistemul românesc de educa ie. 

Bibliografie: 
Pregatirea psihopedagogica 

Editura Polirom Iasi 2006; 

 Anca Dragu, Sorin Cristea 

Psihologie si pedagogie scolara 

Editura Ovidus University Press Constanta 2002 

 Andrei Cosmovici, Luminita Iacob  
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IMPLICAREA FAMILIEI      
ÎN ACTIVITATEA DIN GR DINI  

Prof. Dan Daniela
Gr dini a P. P. 36 Timi oara 

Între factorii educa iei, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i 
primordial deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe din familie unde 
se formeaz  ,,ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”, dupa cum afirma 
Loisel. Se tie c p entru marea majoritate a pre colarilor gradini a este cel de-al doilea 
factor care exercit  influen e puternice asupra form rii personalit iilor, primul fiind 
familia. 

Familia este considerat  ,,prima coal ” a copilului dup  care, pe fundamental 
ini iat de ea, gr dini a i apoi coala cl desc opera de integrare social  a acestuia. 
P rin ii reprezint  modelul de via , de comportare cu cea mai mare influen  asupra 
copilului pentru c  între ei se stabilesc rela ii deosebit de profunde care stau la baza 
achizi iilor ulterioare.  Parteneriatul dintre gradini  i familiile copiilor, desf urat în 
termeni amiabili, de respect reciproc ofer  un mediu oportun influen rii pozitive a 
educa iei copilului. Rela ia partenerial , capabil  s  le ofere ambelor par i implicate 
posibilitatea de a ac iona, are efecte benefice asupra personalit ii copilului. 

Una din tr s turile specific educa iei în familie este afectivitate asporit . F r  
îndoial  c  orice educator trebuie s  imprime activit ii sale educa ionale i o tent  
afectiv , dar, când e vorba de p rin i, aceasta este mult mai pronun at , chiar i atunci 
când, din pruden  ace tia nu o afi eaz : copilul o simte, iara ceasta ii confer  un 
sentiment de securitate. Educa ia f cut  de primii educatori – parin ii – ca i cea a 
gradini ei, se r sfrâng asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie de 
particularit ile de vârst  i individuale ale acestora. 

Activitatea formativ  pe care o desfa oar  educatoarea la grup , implic  un înalt 
grad de responsabilitate profesional  i civic . 

Domenii ca stabilirea curriculum-ului la decizia gr dini ei, alegerea disciplinelor 
op ionale, a auxiliarelor de lucru, au început s  devin  obiect real al colabor rii 
gr dini -familie. Actualul curriculum plaseaz  familia în rol de partener active în 
educa ia copilului. S-a crezut mult timp ca institu iile de înv mânt poart  întreaga 
responsabilitate a educ rii copilului. Familia nu poate fi separat  în acest context, iar 
rolul p rin ilor nu înceteaz  odat  cu intrarea copilului în institu ia de înv mânt, ci 
doar se schimb  modalitatea de abordare a acestuia, în raport cu noul s u statut i în 
deplin  concordan  cu ceea ce se întampl  în mediul educa ional.  

Cu cât p rin ii sunt mai implica i în activitatea gradini ei i nu doar atunci când 
sunt probleme, cu atât cre te dorin a lor de ini iere a unor ac iuni benefice pentru 
formarea copiilor, creându-se i o empatie între ei. În acela i timp, p rintilor trebuie s  
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li se ofere frecvent informa iire feritoare la copii, la progresele f cute de ace tia i 
posibilitatea implic rii în luarea deciziilor. Numai a a p rin ii pot devein parteneri reali 
i eficien i în educa ie..  

Activitatea cu p rin ii ca parteneri poate deveni un punct de plecare pentru a crea 
p rin ilor încredere în for a lor de a educa eficient, respect de sine i încredere în 
propriile competen e parentale. În acest parteneriat copilul se alege cu un mare câ tig 
prin faptul c  î i descoper  p rin ii ca parte important  a educa iei lui.  

P rin ii sunt de obicei deschi i la sugestiile educatoarei atunci când sunt trata i 
cu încredere, ca adul i responsabili. 

,,Fiecare copil este o faptur  unic  i are un  nucleu de creativitate i în elepciune 
care îi apar ine numai lui. Este privilegiul p rin ilor s  fie martorii înfloririi 
personalit ii copilului i s  îng duie frumuse ii acesteia s  str luceasc  în lume” 
(Dorothy Law Nolte). 

Copiii sunt ca ni te “bure i”, absorb i înva  în fiecare clip  de la noi indifferent 
dac  suntem sau nu con tien i de asta. Ei sunt diamantele p rin ilor, dar ca s  poat  
str luci, ace tia trebuie s  primeasc  o educa ie i un exemplu pe m sur . 

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 Gimnazial  ,,Nicolae Labi ,, M lini, jud. Suceava 

An de an, toamna- i cerne clipele de plumb, iar ploile plâng peste ve tedul 
frunzelor pân  când fluturi de z pad  danseaz  prinzându-se în jocul zglobiu al 
ninsorii.  Intr-o astfel de atmosfer  de poveste, elevii claselor a VII-a, de la coala 
Gimnazial  ,,Nicolae Labi ,, M lini, s-au ,,întâlnit online,, într-o nou  activitate 
frumoas  din proiectul ,,Mici chimi ti- buni prieteni. 

Într-o astfel de zi, 5 decembrie, când totul se îmbr ca în strai de s rb toare, când 
pretutindeni era lumina i r sunau zvonuri de colinde, copiii au s rb torit Ziua 
Mondial  a Solului.  Acest eveniment a fost ini iat de Organiza ia pentru 
Agricultur  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 leg turii dintre 
s n tatea noastr , 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 subliniat  importan a 
sus inerii ecosistemelor s n toase i a bun st rii umane, încurajând guvernele, 
organiza iile, comunit ile i persoanele din întreaga lume s  se implice în 
îmbun t irea proactiv  a s n t ii solului.  Solul este înveli ul viu al p mântului care 
se întinde pe stratul de roc  de dedesubt i care face posibil  via a pe p mânt. La fel ca 
i aerul i apa, solul face parte din sistemul care ne între ine via a.     

Tocmai de aceea, în lucr rile lor-referate sau postere- elevii au marcat 
importan a solului, calit ile acestuia, cauzele polu rii i au propus metode de eliminare 
a efectelor acesteia. Din materialele prezentate am re inut idei deosebite precum 
observa ia unei eleve ce spunea c  ,,SSoolluull  eessttee  ssuuppuuss  aaccttiiuunniiii  ppoolluu rriiii  ddiinn  aaeerr  ssii  aappaa,,  
ffiiiinndd  llooccuull  ddee  îînnttââllnniirree  aall  ppoolluuaann iilloorr..  PPuullbbeerriillee  ddiinn  aaeerr  ssii  ggaazzeellee  ttooxxiiccee  ddiizzoollvvaattee  ddee  
ppllooaaiiee  iinn  aattmmoossffeerraa  ssee  iinnttoorrcc  ppee  ssooll..    AAppeellee  ddee  iinnffiillttrraa iiee    iimmpprreeggnneeaazz   ssoolluull  ccuu  ppoolluuaann ii  
aannttrreennâânndduu--ii    sspprree  aaddâânncciimmee    iiaarr  rraauurriillee  ppoolluuaattee  iinnffeecctteeaazzaa  ssuupprraaffeetteellee  iinnuunnddaattee  ssaauu  
iirriiggaattee..,,,,  

EElleevviiii  aauu  ccoonncclluuzziioonnaatt  cc   substan ele toxice care sunt depozitate pe suprafa a 
p mântului afecteaz  atât s n tatea 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 polu rii 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 cump r turi i putem înlocui sticlele din policarbonat cu sticle 
de apa din plastic. 

Elevii au în eles c  st  în puterea noastr , a tuturor, s  reducem efectele polu rii. 
Probabil cel mai important aspect de subliniat este acela c  solul este o resurs  

finit , ceea ce înseamn  c  pierderea i degradarea acestuia nu poate fi recuperat  în 
timp scurt. 

În plus, suprafa a natural  a solurilor productive este limitat  i se afl  sub 
presiune crescând  pentru a satisface cererile popula iei în cre tere.  

   A adar, este important s  protej m s n tatea solurilor. 
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Semin e     

Autor: V. V., clasa a IV-a B         
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu C lan

Coordonator: prof. Violeta Deminescu Jurca 

  Eu sunt Vlad. Vlad V. i am 10 ani i jum tate. Sunt elev în clasa a IV-a B la 
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu din ora ul C lan, dar am i cas  la ar  i acolo-i 
raiul meu.  

            Merg pe câmp, la arat, la sem nat, conduc tractorul vecinului i îmi doresc s  
am o turm  mare de oi. Ba chiar într-o zi în care, împreun  cu colegii mei i cu doamna 
mea înv toare, am s rb torit sfâr itul anului colar într-un loc de joac  minunat, cu 
tobogane gonflabile, carturi i biciclete, i asta nu oriunde, ci la Coste ti, aproape de 
cet ile dacice, gândul meu era la fânul cosit, aflat pe jos la uscat, c ...venea ploaia i 
m  temeam s  nu-l ude! 

            Ce s  v  spun, mult  lume se mir  c  îmi place a a mult via a la ar , mai ales 
mama, care e profesoar  de limba român   (am rugat-o s -mi corecteze ce am scris 
gre it pe-aici, s ...nu m  fac de ru ine cu voi!) Chiar i tata, care lucreaz  în domeniul 
construc iilor, se tot mir  de mine! C  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 echip  de colegi i 
împreun , dar cu mine conduc tor, am f cut muuulte proiecte despre natur , despre 
agricultur  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 secar , de 
ov z... 

           Sunt i c lu 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 înv toare, c  îmi place mult 
i s  cânt. i-am hot rât s  m-apuc i de saxofon... i v  rog s  m   crede i pe cuvânt:  

înv  bine la coal . 
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            Mie chiar îmi place via a la noi, la Vîlcele i sunt foarte fericit c  p rin ii mei 
au hot rât s  locuim numai aici. i tiu ce vreau s  m  fac când o s  fiu mare! 

            V  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 GR DINI EI -    
LOCUL PREFERAT AL PRE COLARILOR” 

PROF. DENU A VIOLETA,        
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TOLDI” SALONTA 

Gr dini a este o institu ie de educa ie care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât i pentru p rin i.Misiunea noastr , a educatorilor este  de a 
promova un înv mânt deschis, flexibil, capabil s  asigure accesul egal la educatie 
pentru to i copiii indiferent de nationalitate, religie,ras  deci s  ofere anse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii gr dinitei noastre prin oferta educa ional  atât în format 
fizic cât i online, este una din intele proiectului de dezvoltare institu ionala. Prin 
oferta educa ionala gr dini a noastr  d  posibilitatea p rin ilor s  aleaga acivit ile 
op ionale i extracurriculare la care doresc s  participe copiii.Activit ile 
extracurriculare au un con inut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau 
sunt simple activit i de joc sau de participare la via a i activitatea comunit ii locale. 

Aceste activit i ofer  copiilor destindere, recreere, voie bun  iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirm ri i recunoa tere a aptitudinilor. Aceste activit i au caracter 
ocazional i iau forme foarte variate . Voi enumera c teva dintre activita ile desf urate 
în gradini a noastr : vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de p pu i,vizite la 
diferite institu ii din ora . participare la concursuri locale, judetene, na ionale i 
internationale avizate de MECT. 

Acest tip de activit i îi antreneaz  pe copii, îi apropie de gr dini , îi determin  
s  o îndr geasc  i mai mult. 

Promovarea imaginii gradinitei am realizat-o i prin derularea unor parteneriate 
în cadrul comunit ii locale dup  nevoile i scopul urm rit: 

 parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale i a spa iilor de 
înv mânt; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
înv mânt; 

 parteneriate ce vizeaz  atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

 parteneriate pentru cunoa terea reciproc  i buna rela ionare; 

 parteneriate ce vizez  o cât mai bun  integrare a copiilor în societate; 

 parteneriate profesionale, ce vizeaz  formarea continu  a cadrelor didactice; 

 parteneriate de imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive. 
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EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE: 

1. ,,Copii ferici i, p rin i mul umi i”-parteneriat gr dini -familie,
construind  rela ii strânse între cele dou  medii ale educa iei, stabile te un sistem de 
valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

2. ,,În curând voi fi colar”- astfel, am familiarizat pre colarii cu mediul
educa ional în care vor p i în curând. 

3. ,,Din i frumo i i s n to i”- prin care  am reu it transmiterea sistematic  a
unor no iuni i cuno tin e privind problemele de igien  dentar . 

4. ,, Micul cre tin”- prin intermediul c ruia am urm rit formarea normelor
morale i de conduit  cre tin , cunoa terea înv turilor Bisericii i a tradi iilor 
religioase; 

5. ,, Copil ca tine sunt i eu!”-  având ca scop socializarea copiilor cu al i copii
de aceea i vârst  sau vârst  apropiat  precum i cunoa terea i compararea activit ilor 
desf 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 gr dini a accesibil . 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, grupuri de p rin i în diferite 
aplica ii precum messenger, watsapp, facefook, nu doar c  putem ine la curent p rin ii 
cu tot ce se întâmpl  în gr dini , dar putem promova activit ie i implicit gr dini a în 
cadrul c reia acestea se desf oar . 

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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au  nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii colii.           
Importan a activit ilor extra colare în înv mântul preuniversitar 

DIACONESCU LOREDANA ELENA 

“S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci, 
s -i înv m s  se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

coala este ca o lume fermecat , plin  de basm i feerie, este l ca ul unde se pun 
bazele ,,cl dirii’’fizice i spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de 
suflete i min i, tie, cu mult tact i r bdare, s -i treac  pragul palatului fermecat pentru 
a îmbr ca haina plin  de vraj  i mister a basmului, a jocului, a cântecului i a poeziei. 
Pedagogul american Bruner (1970) consider  c  „oric rui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o form  intelectual  adecvat , orice tem ”, 
dac  se folosesc metode i procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dac  
materia este prezentat  „într-o form  mai simpl , astfel încât copilul s  poat  progresa 
cu mai mult  u urin  i mai temeinic spre o deplin  st pânire a cuno tin elor”. 

Scopul activit ilor extra colare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activit i cât mai variate i bogate în con inut, cultivarea 
interesului pentru activit i socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul colar, 
oferirea de suport pentru reu ita colar  în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale i corelarea aptitudinilor cu atitudinile. 

Vizitele la muzee, expozi ii, monumente i locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui i pre ui valorile culturale, 
folclorice i istorice ale poporului nostru. Ele ofer  elevilor prilejul de a observa 
obiectele i fenomenele în starea lor natural , procesul de produc ie în desf urarea sa, 
operele de art  originale, momentele legate de trecutul istoric local, na ional, de via a 
i activitatea unor personalit i de seam  ale tiin ei i culturii universale i na ionale, 

rela iile dintre oameni i rezultatele concrete ale muncii lor, stimuleaz  activitatea de 
înv are, întregesc i des vâr esc ceea ce elevii acumuleaz  în cadrul lec iilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimuleaza i orienteaz  copiii spre unele domenii de activitate: muzic , sport, poezie, 
pictur . Excursiile i taberele colare contribuie la îmbog irea cuno tin elor copiilor 
despre frumuse ile rii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natur , 
art , cultur . Prin excursii, copiii pot cunoa te realiz rile oamenilor, locurile unde s-au 
n scut, au tr it i au creat. 

Excursia ajut  la dezvoltarea intelectual  i fizic  a copilului, la educarea lui 
cet eneasc  i patriotic . Ea este cea care îl reconforteaz  pe copil, îi prilejuie te 
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însu irea unei experien e sociale importante, dar i îmbog irea orizontului cultural 
tiin ific. Prin excursii elevii î i suplimenteaz  i consolideaz  instruc ia colar  

dobândind însu irea a noi cuno tin e. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive 
pentru cei mici. Acestea ofer  copiilor posibilitatea s  demonstreze practic ce au înv at 
la coal , acas , s  deseneze diferite aspecte, s  confec ioneze modele variate. Acelasi 
efect îl pot avea concursurile organizate de c tre cadrele didactice în clasa. Dac  sunt 
organizate într-o atmosfer  placut  vor stimula spiritul de ini iativitate al copiluiui, îi 
va oferi ocazia s  se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfâr it exerci iile 
i va asimila mult mai u or toate cuno tin ele.  

Elevii trebuie s  fie îndruma i s  dobândeasc : o gândire independent , 
nedeterminat  de grup, toleran  fa  de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme 
noi i de a g si modul de rezolvare a lor i posibilitatea de a critica constructiv. Înainte 
de toate, este îns  important ca profesorul îns i s  fie creativ. Elevii sunt atra i de 
activit ile artistice, reacreative, distractive, care ajut  la dezvoltarea creativit ii, 
gândirii critice i stimuleaz  implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, con tientizarea urm rilor polu rii, educa ia rutier , educa ia pentru 
p strarea valorilor, etc. 

 Activit ile complementare concretizate în excursii i drume ii, vizite, vizion ri 
de filme sau spectacole imprim  copilului un anumit comportament, o inut  adecvat  
situa iei, declan eaz  anumite sentimente. O mai mare contribu ie în dezvoltarea 
personalit ii copilului o au activit ile extra colare care implic  în mod direct copilul 
prin personalitatea sa i nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei 
i cea extra colar  trebuie s  cuprind  masa de copii.  

Activit ile extra colare, bine preg tite, sunt atractive la orice vârst . Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, faciliteaz  acumularea de cuno tin e, chiar dac  
necesit  un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvolt  spiritul practic, opera ional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiec ruia s  se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplineaz , 
prin faptul c  în asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, asumându- i 
responsabilit i.  
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* Ionescu, M., Chi , V., Mijloace de înv mânt i integrarea acestora în activit ile de instruire i
autoinstruire, Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
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curriculumul înv mântului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucure ti, 2002, pg. 87;  

* Cr ciunescu, Nedelea, Forme de activit i extracurriculare desf urate cu elevii ciclului primar, în
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

Prof. Inv. Pre colar: Diaconu Simona
G. P. P. nr 1. C lim ne 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 i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate;
Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean etc. care s  vizeze
multiplicarea experien elor pozitive i a exemplelor de bun  practic  în
managementul institu ional;
Personalizarea ofertei educa ionale la nivel institu ional prin inovare,
diversificare i flexibilizare a acesteia în func ie de nevoile i interesele
partenerilor i beneficiarilor demersului educa ional;
Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanenta;
Promovarea imaginii institu iei i a factorilor ce î i asum  responsabilit ile în
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii educa iei.

      Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in 
cadrul comunitatii locale. 

      Parteneriatul educa ional este un concept care devine tot mai prezent în rela iile de 
colaborare ce se stabilesc între unit ile de înv mânt i diferitele segmente ale 
societ ii. Necesitatea i importan a parteneriatelor rezid  în dou  aspecte: nevoia 
deschiderii gr dini ei c tre comunitate si sensibilizarea comunit ii la nevoile 
gr dini ei. 

         Educatoarea este cea care trebuie s  ini ieze, s  conceap , s  structureze pertinent 
i corect parteneriatul educa ional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 

p r ile implicate.  

   TIPURI DE PARTENERIATE- dup  nevoile i scopul urm rit: 

 parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale i a spa iilor de înv mânt; 
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de înv mânt; 

 parteneriate ce vizeaz  atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

 parteneriate pentru cunoa terea reciproc  i buna rela ionare; 

 parteneriate ce vizez  o cât mai bun  integrare a copiilor în societate; 

 parteneriate profesionale, ce vizeaz  formarea continu  a cadrelor didactice; 
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 parteneriate de imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive. 

EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  

,,Împreun  pentru copiii no tri”-parteneriat educa ional cu familia    

 Obiectivele parteneriatului:  

Ini ierea p rin ilor în problemele specifice educa iei din gr dini  privit  ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
Dobândirea de c tre p rin i a unor abilit i de rela ionare cu copii.

Parteneriatul gr dini -familie construie te rela ii strânse între cele dou  medii ale 
educa iei, stabile te un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

,,Primii pa i spre coal ” - parteneriat cu scoala 

Obiectivele parteneriatului: 

 Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce prive te necesitatea unui mediu 
educa ional stimulativ. 

 Familiarizarea pre colarilor cu mediul educa ional în care vor p i în curând. 

  Activit i ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Daruri pentru prieteni”, 
,,Vizit  la coal ”, ,,Vizit  la bibliotec ”, ,,În vizit  la cei mici”. 

,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  

 Obiectivele parteneriatului: 

 Trezirea interesului i a curiozit ii copiilor pentru literatur . 

 Con tientizarea p rin ilor i a altor factori educa ionali din cadrul comunit ii cu 
privire la rolul pe care îl au c r ile în formarea i dezvoltarea copiilor. 

 Stimularea pre colarilor de a desf ura activit i care s  contribuie la propria formare. 

 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a pre colarilor fa  de c r ile pentru 
copii, orientarea acestora spre literatur , precum i realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentan i ai bibliotecii i p rin i. 

        ,,Prietenul meu, poli istul!”-parteneriat cu poli ia în vederea intensific ri 
activit ii de sprijinire a copilului pre colar în dobândirea de cuno tin e, capacit i i 
deprinderi care s -i permit  cu u urin  sa acceada la condi iile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

 Sprijinirea copiilor pentru în elegerea necesit ii respect rii regulilor de circula ie, în 
vederea asigur rii securit ii personale. 

 Cunoa terea consecin elor nerespect rii regulilor de circula ie. 
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Recuperarea copiilor cu tulbur ri asociate printr-un program de parteneriat între 
educatoare-logooped-psiholog. 

CONCLUZII:  

Ini ierea i derularea de activit i în parteneriat reprezint  o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând mult  creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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Activit i ecologice în online 

    Înv. Dobîrcianu C t lina-           
coala Gimnazial  Nr. 1 Sat V leni 

Protec ia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocup ri ale 
societ ii contemporane i comport  trei aspecte importante: prevenirea deterior rii 
mediului, ac iuni de depoluare i reconstruc ie ecologic , ce constau, în principal, în 
m suri reparatorii i p strarea sau între inerea zonelor depoluate.  

Interesul i dragostea pentru natur  sunt la majoritatea copiilor instinctive. În 
plus, comportamentele i convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fraged  sunt 
cele care se p streaz  cel mai bine toat  via a. De aceea, în acest demers  am pornit de 
la interesul firesc al copiilor pentru plante, pentru ceea ce reprezint , în general, natura 
pentru ei.  

Înc  din clasa preg titoare am implicat copiii în activit i ecologice pentru a 
urm ri ce impact au aceste activit i asupra comportamentului acestora. Am coordonat 
un echipaj de elevi pentru a participa la concursul ,,Planeta P mânt”, concurs 
desf urat fa  în fa  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 c tre Prim rie, fiecare 
copila  având o mare satisfac ie tiind c  a plantat un cop cel cu mâna lui. Am 
continuat cu desf urarea unui Proiect Educa ional Jude ean ,,S  protej m natura!”, 
organizând lunar activit i ecologice: 

-,,Micii ecologi ti în ac iune!”- activitate de ecologizare a spa iului din curtea 
colii i a s lii de clas  

-,,S  aducem un omagiu naturii! ” - activitate artistic  (cântece, poezii, 
scenete), jocuri pe teme ecologice 

-,,Frumoas  e ti, p durea mea ! ” -  realizarea unor machete cu p durea în 
diferite anotimpuri 

-,, Parada costumelor ecologice”- organizarea unui concurs de costume 
ecologice 

-,, Confec ionare de m r i oare i felicit ri din materiale refolosibile” 
- ,,Am devenit prietenii naturii!”- realizarea unor postere pe teme ecologice 
În urma desf ur rii acestor activit i elevii au tras anumite concluzii i 

atitudinea lor fa  de mediul înconjur tor s-a schimbat. Pentru a fi prietenul naturii 
trebuie s  ai un comportament ecologic, s-o  ocrote ti, men inând cur enia i îngrijind 
frumuse ile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi în ine! Ce ne ofer  
natura în schimbul prieteniei noastre? Oare pute i   s  v  imagina i o natur  f r  
clorofil , f r  iarb , f r  frunze, f r  arbori i p s ri? 

Viitorul se refer  la caracterul preventiv al ac iunilor, propunându-ne cu to ii s  
asigur m o lume mai curat , în care copilul s  tie c  fiecare gest conteaz , atât al s u 
personal, cât i ca parte a unui grup în cadrul comunit ii.  În epoca contemporan , o 
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problem   de stringent   actualitate  este formarea  i educarea  elevilor în spiritul unor 
responsabilit i  umane ce vizeaz  protec ia  mediului  înconjur tor. 

Educa ia  pentru ocrotirea mediului constituie parte integrant  a unei educa ii de 
baz . Formarea  con tiin ei  i conduitei  ecologice  devine  o cerin   deosebit  de 
important   pentru  orice  demers  educativ, atât   colar,  cât   i extra colar i prin orice 
tip de educa ie, fie ea formal , informal  sau nonformal .   

coala  este chemat   s  determine  nu numai  sentimente  de   admira ie   fa  de 
frumuse ile  naturii, ci i convingeri  i  deprinderi  de protejare  a mediului  înconjur tor.   
Prin  diferitele  discipline incluse în procesul de înv mânt avem datoria moral  de a 
implanta în spiritul fiec rui elev  necesitatea ap r rii  mediului  înconjur tor împotriva 
polu rii i de a forma  conduita  ecologic  modern . 

Ca urmare a activit ilor derulate, pe lâng  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 îmbun t it atitudinea fa  de tot ceea ce ne înconjoar , au devenit mai 
responsabili. S-au implicat în totalitate în activit ile propuse, dobândind o motiva ie 
intrinsec  superioar  pentru tot ceea ce înseamn  activit i extracurriculare în coal . Am 
urm rit  implicarea activ  a elevilor în activit i extra colare, stimularea ini iativei 
personale a elevilor, formarea i dezvoltarea spiritului de echip . Mai mult decât atât, 
implementarea  proiectului ,,S  protej m natura!” va avea impact  nu doar asupra grupului 
int , ci  i asupra comunit ii colare, colii ca organiza ie, familiilor din comunitate, 

partenerilor din proiect. 
Rezultatele studiului arat  clar o schimbare în comportamentul elevilor. La 

vârsta colar  mic  facem primii pa i în încurajarea i educarea copiilor pentru ca în 
timp ace tia s  devin  factori activi ai protec iei mediului, ac ionând, modificând stilul 
de via  propriu i pe cel al persoanelor din jurul lor.  

Ecologia nu este doar o tiin , ci i un concept de via . A tr i într-un mediu 
curat i s n tos trebuie s  se înve e înc  de la gr dini . coala, biserica, familia i 
întreaga societate sunt chemate s  opreasc  distrugerea naturii, s  ,,domesticeasc ” 
omul, s -l împace cu natura i s -l rea eze în natur . A respecta natura, a o în elege i 
a o iubi trebuie s  devin  o tr s tur  de caracter.  
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Promovarea imaginii colii 

Prof. înv. primar: Dr goi Doini a
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

Educa ia este unul dintre cele mai importante aspecte ale societ ii noastre. Cu 
ajutorul colii, deprindem valori morale f r  de care convie uirea ar avea de suferit.           
Educa ia joac  un rol crucial în formarea i dezvoltarea indivizilor. Este singura cale 
prin care umanitatea î i duce mai departe normele, valorile i înv turile 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 ional , 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 
comunit ii. Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea 
procesului instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

Imaginea colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi i orice 
alte persoane care lucreaz  în coal , toate acestea influen eaz  imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor colii i-o formeaz  despre activit ile organiza iei colare. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional 

Pentru a promova imaginea colii, coala noastr  apeleaz  la rela ii publice, la 
tip rituri de promovare cum ar fi bro ure, reviste, flyere i reclame. Rela iile publice 
sunt o modalitate prin care coala comunic  cu mediul nu doar spre a oferi informa ii 
asupra serviciilor i produselor sale ci pentru a se face cunoscut  i a- i consolida 
pozi ia în cadrul comunit ii locale. 

Un alt alt mijloc atractiv de prezentare a colii noastre sunt materialele 
audiovizuale la cere se adaug  pagina colii pe Internet i pagina facebook. Pentru a- i 
crea o identitate vizual  u or de recunoscut, care s  o deosebeasc  de alte institu ii, 
coala recurge la logouri i simboluri,mereu acelea i, care se reg sesc pe diverse 

materiale editate i panouri. Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se poate 
realiza prin diseminarea în grupurile p rin ilor, pe situl institu iei sau cu ajutorul unei 
platforme a tuturor reu itelor colare din cadrul activit ilor desf urate. 

coala noastr  organizeaz  diferite manifest ri culturale, tiin ifice i religioase 
cu participarea unor personalit i din domeniul respectiv, de asemenea, evenimente 
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precum Ziua colii,  Ziua Por ilor Deschise, Dragobetele, 24 Ianuarie, 15 ianuarie i 
altele legate de diverse s rb tori. 

Activit ile extra colare, atelierele de crea ie, vizitele, parteneriatele, 
concursurile i proiectele Erasmus, sprijin  promovarea imaginii institu iei colare, 
ac ionând în mod pozitiv asupra comportamentului elevilor. 

Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce au ace tia 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , în ochii comunit ii, 
este rezultatul unei munci constante, rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu iei colare. 

,,S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -
i înv m s  se adapteze’’. (Maria Montessori în Descoperirea copilului) 

BIBLIOGRAFIE: 
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MODALIT I DE PROMOVARE A IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar, Drago  Mirela Camelia        
coala Gimnazial  Nr. 12 ,,B. P. Hasdeu, Constan a 

Cum poate fi promovat  imaginea colii în zilele noastre? 

Este de la sine în eles c  f r  a oferi beneficiarilor no tri (elevi, p rin i, 
angajatori)  o educa ie de calitate, f r  a avea acces la ofertele educa ionale ale colii, 
f r  a  promova un comportament moral pozitiv, f r  a eviden ia participarea la 
activit i extra colare i nu în ultimul rând f r  realizarea unor proiecte de combatere 
a discrimin rii, a reducerii violen ei, coala  NU î i poate construi o imagine! 
         În coala unde func ionez, toate cadrele didactice sunt extreme de bine preg tite 
i fiecare în parte contribuie la promovarea imaginii colii, a adar schimbarea vine prin 

fiecare dintre noi i trebuie s  fim întotdeauna preg ti i s  facem fa  unor cerin e tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i s  ne cerem/sus inem locul în via a 
copiilor pe care îi educ m dar i în centrul comunit ii. 

Cum reu im lucrul acesta? Prin munc  continu , dedica ie, perseveren  i 
deschidere spre nou, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, aspect care are 
un impact major asupra p rin ilor. 

Asigurarea unei educa ii de calitate este sus inut  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. 

Totodat  i internetul, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin 
care o coal  î i poate construi o imagine i anume prin crearea paginii de facebook, 
actualizat  constant cu imagini i descrieri ale activit ilor derulate de elevi, 
popularizarea exemplelor de bun  practic  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 individualizat , adaptat  la particularit ile elevului i de folosirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive. 

Nu în ultimul rând i activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii 
institu iei colare având o deosebit  influen  formativ , ele fiind o alternativ  
s n toas , practic  i creativ  de ocupare a timpului liber al elevilor. Cadrele didactice 
ce promoveaz  astfel de activit i beneficiaz  de imaginea pozitiv  binemeritat , atât 
la nivel local, cât i jude ean sau na ional, adoptând în primul rând, o atitudine deschis  
i inovativ , atât în modul de realizare al activit ilor, cât i în rela iile cu elevii, 

asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit stimularea creativ  a acestora. 
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Promovarea colii se realizeaz  i în cadrul unor parteneriate educa ionale locale, 
regionale i na ionale, prin prezent ri Power Point, prin prezentarea de spectacole, prin 
distribuirea unor pliante atractive, concursuri, publica ii etc. 

Cu to ii tim c  nu este suficient ca oferta colii s  fie cunoscut , ci ea trebuie s  
fie în eleas , îndeosebi de p rin i dar i de elevi, astfel spus, imaginea unei coli trebuie 
sus inut  de un efort continuu atât din partea cadrelor didactice cât i de c tre 
beneficiarii educa iei, elevii, i pentru a fi o imagine pozitiv , trebuie s  fim extremi 
de responsabili. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

prof. înv.primar Dr gu  Elena-Ramona,
coala Gimnazial  Ione ti, Vâlcea 

coala este o institu ie important  la nivelul oric rei  comunit i. În mediul rural, 
coala este oaza de educa ie, de cultur , este locul în care se formeaz  viitorii cet eni 

care au menirea de a dezvolta localitatea în care locuiesc. Acest element esen ial al 
comunit 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 bun  imagine posibil  i pentru a 
convinge c  produsul educa ional oferit este cel mai bun; pentru a fi cunoscut  
activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a comunit ii locale. Beneficiarul direct al 
educa iei dobânde te o stare de bine favorabil  procesului de educa ie tiind c  poate, 
prin activitatea pe care o desf oar , prin rezultatele pe care le ob ine, s  contribuie la 
cre terea prestigiului colii din care face parte. 

Modalit ile prin care o coal  se poate face remarcat  nu se rezum  doar la 
publicitatea f cut  pe diferite canale media ci i prin inuta moral  a actan ilor 
educa iei: elevi i profesori deopotriv . Prin comportament, prin fapte bune, prin 
respect i implicare în activit i sociale po i face cinste colii, po i face cunoscut  
unitatea de înv mânt în care activezi. 

Promovarea imaginii colii se realizeaz  prin post ri regulate pe site-ul colii, pe 
pagina de pe platforma de socializare. Aceste dou  instrumente online ajut  colile s  
se fac  cunoscute i s  î i promoveze rezultatele, activit ile, programele la care 
particip , proiectele pe care le realizeaz . 

Proiectele de parteneriat încheiate cu institu iile publice, cu asocia ii i ONG-uri, 
cu coli din ar  i din str in tate sunt parte a promov rii imaginii colii. Participarea 
elevilor la proiectele e-Twinning, de exemplu, ajut  la cunoa terea localit 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 (oin , fotbal, ah) sunt parte a promov rii imaginii 
colii. 
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Premiile ob inute de c tre cadrele didactice la diverse concursuri na ionale i/sau 
conduc la promovarea acestora în media. Numele colii este primul rostit, astfel încât 
coala este promovat  atât în presa scris , 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 îmbun t irea bazei materiale a colii, 
astfel încât, f cându-se cunoscut acest lucru, coala capat  personalitate, este cunoscut  
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 activit i suplimentare în beneficiul elevilor. Prin implicarea cadrelor 
didactice i a elevilor  în astfel de activit i se reu e te propulsarea colii în rândul celor 
mai cunoscute i respectate institu ii de înv mânt din jude  i nu numai. 

Important  este i difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional  
corelat  cu cerin ele de pe pia a muncii locale/regionale, programele i proiectele 
educa ionale desf urate, cu privire la baza material , resursele umane, rezultatele 
colare.   

Consilierea p rin ilor privind orientarea colar  face ca elevii colii noastre s  se 
orienteze spre profiluri/licee potrivite abilit ilor i înclina iilor fiec ruia,  aducând 
astfel plus-valoare rela iilor coal -familie, în beneficiul elevului.   

Revista colii, ALEINAD, face parte din planul de promovare a imaginii colii. 
Revista are ISBN i apare bianual: un num r al revistei este dedicat simpozionului 
na ional organizat de coala noastr , iar cel de-al doilea num r este realizat excusiv de 
c tre elevii i profesorii colii.  

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 
comunit ii. Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea 
procesului instructiv i educativ asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

Bibliografie: 
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ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

298



Badea Câr an 

G. Loredana-Persida, clasa a VIII-a 

coala Gimnazial  Nr. 1 Orbeni          
Prof. coord. Drâmb  Nicu a-Minodora 

Am fost profund impresionat  de curajul i determinarea lui Badea Câr an, un 
cioban, care a c l torit pe jos pân  la Roma, pentru a vedea cu ochii s i Columna lui 
Traian, dar i alte m rturii care dovedeau originea latin  a poporului român.  

De mic copil lui i-a pl cut s  cutremure mun ii în lung i lat, fie înso ind turmele 
de mioare, fie de unul singur. Ajunsese s  cunoasc  cele mai tainice poteci din Mun ii 
F g ra , drumuri pe care autorit ile maghiare nici m car nu le cuno teau i nu aveau 
cum s  le controleze i supravegheze. 

Era o perioad  grea pentru românii din Transilvania, pentru a sc pa de chin, 
mul i dintre ei trecând Carpa ii ajungeau în Principatele Române. Tân rul Câr an nu a 
cunoscut minunea scrisului i a cititului pân  la vârsta de aisprezece ani. Odat  cu 
pastoralele anuale, tân rul cioban realizeaz  faptul c  i locuitorii de dincolo de mun i 
vorbesc aceia i limb  i au acelea i obiceiuri ca românii din Transilvania. 

Pe vremea când p storea cu mioarele lui în Câmpia B r ganului începu s  
deslu easc  literele i s  scrie primele sale cuvinte. Cel care i-a fost dasc l a fost tot un 
cioban tovar ul s u de transhuman , Ion Cotig  din comuna S cele. Primele c r 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 latinit ii poporului român. Cu pu inii bani câ tiga i din p storit î i cump ra 
mereu c r i iar atunci când nu avea bani, împrumuta c r i de la preo ii români din 
Ardeal. Asta se întâmpla pe ascuns, pentru ca autorit ile maghiare s  nu afle c  în 
Transilvania circulau c r i în limba român , tip rite în Moldova i ara Româneasc . 

Badea Câr an s-a stins din via  în ziua de 7 august 1911. A adar, s  cercet m 
istoria i vom reg si adev ra i eroi în ranii români, care de i nu tiau mult  carte, au 
luptat pentru patria lor!  

Ei sunt cei care au transmis mai departe dragostea de ar , iar tinerii ca mine 
r mân marca i de asemenea pove ti de iubire fa  de p mântul str mo esc. 
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Importan a promov rii imaginii gr din iei 

Prof. Înv. pre colar Dumitru  Cristina
Gr dini a Badule ti  

În condi iile unui sistem concuren ial în continu  dezvoltare devine imperativ  
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii gr dini ei i de stabilire a unor rela ii 
directe cu viitorii poten iali beneficiari/p rin i. Imaginea gr dini ei are o puternica 
influen  asupra a tept rilor, iar aceste a tept ri influen eaz  alegerea beneficiarilor. 
Este important ca imaginea pe care o proiecteaz  asupra comunita ii s  fie aceea i cu 
ceea ce dore te coala s  realizeze. Construirea i consolidarea unei imagini pozitive 
ia ani de grij , de munc  sistematic  de comunicare i de calitate. 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  
importan a mediului i a schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravie uirea institu iei.  

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  ,, 
politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i pe 
de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  

Gr dini a este o institu ie de educa ie care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât îi pentru p rin i. Misiunea noastr , a educatorilor este  de a 
promova un înv mânt deschis, flexibil, capabil s  asigure accesul egal la educatie 
pentru to i copiii indiferent de na ionalitate, religie, ras  deci s  ofere anse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele îi 
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare;  

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 

în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet).  

Promovarea imaginii gr dini ei noastre prin oferta educa ional  este una din 
intele proiectului de dezvoltare institu ionala. Prin oferta educa ionala gr dini a 

noastr  d  posibilitatea p rin ilor s  aleaga acivit ile op ionale i extracurriculare la 
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care doresc s  participe copiii. Activit ile extracurriculare au un con inut cultural 
artistic, spiritual, sau sunt simple activit i de joc sau de participare la via a îi activitatea 
comunit ii locale. Aceste activit i ofer  copiilor destindere, recreere, voie bun  iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirm ri i recunoa tere a aptitudinilor. Aceste 
activit i au caracter ocazional îi iau forme foarte variate. Dintre activita ile desf urate 
în gradini a noastr  amintesc doar câteva: 

- S rb torirea zilei de na tere a unui copil; 
- Excursii, drume ii, plimb ri; 
- Participare la concursuri locale, jude ene, na ionale i internationale avizate de MEN 

Acest tip de activit i îi antreneaz  pe copii, îi apropie de gr dini , îi determin  
s  o îndr geasc  i mai mult. 

Pentru ca oferta noastr  s  fie viabil  depunem eforturi în asigurarea unor spa ii 
de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice i de educa ie ale 
fiec rui copil atât în interiorul gr dini ei cât îi în curtea acesteia. Nu este suficient ca 
oferta s  fie cunoscut  ci i înteleas  îndeosebi de p rin i i copii.  

P rintii vor fi informa i cu privire la calitatea serviciilor din gr dini , 
competen a cadrelor didactice, reursele materiale ale gr dini ei, cadrul ambiental, 
proiectele educa ionale i parteneriatele în care gr dini a este implicat . În realizarea 
parteneriatelor sunt antrena i cei mai importan i factori în actul educa ional: copiii, 
familia, gr dini a i comunitatea local , iar prezen a sistematic  a p rin ilor i a 
comunit ii în ,,via a gr dini ei,, sporesc interesul pentru educarea integral  a copiilor.  

În toate tipurile de activit i în parteneriat, un factor important îl constituie 
climatul vie ii de grup i al rela iei gr dini - familie- comunitate. Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare, de încredere i prietenie, care s  fac  posibil  
comunicarea liber . Unele activit i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emo ional, 
rela ional dar trebuie subliniat faptul c  influen a acestor activit i nu se exprim  în 
activit i singulare ci prin sisteme de activit i de diferite tipuri, într-o succesiune 
gradat . 

Motiva ia unor activit i de parteneriat este în elegerea necesit ii de a integra 
gr dini a în mediul comunitar ca partener egal i consecvent în formarea viitorului 
cet ean. Proiectele educa ionale realizate cu diferi i parteneri locali sunt, de obicei 
foarte atractive, iar copiii particip  activ i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele 
s  func ioneze este nevoie de respect încredere reciproc , consens cu privire la 
scopurile ac iunii i strategiilor de atingere a acestora i de asumarea în comun a 
drepturilor i responsabilit ilor. 

În acest an colar derul m o serie de parteneriate cu comunitatea local   prin care 
promovam imaginea gr dini ei noastre. Amintesc câteva dintre acestea: 

1. ,,Împreun  pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia
2. ,,Noi suntem micii pietoni” – parteneriat cu poli ia
3. ,,Comoara din c r i” – parteneriat cu Biblioteca colara
4. ,,Pa i spre succesul colar”- parteneriat cu coala
Prin toat  activitatea desf urat  în gr dini a noastr  se asigur  un act 

educa ional de calitate care s  contribuie la formarea unei personalit i a copilului 
independente i creative, la formarea unor copii s n to i, activi, eficien i, cooperan i 
care s  se adapteze u or la regimul colar i la orice situa ie în via . 
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Promovarea imaginii colii prin parteneriate colare 

Prof. Elena Gogu
coala Gimnazial  Nr. 1 Vân torii Mici 

Partenerii  proiectului au fost coala Gimnazial  Nr. 1 Vân torii Mici, coala 
Gimnazial  Tudor Vladimirescu din Dr g ani precum i Poli ia Vân torii Mici. 

Implementarea proiectului s-a realizat cu sprijinul profesorilor din cele dou  
coli în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 iar grupul int  a fost format din elevii 

claselor V- VIII i cadrele didactice din cele dou  coli. 

ARGUMENT 

 Fenomenul BULLYING-ului  este o problem  insuficient con tientizat  în 
societatea noastr  i care în ultimul timp s-a mutat i în spa iul virtual, sub forma 
CIBERBULLYING-ului.  

 Proiectul î i propune s  eviden ieze punctul de vedere al elevilor cu privire la 
bullying, cu privire la siguran a lor fizic  i emo ional  din mediul colar i nu numai.  

De asemenea, se urm re te i identificarea metodelor prin care bullying -ul poate 
fi prevenit, atât de c tre elevi, cât i de c tre cadrele didactice. 

În ara noastr  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 activit ilor de acest tip în mediul colar prin campanii de informare 
în rândul elevilor,dezbateri, concursuri online. 

OBIECTIVE 

 1. Realizarea unor materiale informative, pliante, prezent ri Power-point cu
scopul implement rii activit 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 c tre 
cadrele didactice pentru a preveni bullying-ul în mediul colar. 

 Cre terea num rului 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. 

MODALIT I DE EVALUARE 

 Observarea sistematic  a comportamentului elevilor, r spunsurile din timpul 
sesiunilor de informare, monitorizarea cazurilor de bullying din cele dou  coli 
partenere i realizarea unui benchmark, fi e de lucru, chestionare de feedback. 

MODALIT I DE PROMOVARE 

 Promovarea proiectului se va face pe site-urile colilor partenere i în presa 
local . 

Câteva dintre mesajele antibullying pe care copiii din colile partenere le-au 
gândit se pot observa în imaginile de mai jos: 

Activit ile de informare s-au derulat în fiecare dintre colile partenere iar 
activitatea final  s-a desf 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 aceast  
tem  chiar i în mediul online cu al i colegi; au g sit împreun  posibile solu ii pentru 
diferite situa ii în care ar putea fi agresa i i au manifestat comportamente de 
colaborare. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

304



PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVIT I EDUCATIVE 

Prof. Enculescu Elena Ramona
coala Gimnazial  ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova 

,,S  nu l s m cuvintele nici s  doarm , nici s  amor easc , nici s  zac , nici s  
moar . Ele sunt comoara noastr  de mare pre .” Tudor Arghezi  

În coala contemporan  eficien a educa iei depinde de gradul în care se 
preg te te copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine i de m sura în care 
reu e te s  pun  bazele form rii personalit ii copiilor.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive. 

În acest cadru, înv mântul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic i socioafectiv, pentru o cât mai u oar  integrare social . 
Complexitatea finalit ilor educa ionale impune îmbinarea activit ilor curriculare cu 
cele extracurriculare.  

Scopul activit ilor extra colare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea copiilor în activit i cât mai variate i bogate în con inut, cultivarea 
interesului pentru activit i socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul colar, 
oferirea de suport pentru reu ita colar  în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale i corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activit ile extra colare se desf oar  într-un cadru informal, ce permite elevilor 
cu dificult i de afirmare în mediul colar s  reduc  nivelul anxiet ii i s - i 
maximizeze poten ialul intelectual. Activit ile extracurriculare organizate împreun  
cu elevii mei au con inut cultural, artistic, spiritual, tehnico-aplicativ sau simple 
activit i de joc sau de participare la via a i activitatea comunit ii locale.   

Vizitele la muzee, expozi ii, monumente i locuri istorice, organizate selectiv – 
constituie de asemenea un mijloc de a intui i pre ui valorile culturale, folclorice i 
istorice ale poporului nostru. Ele ofer  copiilor prilejul de a observa obiectele i 
fenomenele în starea lor natural , procesul de produc ie în desf urarea sa, operele de 
art  originale, momentele legate de trecutul istoric local, na ional, de via a i activitatea 
unor personalit i de seam  ale tiin ei i culturii universale i na ionale, rela iile dintre 
oameni i rezultatele concrete ale muncii lor, stimuleaz  activitatea de înv are, 
întregesc i des vâr esc ceea ce copiii acumuleaz  în cadrul activit ilor.  

În coal , serb rile colare vin în ajutorul afirm rii i form rii personalit ii 
copilului. Realizarea programului artistic presupune o munc  de c ut ri i de crea ie 
din partea profesorului. În cadrul serb rii profesorul este regizor, coregraf, pasionat 
culeg tor de folclor, poet, interpret model pentru micii arti ti. Importan a unor 
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asemenea festivit i organizate la sfâr it de an colar, de Ziua Copilului sau s rb torile 
religioase, este deosebit . Ele l rgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la 
acumularea de noi cuno tin e, la îmbog irea tr irilor afective i sentimentelor estetice. 
Pentru ca elevii s - i motiveze participarea la aceast  aleas  activitate, este foarte 
important  atmosfera realizat  în timpul repeti iilor, caracterizat  prin bun  dispozi ie, 
dar i prin seriozitate.  

ansa de reu it  a serb rilor este dat  de varietatea programului artistic, în 
m sur  s  valorifice talentul de recitator al unora, calit ile vocale, de ritm i gra ie ale 
altora, dar i destoinicia pentru realizarea costumelor i decorurilor.  

Versul, muzica vocal  i instrumental , gimnastica ritmic , scenetele pline de 
haz, armonios îmbinate, asigur  varietatea i dinamismul spectacolului. Micii arti ti 
trebuie încuraja i, stimula i, pentru a realiza buna dispozi ie i participarea cu interes 
de-a lungul preg tirii i desf ur rii spectacolului.   

Serb rile colare sunt momente de maxim  bucurie atât pentru copii, cât i 
pentru p rin ii lor. Ele aduc lumin  în suflete, dau aripi imagina iei, entuziasmului i 
r mân de-a pururi ca momente de neuitat în via a fiec ruia. ,,Ca s  po i povesti sau 
cânta copiilor, trebuie s -i iube ti, s  cau i s  pricepi firea i lumea aparte în care 
tr iesc, sa tii s  cobori pân  la nivelul personalit ii lor.  

Trebuie s  iei parte împreun  cu dân ii la toate manifest rile suflete ti; într-un 
cuvânt, r mânând om mare, s  fii cât se poate de copil’’. (G. Co buc)    Spectacolele 
constituie o alt  form  de activitate extracurricular  în coal , prin care copilul face 
cuno tin  cu lumea minunat  a artei. De i aceast  form  de activitate îl pune pe copil 
în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebit  rezid  în faptul c  
ea constituie o surs  inepuizabil  de impresii puternice, precum i în faptul c  apeleaz , 
permanent, la afectivitatea copilului.  

Parteneriatele ajut  copiii s  aib  succes la coal  i mai târziu, în via . Atunci 
când p rin ii, copiii i ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri 
în educa ie, se creeaz  în jurul copiilor o comunitate de suport care începe s  
func ioneze.  

Parteneriatele trebuie v zute ca o component  esen ial  în organizarea colii. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional sau o 
problem  de natura rela iilor publice.  

În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge urm toarele con inuturi: 
transmiterea unor informa ii despre ecologie, dobândirea unor cuno tin e despre rela ia 
om-mediu, educarea unor comportamente i conduite civilizate, îmbog irea 
vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de 
investigare, cercetare etc. Prin organizarea unor concursuri între clase am promovat 
valori culturale i etice fundamentale, precum i fair play-ul competi ional, 
sensibilitatea i personalitatea lor suferind modific ri pozitive, putând u or depista 
tinere talente artistice în vederea cultiv rii i promov rii lor.   

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor.  
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Diversitatea activit ilor extra colare oferite cre te interesul copiilor pentru 
coal  i pentru oferta educa ional .  

coala noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante.  
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Perspective de valorificare a educa iei nonformale i informale        
în procesul didactic 

Prof. pentru înv. primar: EPURE NICOLETA 

Perspectivele de valorificare a educa iei nonformale i informale în procesul 
didactic sunt legate de elevi i de profesori, inând seama de poten ialul ridicat de a 
sus ine motiva ia acestor categorii de actori implica i în realizarea actului educa ional. 

Din perspectiva elevilor este de dorit ca profesorii s  arate interes fa  de 
preocup rile elevilor din afara cadrului educa ional formal i s  g seasc  modalit i i 
c i de valorificare a acestora. Astfel, ace tia vor fi stimula i s  aduc , în procesul 
înv rii formale, propriile experien e de înv are acumulate în comunitatea mic  a 
familiei, a prietenilor, a unui grup care împ rt e te hobby-uri sau interese comune. 

Din perspectiva profesorilor pe lâng  faptul c  ace tia ar trebui s  tie cum s  
valorifice diversele experien e de înv are ale elevilor provenite din educa ia 
nonformal  sau informal , profesorii ar trebui s  g seasc  c i de a- i valorifica 
propriile experien e de înv are din afara înv rii formale, pentru a dinamiza i a 
eficientiza procesele didactice pe care le construiesc. 

De exemplu: În procesul de predare-înv are elevii sunt solicita i, la începutul 
studierii unei teme noi, s  împ rt easc  colegilor ceea ce tiu în leg tur  cu tema 
respectiv , cum i de unde au aflat despre un autor, un eveniment istoric, o zon  
geografic , un experiment tiin ific etc.; 

Pe parcursul abord rii unei teme, elevii sunt solicita i s  relateze propriile 
experien e de înv are nonformale sau informale care sunt asociate cu noile achizi ii 
(ce au observat într-o excursie/ vacan  la munte referitor la flora i fauna specific  
acestei zone, în ce filme sau c r i v zute sau citite de ei au aflat ceva nou despre tema 
abordat  etc.); 

Elevii sunt încuraja i s  demonstreze, prin achizi ii dobândite prin educa ia 
nonformal  sau informal  (din diverse domenii: muzic , dans, sport, crea ii literare, 
crea ii plastice, filme, colec ionarea de timbre, roci etc.), s  fac  asocieri între ceea ce 
tiu / tiu s  fac  i ceea ce tocmai au înv at, s  nuan ezeze cunoa terea unei teme, 

apelând la experien ele lor de înv are, altele decât cele provenite din educa ia formal ; 

Elevii sunt încuraja i s  ofere exemple de înv are provenite din familie sau din 
cercul de prieteni, relevante pentru în elegerea profund  a temei abordate în clas ; 

Ei sunt încuraja i de profesor s  reflecteze asupra modului în care valorific  noile 
cuno tin e, deprinderi, atitudini, interiorizate în activit ile lor cotidiene în cadrul 
educa iei formale. 
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Efecte scontate: elevii se simt valoriza i, cap t  încredere în ei, înva  s  
comunice cu ceilal i, au ansa de a înv a în mod autentic i profund, din mai multe 
perspective despre o tem , de a interioriza diverse experien e de înv are i de a- i 
clarifica propriile valori i atitudini fa  de cunoa tere, interiorizeaz  un continuum 
între ceea ce înva  la coal  i ceea ce înva  în alte contexte, nonformale sau 
informale. 

Practica obiectivat  a profesorilor: 

Împ rt irea unor experien e proprii de înv are referitoare la tema abordat  
(dificult i / satisfac ii/ surse de informare/ modalit i de dezvoltare a unor deprinderi 
sau ocazii de interiorizare a unor atitudini); 

Relatarea unor experien e de înv are care au leg tur  cu tema studiat  despre 
care au aflat din diverse surse (lecturi, filme etc.) sau pe care le-au aflat de la prieteni, 
membri ai familiei .a.; 

Introducerea, în procesul de predare-înv are, a unor achizi ii dobândite prin 
educa ia nonformal  sau informal  (cursuri de formare în specialitate sau în didactica 
specialit ii, cunoa terea unei limbi str ine, abilit i de lucru cu calculatorul, lectura 
unor c r i, vizitarea unor expozi ii de art , pasiunea pentru muzic  sau pentru natur  
etc.); 

Împ rt irea unor experien e de înv are proprii, din care s  rezulte o anumit  
atitudine fa  de cunoa tere i un stil de lucru intelectual. 

Efecte scontate: crearea unui climat stimulativ pentru elevi, satisfac ia de a- i 
folosi întregul poten ial cognitiv i metacognitiv în procesul didactic. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar, FANGLI GETA-ORESIA
coala Profesional  Ruscova, Maramure  

,, coala nu este un institut de înv tur ,                                                    
ci un templu ai c ror preo i sunt profesorii’’- Regele Carol II (citatepedia.ro) 

          În zilele noastre, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 
          Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 
          Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de 
descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. Crearea i promovarea 
unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul rând, prin 
rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în principiu, primii 
interesa i de acest aspect. 
           Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 
          Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
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Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toasa, practic  i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. 
          Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru   didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
          Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor,internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
           Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz    cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  
a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 
Revista educa iei - Edict 
http://www.scritube.com, Marketing educa ional 
Negril  Iulian, Marketing educa ional 
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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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid.. Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de 
înv t m nt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  
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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine 
pozitiva asupra colii. Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare 
permanent  cu nevoile specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaretea violen ei din unitatea colar , 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  
creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
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ACTIVIT ILE EXTRA COLARE  

Prof. Farca  Mariana Camelia          
coala Gimnazial  Ib ne ti, jud. Mure  

În coala contemporan , o educa ie eficient , depinde de gradul în care se 
preg te te copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine i de m sura în care 
reu e te s  pun  bazele form rii personalit ii elevilor. În acest cadru, înv mântul are 
misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect fizic i socioafectiv, pentru o integrare social  
cât mai u oar . Complexitatea procesului educa ional impune îmbinarea activit ilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educa ional devine o 
necesitate; activit iile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea i completarea procesului de înv are. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta i explora anumite înclina ii i aptitudini ale 
copiilor. Având un caracter atractiv, copiii particip  într-o atmosfer  relaxant , cu 
însufle ire i d ruire, la astfel de activit i, îmbinându-se utilul cu pl cutul. 

Antrenarea copiilor în programe i proiecte extra colare care vizeaz  studierea 
limbii franceze trebuie s  fie o preocupare important  a cadrelor didactice de ast zi. 
Activit ile extra colare contribuie la formarea personalit ii elevului. Sunt importante 
i utile. Având în vedere interesul elevilor pentru aspecte legate de cultura i civiliza ia 

Fran ei, aceste activit i propun o abordare modern , adaptat  atât specificului colii 
cât i preferin elor elevilor, vis-a-vis de muzic , teatru, pictur , gastronomie 
francez  încercând s  combine activit i dedicate faptelor de limb  cât i activit ilor 
de exprimare oral . 

Ca profesor de limba francez , în decursul mai multor ani de predare am 
constatat c  elevii sunt mult mai aten i i mai activi când sunt solicita i s  desf oare 
diferite activit i din domeniul limbii franceze. 

Ziua European  a Limbilor, s rb torit  în data de 26 septembrie, a fost  un 
prilej pentru elevii colii Gimnaziale Ib ne ti de a se implica, împreun  cu profesorii 
ariei curriculare limb  i comunicare, în diverse activit i de promovare a 
plurilingvismului: expuneri de plan e, concursuri de cultur  general , jocuri distractiv 
educative i numeroase momente artistice realizate de elevi cu mult talent. Obiectivele 
generale ale Zilei Europene a Limbilor au inclus con tientizarea elevilor asupra 
importan ei înv rii limbilor str ine i diversificarea gamei de limbi înv ate în scopul 
de a cre te plurilingvismul i în elegerea intercultural , precum i promovarea 
diversit ii lingvistice i culturale a Europei, care trebuie s  fie p strat  i încurajat . 

Pentru a celebra Ziua Interna ional  a  Francofoniei pofesorii de limba 
francez  de la colile gimnaziale din  zona Reghin, Mure , au ini iat un parteneriat 
colar având urm toarele obiective: dezvoltarea la elevi a dorin ei de cunoa tere a 

culturii i civiliza iei franceze, cultivarea dorin ei de a lucra în grup, dezvoltarea 
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respectului pentru cultura francez , dezvoltarea sim ului artistic i gustului pentru 
frumos. Acest proiect educativ i-a propus, pe lâng  o important  documentare a 
elevilor despre obiectivele socio-culturale ale Fran ei i o aprofundare a valorilor 
francofoniei, dezvoltarea competen elor de comunicare i exprimare artistic .   

Proiectul EUROPE DAY în care am fost coopta i de c tre colegii din Fran a i-
a propus s  realizeze un colaj, un desen/ pictur , o fotografie sau un video plecând de 
la un cuvânt din limba matern , reprezentativ pentru ar . La acest proiect au fost 
invitate s  participe toate colile din comunele membre în Carta European  a 
Comunit ilor Rurale, din care i comuna noastr  face parte. 

Elevii au reu it astfel, prin intermediul limbii engleze sau franceze s  se 
manifeste creativ i s  împ rt easc  frânturi din cultura i civiliza ia proprie tuturor 
comunelor europene participante la proiect. Fiecare coal  participant  la proiect a 
trimis crea ia tuturor celorlalte coli din rile europene participante. 
Produsul final al acestui proiect a fost expozi ia organizat  în coala Elementar  
Public  din Puy-Lonchard Cisse, din Fran a, cu ocazia Zilei de 9 mai, Ziua Europei. 

Prin participarea la acest proiect elevii colii noastre au avut posibilitatea s  
comunice cu al i elevi din rile participante, s  afle elemente de specific cultural sau 
de specific al educa iei din rile partenere, s  înve e utilizând noile tehnologii i s - i 
perfec ioneze competen ele de comunicare în limbi str ine. Alte proiecte desf urate 
în prezent în unitatea noastr  sunt cele dou  proiecte Erasmus Sail Away, parteneri 
Fran a, Croa ia, Grecia i Democracy experiments in my family, parteneri Finlanda, 
Polonia Serbia i Turcia. 

Activit ile extracurriculare au rolul de a dezvolta competen ele elevilor în 
situa ii concrete de via , aceste activit i creând cadrul optim pentru exersarea limbii 
engleze i franceze în afara orelor de curs. 

Activit ile extra colare sunt cu atât mai interesante cu cât elevii iau cuno tin  
cu universul mai larg al limbii i culturii i civiliza iei franceze. Aceste activit i, 
organizate în afara orelor de clas , fie în coal , fie în afara colii determin  o 
cunoa tere mai aprofundat  a limbii i civiliza iei franceze, l rgirea orizontului de 
cunoa tere al elevilor care afl  lucruri noi despre r spândirea limbii franceze în lume. 

Psihologul american Bruner, 1970, afirma c  „oric rui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare i se poate preda cu succes orice tem , dac  se folosesc metode i procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dac  materia este prezentat  într-o form  
mai simpl , astfel încât copilul s  poat  progresa cu mai mult  u urin  i mai temeinic 
spre o deplin  st pânire a cuno tin elor”. Dac  avem grij  ca obiectivele instructiv-
educative s  primeze, dar s  fie prezentate în mod echilibrat i momente recreative, de 
relaxare, rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Activit ile extra colare au efecte 
benefice asupra elevilor i îi determin  s  doreasc  s  se perfec ioneze în domeniu. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
ÎN PREDAREA ONLINE 

Prof. înv.  Primar Farca  Viorica Adina     
coala Gimnazial  Vârfurile, jud. Arad 

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o 
provocare obi nuit , întregul nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  
nedeterminat . Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are-evaluare a redevenit 
în aten ia noastr  sub titulatura de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost 
nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii 
care faciliteaz  înv area la distan . 

Înv area în mediul virtual este ca o ,, coal  altfel”, o coal  care se 
caracterizeaz  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 într-
un mod atractiv înv area. În situa ia în care am fost nevoi i ca predarea s  o facem prin 
intemediul mijloacelor digitale, am constatat c  folosirea unor jocuri didactice 
interactive în cadrul orelor prin intermediul unor aplica ii digitale duc la îmbun ta irea 
rezultatelor colare ale elevilor. În ,, coala de acas ”, pentru crearea unor resurse 
interactive pentru elevi, am folosit urm toarele platforme i aplica ii digitale: 

Platforma educa ional  WordWall este una din acele platforme care vin în 
ajutorul cadrului didactic pentru a face o lec ie mai interactiv . Ni se propun mai multe 
forme de joc, chiar i realizând o activitate, elevul are op iunea s - i schimbe aspectul 
jocului, condi iile r mânând acelea i; aceast  platform  încadrez  cu succes toate 
categoriile de vârst , vine cu op iuni diferite de a crea i a dezvolta creativitatea. 
Aplica ia Wordwall este o aplica ie util  pentru crearea activit ilor, exerci iilor 
interactive i distractive pentru copii. Este interesant  prin faptul c  elevii percep aceste 
exerci ii ca drept jocuri, dar prin aceste jocuri le dezvolt m competen e, le form m 
aptitudini i deprinderi utile (https://wordwall.net/ro/myactivities). 

Aplica ia LearningApps este o aplica ie conceput  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 etap  a lec iei. De asemenea, platforma ofer  
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 c tre cadrul didactic. 
Respectiv, cadrul didactic are posibilitatea de a vizualiza corectitudinea realiz rii 
sarcinii propuse, timpul realiz rii sarcinii i num rul elevilor care au realizat sarcina 
corect (https://learningapps.org/display?v=pbx62y15321). 

 WordArt este o aplica ie care realizeaz  u or un „nor de cuvinte” – un mod 
de reprezentare vizual  a unui text sau a unui ir de cuvinte, în care, de obicei, 
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semnifica ia unui element-cuvânt este relevat  de m rimea acestuia relativ  la celelalte 
elemente.  Poate fi un instrument pentru analiz  de con inut sau pentru crearea unui 
suport pentru prezentare de con inut, în form  grafic  – static  sau interactiv . 
Avantajul aplica iei WordArt (fa  de Wordle, de exemplu) este c  se pot realiza mai 
multe forme de nori de cuvinte  (https://wordart.com/edit/ppp1g2a5476l). 

Kahoot! este o aplica ie u or de utilizat, îndr git  de c tre elevi. Este accesat  
de c tre 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 c  elevii 
percep utilizarea acestei aplica ii ca pe un joc, ei nu simt c  sunt evalua i, sunt relaxa i 
i dornici de a interac iona i mai mult cu tehnologia digital  în mediul colar, în 

educa ie. Avantajul aplica iei Kahoot! este c  antreneaz  elevii în activit i rapide de 
evaluare de cuno tin e: test, quiz, trivia (https://create.kahoot.it/details/58b421a1-21fe-
4fde-bc65-fdb3899c5784). 

LIVRESQ este un editor de resurse educa ionale în format digital. Acesta 
faciliteaz  crearea de lec ii interactive, ce con in texte, galerii de imagini, anima ii, 
audio, video, quiz-uri i alte elemente, f r  a fi necesare cuno tin e de programare. 
Lec iile realizate în LIVRESQ pot fi desc rcate 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, tablet , PC). Consider c  
platforma LIVRESQ este coala în care gândurile se pot proiecta pe ecrane, cromatic 
i imagistic i în care cadrul didactic este regizorul care jongleaz  cu crea ie, art , 

inventivitate i comunicare prin idei, viziuni. Cu ajutorul editorului livresq am realizat 
lec ii interactive interesante, îndr gite i apreciate de copii, în care înv area devine 
mult mai u oar  i mai pl cut , accentul în demersul didactic punându-se pe elev 
(https://library.livresq.com/details/6013330401f06b0007661627). 

În concluzie, înv area trebuie s  continue dincolo de coal  cu aceste 
instrumente online accesibile tuturor. Cu mult  determinare, putem face progrese 
împreun  i, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii s  înve e i s  lucreze 
independent. Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  
creeze o interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt 
cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i 
permite s  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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PROMOVAREA IMAGINII COLII PRIN PROIECTE EDUCA IONALE 
INTERCULTURALE I SERB RI COLARE 

Prof. înv. primar  F rc anu Mihaela       
coala Gimnazial  ”Spiru Haret” Olteni a, Jud. C l ra i  

În colile din România, înv area într-un cadru nonformal este posibil  prin 
intermediul activit ilor extra colare, cadrul didactic, spre deosebire de activitatea 
obi nuit  de la clas , având rol de coordonator, respectiv moderator. Se tie faptul c  
activit ile extra colare îmbrac  diferite forme, îns  scopul lor este acela i, acela de 
înv are nonformal  într-un mediu în care beneficiarii direc i ai educa iei se simt 
confortabil, sunt încuraja i s - i exprime opiniile f r  teama c  vor fi judeca i, s  aib  
ini iativ , s  lucreze în echip , de aceea în ultimii ani am încercat s  cooptez în 
asemenea activit i un num r cât mai mare de elevi, feed-back-ul primit de la ei fiind 
întotdeauna unul pozitiv. Prin participarea la activit ile organizate în afara orelor de 
curs, în coal  sau în afara ei, elevii pot s  î i descopere talentul sau domeniul în care 
ar putea excela, pot s - i maximizeze poten ialul intelectual sau s - i dezvolte anumite 
aptitudini speciale i se dezvolt  multilateral.     

coala are misiunea de a permite fiec rui copil s  creasc , s - i dezvolte spiritul, 
corpul i inima, deci inteligen a, sensibilitatea, creativitatea; s  permit  copiilor s  
înve e s  tr iasc  împreun , unii cu al ii, cu persoane diferite, s - i poat  ocupa 
progresiv locul în societate, s  poat  deveni cet eni activi. 

Activitatea de cercetare în domeniul interculturalit ii în România are ca obiectiv 
producerea unor concepte i cuno tin e mai precise i clare în vederea oferirii unor 
argumente mai bune pentru practicile sociale i 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 cet eni responsabili i creativi dac  nu 
tocmai prin calitatea rela iei pedgogice a c rei bog ie este dimensiunea ei 
intercultural . 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferen elor. Cadrele didactice 
sunt garan ii acestor rigori ale spiritului care vegheaz  asupra diferen elor, pentru a 
înv a, a cunoa te i a în elege ceea ce ne leag , ceea ce ne face asem n tori, ceea ce 
ne apropie. 

Interculturalitatea este o component  a realit ii zilnice din gr dini  si din 
scoala. Tot modul de înv are este organizat din perspectiv  intercultural , permi ând 
înv area prin colaborare, comunicare i nicidecum de marginalizare a unor copii. 
Deschiderea spa iului scolii c tre comunitate i specificul ei, organizarea unor întâlniri, 
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excursii, serb ri cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorit ii, urmare te 
realizarea obiectivelor de egalizare a anselor în educa ie. 

Activit ile sus inute în cadrul acestor proiecte ating într-o oarecare m sur  i 
diversitatea religiilor i a modurilor de via  specifice, pun accent  pe discutarea unor 
provoc ri care pot fi întâlnite zi de zi, c utând solu ii de rezolvare a acestora, solicit  
fiecare latur  a personalit ii copiilor, având la baz  interdisciplinaritatea, incluzând 
elemente de: literatur , limb , istorie, geografie, abilit i practice, educa ie plastic  i 
educa ie civic . 

În România, care este parte a Uniunii Europene, deosebirea cuvintelor nu este o 
piedic  în calea comunic rii, c ci exist  un limbaj comun: muzica, dansul, pictura, 
respectul, iubirea, toleran a. 

Prin aceste proiecte interculturale  dorim s  ar t m copiilor c  ei to i, indiferent 
de etnie, doresc acela i lucru: s  se joace, s  înve e, s  se bucure de tot ce-i înconjoar  
i o pot face într-o rela ie de prietenie, de respect i întrajutorare reciproc , într-un 

climat de stabilitate i de bun  în elegere. 

Prin intermediul proiectelor derulate, copiii, indiferent de etnie, vor afla lucruri 
noi i interesante despre cei cu care convie uiesc, cei care le sunt colegi sau prieteni, 
indiferent de distan a dintre ei. Vor avea ocazia s - i dea seama c  i ceilal i sunt la fel, 
de i exist  i tr s turi prin care difer , tr s turi care îi particularizeaz  i îi fac s  fie 
valoro i, pentru un viitor cât mai bun împreun . 

Rezultatul crea iilor copiilor va deveni cartea lor  de vizit , dar i a institu iei în 
care înva , carte care le va înlesni convie iurea într-o societate multicultural .  

Pentru luna decembrie i, în special, s pt mâna premerg toare Sfintelor 
S rb tori ale Cr ciunului i Anul  Nou, care însufle esc în a teptare i pe cei mai mari, 
tematica s rb torii de Cr ciun se dovede te pe deplin eficient  în procesul instructiv –
educativ. Astfel, participarea la activit i dovede te entuziasm, interes (motiva ie 
intrinsec ), aten ie sporit , favorizând memorarea f r  efort. Iat  c  sfera cunoa terii 
evenimentelor din aceast  perioad  se l rge te: copilul tie acum de colindatul pe la 
casele oamenilor, pe când Mo ul cu sacul plin vine pe la cei cumin i.  

Povestirile pentru aceast  tematic  , precum i povestiri colaterale, pe care 
imagina ia bogat  i capabil  de abord ri suplimentare le creeaz , formeaz  capacit i 
de în elegere a mesajului oral, de redare cronologic  a  evenimentelor biblice. Colindul 
str vechi este acel cântec ce d inuie peste ani cu o u urin  de neimaginat; i ne referim 
aici la u urin  de ordin melodic dar i de vers. colarul mic cânt  destul de bine i în 
timp relativ scurt melodiile colindelor noastre. 

Receptarea operei de art  i implicit a frumosului folcloric nu este posibil  f r  
înv area unui limbaj folcloric. Elementele de folclor cu care elevii sunt familiariza i 
în cadrul activit ilor extracurriclare sunt, în acelasi timp,  parametri no iunii de 
frumos. A adar, concomitent cu însu irea gramaticii limbajului folclorului, se 
dobândesc acele cuno tin e care vor constitui criterii de apreciere ale frumosului . O 
cunoa tere mai profund  i o receptare mai atent  a folclorului de c tre ,,micu ii 
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c ut tori de frumos, vor contribui în mod eficient la educa ia estetic  a acestora, vor 
asigura leg tura cu p mântul pe care tr iesc, cu tradi iile locale, cu poporul i arta 
acestuia. 

Proiectele i serb rile colare pot avea ca finalit 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  serb rile colare, 
organizate cu diferite ocazii, pot contribui considerabil la promovarea imaginii colii, 
al turi de alte activit i extra colare. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

coala Gimnazial  “Iosif Vulcan” Holod - Bihor  
G. P. N. Nr. 3 Dumbrava    

Prof. pentru educatie timpurie: Fasie Mirela  

În zilele noastre, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u învia a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti (elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor înbun t i imaginea colii. Armonizarea ofertei de 
servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile specifice identificate în  
unitatea colar  i comunitatea local . 

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii  minorit ilor entice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Violentei. Integrarea elevilor în coala prin promovarea interculturalita ii i sus inerea 
elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii in institu ie se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei positive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institutional. 

           Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional.Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  toate 
formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii. 
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Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 
Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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Importan a activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

PROF. ÎNV. PRE C. FEIER MARIANA
COALA GIMNAZIAL  TOMNATIC - G. P. P. 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile, bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  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 schimb  ultimul. Necesitatea de 
adaptare a institu iilor de înv mînt la schimb rile mediului, la nevoile individuale ale 
clien ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbun t irii serviciilor, men inerii i promov rii acestor servicii în condi ii 
de maxim  eficien . Anume marketingul educa ional ar trebui s  configureze viziunea 
unei coli a secolului XXI i s  preg tesc  elevii pentru viitor. 

O coal  trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i 
orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a elevilor i a 
p rin ilor acestora.  

Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai cunoa terea de 
cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei. De aceea, marketingul devine o func ie a managementului. El este o tiin  care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretic  i reflec ia continu  asupra ideilor generate de practic , 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 
urm toarele 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 tept rile, exigen ele calitative ale consumatorilor, dar i cu dezideratele politicii 
educa ionale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreun  cu
resursele materiale i informa ionale s  stimuleze efectele sinergice ale valorilor i 
serviciilor educa ionale i s  asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate 
cererii de educa ie. Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional este 
satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
oferite. Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile 
lor, dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale. 

Multe institu ii educa ionale din rile 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 înseamn  ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu c  sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamn  c  principala sarcin  a 
institu iei este determinarea nevoilor i dorin elor pie ei- int  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 concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea i competen ele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la mod  la un moment 
dat. Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie care s  fie interesa i 
de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face cât mai atractiv . 

Bibliografie: 

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

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

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

324



PROMOVAREA IMAGINII COLII   

Înv toare: Filimon Flavia Diana
Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea 

Înv mântul primar este o treapt  important  i responsabil  în cadrul 
sistemului de înv mânt. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asidu  
i ordonat  dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare i presupune 

competitivitate.  

coala îl înva  pe copil s  se situeze printre semeni , s  se obi nuiasc  cu 
anumite cerin e i realit i sociale. Dar educa ia în familie constituie prima coal  a 
copilului, partea cea mai important  a preg tirii lui pentru via a social  i productiv . 
Familia trebuie s  fie prima institu ie social  care se preocup  de asigurarea condi iilor 
necesare dezvolt rii normale a copilului. coala i familia sunt cei doi poli de rezisten  
ai educa iei, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

Odat  cu intrarea în coal , copilul tr ie te în dou  lumi diferite: una a familiei, 
colorat  înc  de afectivitatea primei copil rii, cealalt , a colii, înc rcat  de noi 
exigen e i de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dac  aceste medii 
educa ionale se completeaz  i se sus in, ele asigur  într-o mare m sur  buna integrare 
a copilului în activitatea colar  i, pe plan mai general, în via a social .  

Obiectivul cel mai important al colabor rii dintre coal  i familie în perioada 
colarit ii mici îl reprezint  sus inerea eforturilor copilului pentru ca acesta s  

dobândeasc  primele instrumente ale muncii intelectuale i s  ob in  succesul colar. 
Clasa reprezint  pentru elevi al doilea mediu de socializare, dup  familie. Aici elevul 
va tr i i experimenta, va înv a deprinderi sociale necesare pentru via .  

În activitatea pe care o desf ur m, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor i cele ale noastre ca înv tor, cum ar fi: ce tie elevul, ce poate s  
fac , ce îi este îng duit s  realizeze, spre ce are înclina ii, de ce abilit i didactice 
dispune. Trebuie avute în vedere i „punctele slabe”pe care vrem s  le îndrept m(ce nu 
tie elevul, ce n-a în eles, ce nu poate s  fac , ce nu ne este îng duit nou  ca înv tori 

s  facem). Este necesar  o bun  cunoa tere a elevilor i totodat  o bun  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) asigur  condi iile 
oportune elevilor s  se afirme atât individual, cât i în echip .  

În domeniul colabor rii coal -familie, punctul de plecare este cunoa terea 
prealabil  a p rin ilor de c tre înv tor, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
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educativ  îmbrac  i în coala noastr , Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, 
Oradea, o multitudine de forme la urm toarele nivele: comitetul de p rin i, consiliul 
reprezentativ al p rin ilor, vizitele la domiciliu, coresponden a cu p rin ii, consulta iile 
pedagogice, implicarea p rin ilor în activit ile colii, activit ile nonformale (excursii, 
cercuri, serb ri, anivers ri, cursuri), consulta ii la cererea p rin ilor. Pentru înv tor 
înseamn  un cadru de manifestare i de perfec ionare a calit ilor sale manageriale, un 
moment optim de con tientizare i de mobilizare a p rin ilor într-un parteneriat real, 
prilej de a înv a i el din experien a p rin ilor. Pentru p rin i, adun rile colective 
reprezint  tot atâtea prilejuri de autoevaluare i de sporire a competen elor educative, 
de informare pedagogic  avizat , decide în elegerea complexit ii fenomenului 
instructiv-educativ i a pozi iei pe care o ocup  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 dezvolt rii armonioase a personalit ii. 

Beneficiile unui parteneriat: 

 Cele dou  institu ii î i cunosc mai bine nevoile i ofertele, ac ionând în 
consecin ; 

 Î i îmbog esc i î i aprofundeaz  reprezent rile i no iunile morale; 
 Î i cultiv  gestionarea eficient  a situa iilor conflictuale; 
 Î i l rgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date i informa ii i prin 

sistematizarea i interpretarea lor corect , precum i prin crearea posibilit ilor unei 
mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educa iei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
form rii unei mentalit i care s  reflecte demnitatea omului, respectul fa  de munc  i 
crea ia proprie, fa  de rezultatul ei, fa  de munca i rezultatele altora; 

 Ajut  la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, f cându-i pe elevi s  
vibreze în contact cu arta autentic  i s  valorizeze crea iile, cu adev rat educative; 

 Asigur , în mai mare m sur , egalitatea anselor educa ionale, pentru to i 
elevii; 

 Revigoreaz  spiritul civic i mentalitatea comunitar ; 
 Promoveaz , la un nivel superior, dialogul, transparen a i comunicarea; 
 Încurajeaz  ini iativa i participarea; 
 Statueaz , mai concret, disciplina i responsabilitatea; 
 Armonizeaz  condi iile specifice ale unit ii colare cu exigen ele sociale, de 

ordin general. 

În fiecare an, când se apropie Cr ciunul i încep s  cad  primii fulgi de nea, în 
inimile noastre se na te o lume nou , 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 copil riei, 

e lumea colindelor i a cântecelor de stea care umple de bucurie sfânt  inimile noastre. 
În scopul punerii în valoare a poten ialului, pe care îl are rela ionarea unit ii de 
înv mânt cu comunitatea, Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea, a 
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ini iat i organizat programul tematic „ Sear  de colinde” având ca obiective 
dezvoltarea unei rela ii active între coal , familie i comunitatea local , eviden ierea 
poten ialului uman i profesional al colii, sensibilizarea comunit ii locale fa  de 
realiz rile i nevoile colii, formarea p rin ilor ca parteneri, având o pozi ie bine 
definit  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 t r m magic, 
de basm, luminat de minunatele colinde prin care au devenit magi i vestitori ai Na terii 
Domnului. Bucuria i spiritul S rb torilor de iarn  au fost m rturisite de corul claselor 
primare, gimnaziale i de liceu care în sunetul cristalin al clopo eilor ne-au introdus în 
atmosfera mirific  de s rb toare.  

Decembrie este o lun  de magie! Acum ,,se coc” cele mai frumoase s rb tori 
(s rb torile de iarn ), care ne înv luie cu magia aromelor, a culorilor i a iubirii! 
Miracolul iubirii este omniprezent în aceast  perioad  sfânt  a anului.  O lume de 
poveste! A a s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul cozonacilor se 
împlete te cu cel al brazilor i al scor i oarei sau cu cel al citricelor. Copiii au inv at 
în cadrul activit ilor instructiv-educative desf urate la clas , despre frumuse ea i 
magia  acestui anotimp. Miercuri, 15 decembrie 2021, elevii colii noastre,împreun  
cu copiii de la Gr dini ele cu sec ii germane din ora ,  înso i i de p rin i i bunici, au 
participat la activitatea cu tema Ornamente pentru bradul de Cr ciun. La începutul 
activit ii s-au purtat discu ii despre anotimpul iarna i despre s rb torile din luna 
decembrie, copiii având misiunea de a confec iona podoabe pentru bradul l sat de Mo  
Cr ciun.  

Într-o atmosfer  de bun  dispozi ie, copiii îndruma i de cadrele didactice i 
ajuta i de p rin i au confec ionat globule e, stelu e, un Mo  Cr ciun i au copt i ornat  
turt  dulce.   

La sfâr itul programului, elevii i p rin ii au împodobit bradul, au cântat colinde, 
au d ruit i primit din bucuria i emo ia s rb torii de Cr ciun i au servit dulciuri. 
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Promovarea colii prin muzic  

Prof. înv. pre colar Fulop Carmen – Aneta   
Gr dini a cu Program Normal „Stej relul”, Cajvana 

“Muzica este graiul în care se oglindesc f r  putin  de pref c torie, însu irile 
suflete ti ale omului”, spunea George Enescu 

Muzica este tiin  i art . Ea are valen e cognitive, ra ionale, educative, 
voli ionale, afective i estetice, contribuind la bog ia sufleteasc . Prin muzic  
pre colarul înva  s  recepteze frumosul din art  i, prin aceasta, s  fie apt de a cultiva 
frumosul în via , de a- i disciplina continuu comportamentul conferindu-i 
corectitudine, principialitate, frumuse e. 

Dragostea copiilor pentru muzic  este un lucru firesc. Aceasta se observ  înc  
din primii ani de via , în jocurile lor, care au de multe ori i un aspect muzical. 
Activitatea muzical  ofer  copilului posibilitatea de a se exprima, îl activeaz , 
responsabilizeaz  i valorizeaz .  

Activitatea muzical  are un rol deosebit de important în stimularea i 
îmbun t irea variatelor aspecte ale dezvolt rii (fizic , social , emo ional ) prin 
interven ii asupra concentr rii aten iei, a reac iilor, a controlului motor, coordon rii, 
orient rii spa iale i temporale, a spa iului perceptiv, a dezvolt rii limbajului i 
însu irea diverselor achizi ii cognitive. 

Educa ia prin mijloace artistice, legat  de atitudinea emo ional  fa  de cele 
percepute, d  o cunoa tere realist asupra lumii. Cunoa terea lumii prin imagini artistice 
muzicale, îmbog e te personalitatea copilului i contribuie la dezvoltarea lui 
multilateral . Muzica este mai productive decât alte tiin e i arte în declansarea st rilor 
afective, a sentimentelor care îl fac pe om s  vibreze în fa a marilor probleme ale vie ii 
i a unor manifest ri morale. Ea este mobilizatoare i sus in toare a actelor de voin  
i de caracter, este sensibilizatoare prin ascu imea sim ului moral i suport al 

exerci iilor pentru formarea unor deprinderi i obi nuin e de comportament moral, 
patriotic i revolu ionar. 

Arta, în general, i muzica, în special, din mijloc de formare intelectuala a 
copilului devine i etalon, unitate de m sur  a capacit ii acestuia. Se tie c  arta, 
datorit  for ei de înrâurire i valen elor ei pluridimensionale, a fost folosit , din cele 
mai vechi timpuri, ca mod educativ. Limbajul artelor afecteaz , într-un mod sau altul, 
direct sau indirect, întreaga personalitate a individului. Se poate spune c  arta muzical  
contribuie la dezvoltarea a celor opt inteligen e ale omului (dupa Gardner) nu numai a 
inteligen ei muzicale. Arta, frumosul din natur  i din viata social  impresioneaz  i 
înnobileaz  sufletul omenesc, înviorandu-l, determinând adânci medita ii, producând 
înbog irea vie ii i luarea unor atitudini superioare. 
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Educa ia muzical , component  de baz  a educa iei artistice, disciplin  inclus  
în aria curricular  “Arte”, dispune de valen e formative multiple, vizând, a a cum am 
ar tat mai sus, toate resorturile personalit ii umane, atât pe cele afective cât i pe cele 
psihomotrice i intelectuale. 

Cântecele, jocurile cu cântec, jocurile muzicale, audi iile sunt mijloacele de baz  
ale educa iei muzicale la vârsta pre colar . Prin cântec, joc cu cântec, audi ii muzicale, 
pre colarii se deprind s  asculte muzic , îndeosebi muzic  vocal , i datorit  capacit ii 
imitative, caracteristic  dominant  la vârsta pre colar  li se treze te dorin a de a cânta 
ei în i i. Astfel, se formeaz  priceperi i deprinderi elementare de a interpreta clar, 
melodios i expresiv piesele muzicale destinate copiilor. Plecându-se de la premise c  
nu exist  copii afoni, ci copii insuficient educa i, gr dini a acord  pe tot parcursul 
pre colarit ii o aten ie deosebit  cultiv rii vocii copiilor, dezvolt rii auzului lor 
muzical, dezvolt rii sim ului lor ritmic, melodic i dinamic. 

Copiilor le place foarte mult s  se mi te în ritmul muzicii, dar i s  cânte la 
instrumente muzicale. A le oferi o palet  cât mai larg  de instrumente (setul orff, 
cloves, clopo ei muzicali, boomwackers, metalofon, org ), înseamn  a le da 
posibilitatea de a- i exprima sentimentele, tr irile, dorin ele, în timp ce ascultarea unei 
muzici adecvate st rii emo ionale din acel moment poate avea un rol autovindec tor. 
Automuzicoterapia are efecte atât asupra st rii afectiv-emo ionale cât i asupra 
spontaneit ii i creativit ii copilului prin antrenarea unor for e latente, existente, dar 
care înc  nu au fost descoperite. 

Muzica, cea mai profund  i complex  dintre arte, este exprimarea ideilor i 
sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sunt adresate afectivit ii, 
sensibilit ii. Ea d  na tere unor puternice sentimente estetice care sprijin  dezvoltarea 
intelectual  a copiilor. 

"S-a demonstrat faptul c  oboseala i durerea pot fi înl turate cu ajutorul muzicii, 
iar eliberarea de endorfine (hormone ai fericirii) se accelereaz . Are un efect miraculos 
în ceea ce prive te îmbun t irea calit ii somnului, reduce depresia iar tensiunea 
arterial  i ritmul cardiac se regleaz . 

Este foarte important ca orice p rinte s  pun  la dispozi ie copiilor m car o parte 
din universal vindec tor al muzicii  i s  fac  acest lucru cât de des se poate" 
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Promovarea imaginii colii 

Liceul Teoretic “Nagy Mózes” Târgu Secuiesc   
prof. Fülöp Rita, profesoar  de limb  englez  

În zilele noastre, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane, mai ales din partea 
beneficiarilor directi sau indirecti, parin ilor si viitorilor elevi ai liceului.  Aceste cerin e 
fac din unitatea de înv mânt un mediu în continu  schimbare.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local in primul rând. Internetul a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, 
prin care o coal  î i poate construi o imagine. Promovarea imaginii pozitive a 
institu iei colare se realizeaz  prin publicarea tuturor reu itelor, internetul devenind 
cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele i produsele activit ilor. Cu ajutorul 
unui site sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se 
întâmpl  în coal , dar putem promova activit ile ce se desf oar  în coal , activit i 
extracurriculare. Activit ile desf urate la Liceul Teoretic „Nagy Mózes” sunt 
promovate pe pagina de facebook a colii. Pe l ng  pagina de Facebook sau a site-ului 
colii promov m  imaginea colii si prin presa scris . 

Liceul Teoretic „Nagy Mózes” din T rgu Secuiesc este singurul liceu din ora  
care organizeaz  examene de limb  englez  i german , examene de cirula ie 
interna ional  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 organiz m 
în fiecare an aceste examene in limba englez ,  german  i român . Mai multe 
profesoare de limba englez , german  i român  au terminat un curs de preg tire de 
evaluatori la aceste examene. 

Examenele se organizeaz  in fiecare a doua lun  din an  i sunt recunoscute la 
nivel european i interna ional. Mediul examenului ECL este Uniunea European  dar 
certificatele sunt recunoscute i pe celelalalte continente.  

Sistemul de examinare ECL este un sistem deschis pentru fiecare categorie social , de 
la elevi pân  la salaria ii adul i. El testeaz  capacitatea oral  i scris  de folosire a limbii 
în comunicarea cotidian  pe subiecte practice, profesionale si personale, cu grade 
diferite de complexitate. Examenul ECL este util în recunoa terea interna ional  a 
cuno tin elor lingvistice, în certificarea cuno tin elor de limbi str ine necesare la 
efectuarea de studii, cercet ri sau la ob inerea de locuri de munc  în rile din Europa 
sau din lume. Este avantajos pentru elevii, studen ii, salaria ii, adul ii care înva  mai 
multe limbi i vor s  dispun  de un portofoliu de examen de limb  echivalent. 
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Certificatul ECL este un « pa aport de limb  », cu ajutorul c ruia se pot recunoa te în 
cadru interna ional rezultatele ob inute în înv area unor limbi i a diferitelor 
experien e lingvistice i inter-culturale. 

Avantajele examenului ECL 

 F r  teste de gramatic  sau traduceri  comunicare cotidian  pe 
subiecte practice 

 Posibilitate de examinare / reexaminare par ial  
 Utilizarea dic ionarului permis  la proba de compunere 
 Structur  identic  la orice limb  i nivel, conform CCER 
 Util la efectuarea de studii sau la ob inerea de locuri de munc  în 

str in tate 
 Examen profesional în domeniul MEDICIN  
 Tax  de examinare accesibil  
 Admitere la liceu, echivalarea probei C la Bacalaureat din 5 limbi (!) 
 Valabilitate nelimitat  (!)  sus inerea examenului de 

licen /master/doctorat 
 Oportunit i de preg tire/pretestare online  https://ecl.org.ro/ro/info-

candidati/exemple-de-teste 

La examenele din liceul nostru se înscriu elevi nu numai din coala nostr  ci  i 
din celelalte licee i gimnazii din ora  i din jude . 

În  fiecare octombrie se organizeaz  Concursul Na ional Ecl la nivelul A2 si B2, 
care are dou  p r i, o parte de Reading-în elegerea discursului scris i o alt  parte de 
Listening-în elegerea discursului vorbit.  Num rul 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 ional , 
ace ti elevi sunt printre primii 10 pe plan na ional. Ei iau parte la faza na ional , care 
const  din dou  p rt , Writing i Speaking. Anual avem elevi clasa i pe locurile I, II 
sau III. 

Fiind profesoar  de limba englez -german , cu certificat de evaluator la aceste 
examene, cred c  prin aceste examene i concursuri, dar i prin preg tirea elevilor la 
diferite examene de circula ie interna ional , catedra de limbi str ine i cea de limba si 
litaratura român  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  

coala Gimnazial  tefan Ciobot ra u, Lipov , Vaslui
Prof. Furcoi Madalina Adnana 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

În acest cadru, înv mântul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic i socioafectiv, pentru o cât mai u oar  integrare social . 
Complexitatea finalit ilor educa ionale impune îmbinarea activit ilor curriculare cu 
cele extracurriculare. Scopul activit ilor extra colare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea copiilor în activit i cât mai variate i bogate în con inut, cultivarea 
interesului pentru activit i socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul colar, 
oferirea de suport pentru reu ita colar  în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale i corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activit ile extra colare se desf oar  într-un cadru informal, ce permite elevilor 
cu dificult i de afirmare în mediul colar s  reduc  nivelul anxiet ii i s - i 
maximizeze poten ialul intelectual. Activit ile extracurriculare organizate împreun  
cu elevii mei au con inut cultural, artistic, spiritual, tiin ific, tehnico-aplicativ, sportiv 
sau simple activit i de joc sau de participare la via a i activitatea comunit ii locale. 

Excursiile pe care le organizez  contribuie la îmbog irea cuno tin elor copiilor 
despre frumuse ile rii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natur , 
art , cultur . Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au tr it, muncit i luptat 
înainta ii lor înv ând astfel s - i iubeasc  ara, cu trecutul i prezentul ei.  

Copiii pot cunoa te realiz rile oamenilor, locurile unde s-au n scut, au tr it i au 
creat opere de art  scriitori i arti ti. Excursia este cea care îl reconforteaz  pe copil, îi 
prilejuie te însu irea unei experien e sociale importante, dar i îmbog irea orizontului 
cultural tiin ific. Excursia reprezint  finalitatea unei activit i îndelungate de preg tire 
a copiilor, îi ajut  s  în eleag  excursiile nu numai din perspectiva evad rii din 
atmosfera de munc  de zi cu zi ci i ca un act de ridicare a nivelului cultural.  

Vizitele la muzee, expozi ii, monumente i locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie deasemenea un mijloc de a intui i pre ui valorile 
culturale, folclorice i istorice ale poporului nostru. Ele ofer  copiilor prilejul de a 
observa obiectele i fenomenele în starea lor natural , procesul de produc ie în 
desf urarea sa, operele de art  originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
na ional, de via a i activitatea unor personalit i de seam  ale tiin ei i culturii 
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universale i na ionale, rela iile dintre oameni i rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimuleaz  activitatea de înv are, întregesc i des vâr esc ceea ce copiii acumuleaz  
în cadrul activit ilor.  

„Un nou mod de gândire e necesar dac  oamenii vor s  supravie uiasc .” 
Albert Einstein 

 Proiectul educa ional de anul acesta 2021-2022 ,,Sport în siguran ” este conceput 
ca o modalitate de cooperare în vederea realiz rii cu succes a unor activit i 
extracuriculare comune colilor participante. 

Având in vedere accentul deosebit ce se pune din ce în ce mai pregnant pe 
activit ile extra colare, proiectul î i propune s  înt reasc  rela ia dintre educa ia colar  
si cea extra colar  în scopul model rii personalit ii elevilor si eficientiz rii procesului 
instructiv-educativ. Prin varietatea domeniilor de activitate proiectul urm re te 
implicarea elevilor în actiuni atractive care s -i motiveze astfel în dobândirea de noi 
cuno tin e. 

Prin participare la acest proiect elevii vor dobândi cunostinte din domeniul sanitar  
i sportiv, toate acestea ducând la formarea unui stil de via  s n tos, a unui climat de 

siguran , menit s  aduc  doar beneficii.  

Activit ile practice din domeniul sportiv,urm resc cresterea numarului de copii 
care introduc in programul zilnic practicarea exercitiului fizic. 

Sportul practicat sistematic reprezint  factorul primordial in men inerea si 
înt rirea s n t ii,men inerea la un nivel superior a marilor functii vegetative, în 
fortificarea musculaturii i a sistemului nervos.  

,,Mens sana in corpore sano”, ideal de via  al unor în elep i antici,trebuie s  
devin  percept de via  al omului modern. 

Prin realizarea acestui proiect se dore te s  se dezvolte spiritul de ini iativ  i 
comunicare, s  se realizeze un schimb de bune practici în vederea form rii unei educa ii 
demne de cet ean european. 

 În fa a unei societ i care se schimb ,operând modific ri de fond i form  la 
nivelul tututror subsistemelor sale, înv mântul românesc trebuie s - i asume o nou  
perspectiv  asupra func ion rii i evolu iei sale. Este necesar ca coala s  se afle în 
dialog autentic i permanent cu societatea, str duindu-se s  realizeze pun i de leg tur  
între nevoile educa ionale i perspectivele de dezvoltare economic . 

 În acest context, colaborarea dintre elevii, cadrele didactice i p rin ii  colii nu 
este un proces spontan,ci unul minu ios gândit, ce presupune o activitate organizat , 
sus inut , con tient , îndreptat  spre problemele educative ale tinerei genera ii. În 
cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educa ional este o prioritate a 
strategiilor orientate c tre dezvoltarea educa iei române ti. 

 Prin activit ile desf urate în cadrul proiectului educa ional “Sport în siguran ” 
am încercat s  con tientiz m elevii asupra pericolelor de accidentare în timpul 
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desf ur rii activit ilor sportive i s  deprind  felul în care putem acorda primul ajutor 
în caz de necesitate.  

De asemenea, ne-am propus s  desf ur m activit i sportive menite s  îi atrag  
pe elevi i s  devin  o alternativ  s n toas , benefic  de petrecere a timpului liber. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI 

Prof.: Furnig  Ionela           
Gr dini a nr. 2 - Otopeni 

Gr dini a este o institu ie de educa ie care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât i pentru p rin i. Misiunea noastr , a educatorilor este  de a 
promova un înv mânt deschis, flexibil, capabil s  asigure accesul egal la educatie 
pentru to i copiii indiferent de nationalitate, religie, ras  deci s  ofere anse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii gr dinitei noastre prin oferta educa ional  este una din 
intele proiectului de dezvoltare institu ionala. Prin oferta educa ionala gr dini a 

noastr  d  posibilitatea p rin ilor s  aleaga acivit ile op ionale i extracurriculare la 
care doresc s  participe copiii.  

Activit ile extracurriculare au un con inut cultural artistic, spiritual, tehnico 
aplicativ, sportive sau sunt simple activit i de joc sau de participare la via a i 
activitatea comunit ii locale. Aceste activit i ofer  copiilor destindere, recreere, voie 
bun  iar unora dintre ei posibilitatea unei afirm ri i recunoa tere a aptitudinilor. 
Aceste activit i au caracter ocazional i iau forme foarte variate.  

Dintre activita ile desf urate în gradini a noastr  amintesc doar câteva: 
 S rb torirea zilei de na tere a unui copil; 
 Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de p pu i; 
 Excursii, drume ii, plimb ri; 
 Vizite la diferite institu ii din ora ; 
 Participare la concursuri locale, judetene, na ionale i internationale avizate de 

MEN 
Acest tip de activit i îi antreneaz  pe copii , îi apropie de gr dini , îi determin  

s  o îndr geasc  i mai mult. 
Pentru ca oferta noastr  s  fie viabil  depunem eforturi în asigurarea unor spa ii 

de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa ie ale 
fiec rui copil atât în interiorul gr dini ei cât i in curtea acesteia. Nu este suficient ca 
oferta s  fie cunoscut  ci i înteleas  îndeosebi de p rin i i copii. 

P rintii vor fi informa i cu privire la calitatea serviciilor din gr dini , 
competen a cadrelor didactice, reursele materiale ale gr dini ei, cadrul ambiental, 
proiectele educa ionale i parteneriatele în care gr dini a este implicat . În realizarea 
parteneriatelor sunt antrena i cei mai importan i factori in actul educational: copiii, 
familia, gr dini a i comunitatea local , iar prezen a sistematic  a p rin ilor i a 
comunit ii în ,,via a gr dini ei,, sporesc interesul pentru educarea integral  a 
copiilor.În toate tipurile de activit i în parteneriat, un factor important îl constituie 
climatul vie ii de grup i al rela iei gr dini - familie- comunitate. Este necesar un 
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climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere i prietenie, care s  fac  posibil  
comunicarea liber . 

Unele activit i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar 
trebuie subliniat faptul c  influenta acestor activit i nu se exprim  în activit i 
singulare ci prin sisteme de activit i de diferite tipuri, intr-o succesiune gradat . 

Motiva ia unor activit i de parteneriat este în elegerea necesit ii de a integra 
gr dini a în mediul comunitar ca partener egal i consecvent în formarea viitorului 
cet ean. Proiectele educa ionale realizate cu diferi i parteneri locali sunt, de obicei 
foarte atractive, iar copiii particip  activ i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele 
s  func ioneze este nevoie de respect încredere reciproc , consens cu privire la 
scopurile ac iunii i strategiilor de atingere a acestora i de asumarea în comun a 
drepturilor i responsabilit ilor. 

În acest an colar derul m o serie de parteneriate cu comunitatea locala  prin care 
promovam imaginea gr dinitei noastre.  

Amintesc câteva dintre acestea: 
1.,,Împreun  pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 
2.,,Micul cre tin” – parteneriat cu Biserica 
3.,, Înv m s  circul m” – parteneriat cu Poli ia 
4.,,Pas cu pas spre viata  de scolar”- parteneriat cu scoala 
Prin toat  activitatea desf urat  în gr dini a noastr  se asigur  un act 

educational de calitate care s  contribuie la formarea unei personalit ti a copilului 
independente i creative, la formarea unor copii s n to i, activi, eficien i, cooperan i 
care s  se adapteze u or la regimul colar i la orice situa ie în via . 
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„REPORTER GEO” SERVICE - LEARNING PROIECT 

Proiect educativ interdisciplinar 

Prof. înv. primar, Gáll Magdalena         
coala Gimnazial  „Geo Bogza”, B lan, jud. Harghita 

În proiectarea acestei activit 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 autorit ilor locale în 
vederea mobiliz rii acestora pentru efectuarea  cur eniei de prim var . 
Competen a urm rit : Manifestarea grijii pentru comportarea corect  în rela ie 

cu mediul natural i social. 
Durata proiectului – 3 s pt mâni/11 ore (3 ore-Comunicare în limba român , 
2 ore 

Matematic  i explorarea mediului, 3 ore-Arte vizuale i abilit i practice, 1 or -
Muzic  i mi care, 2 ore-Dezvoltare personal ).  

În cadrul acestui proiect elevii au desf urat o serie de activit i i materiale 
necesare pentru realizarea unui „reportaj” prin care s  eviden iem nevoia imediat  de 
ecologizare a mediului natural în care tr im. Activit ile s-au desf urat atât în coal , 
în sala de clas , cât i „în teren”. 

Primul pas a fost analiza nevoilor de înv are i a intereselor elevilor. Am 
desf urat exerci iul-joc „Deschizând simboluri”. Fiecare elev i-a prezentat  
preferin ele, interesele proprii, dar a aflat i  lucruri noi despre colegii s i.  

Apoi am trecut la analiza nevoilor comunit ii.  
Am organizat „Turul comunit ii”, un tur al ora ului pentru a observa cur enia 

în ora , modul în care aceasta se men ine, atitudinea oamenilor privind p strarea 
cur eniei. Dup  „Turul comunit ii, împreun  cu elevii, am întocmit „ Harta 
comunit ii mele”  i ”Copacul problemei” pentru a stabili  punctele critice din ora , 
locurile în care sunt necesare interven ii pentru ecologizare. 

.
Dup  aceasta, elevii au realizat flutura i, afi e cu text i imagini, pancarte,  al 

c ror mesaj s  sensibilizeze locuitorii i  autorit ile locale în vederea mobiliz rii 
acestora pentru efectuarea cur eniei de prim var .  
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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 cet enilor, cu ocazia deplas rii în teren. 

Când toate materialele au fost preg tite, ne-am organizat pentru activitatea din 
„teren”. Fiecare elev avea un ecuson/legitima ie „REPORTER GEO”.  

Am pornit într-un nou tur al localit ii. Elevii, purtând pancarte, au str b tut 
ora ul i au distribuit flutura i trec torilor. În anumite puncte ale ora ului, elevii 
intervievau trec torii cu privire la aspectul ecologic al localit ii. 

Grupul s-a oprit la Prim ria ora ului unde urma s  se întâlneasc  cu domnul 
Primar. Aici, un grup de „reporteri”, precum jurnali tii adev ra i, i-au adresat domnului 
primar un set de întreb ri specifice ac iunii noastre.  

Nu au lipsit momentele de reflec ie. Dup  fiecare activitate, în clas  sau în teren, 
am avut momente de reflec ie în grup, discu ii dup  fiecare activitate, analiza activit ii, 
împ rt irea impresiilor cu scopul de a identifica punctele tari i punctele slabe ale 
activit ii. 

Împreun  cu elevii am experimentat un alt fel de a înv a, iar rezultatele au fost 
pe m sur .  

Copiii i-au format o serie de competen e derivate din competen a general  
urm rit  în cadrul proiectului: 

 exprimarea unor idei, sentimente, p reri prin intermediul limbajelor 

conven ionale; 

 participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

 efectuarea de drume ii în scopul de a observa mediul înconjur tor; 

 identificarea consecin elor unor ac iuni ale omului asupra mediului înconjur tor; 

 realizarea de produse utile i/sau estetice combinând materiale u or de prelucrat 

i tehnici accesibile; 

 Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 

 participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

 explorarea abilit ilor de rela ionare cu ceilal i; 

Activitatea a avut un impact pozitiv nea teptat asupra comunit ii, dar i asupra 
elevilor. Ace tia au realizat c  înv area se poate produce oriunde, în orice context. 

Proiectul s-a finalizat cu „S rb torirea rezultatelor”.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

338



Într-un cadru festiv, to i elevii au fost aprecia i i au primit diplome pentru 
activitatea desf urat .  

 Mesaj de sensibilizare – flutura i 

Oameni mari! 

Noi, cei mici, v  rug m s  ne ajuta i s  schimb m fa a ora ului nostru. Cine 

nu i-ar dori un ora  mai curat, mai frumos, mai vesel? 

St  în puterea voastr  s  înfrumuse a i ora ul! Privi i în jur! V  

place ceea ce vede i? Dac  DA, gândi i-v  ce a i putea face mai bine, dac  NU, 

ÎNCERCA I S  G SI I SOLU II! 

Ora ul nostru este oglinda noastr ! 

Acum, în prag de s rb toare, îndemna i-v  apropia ii, cunoscu ii s  contribuie cu mic, cu mare la cur enia de 

prim var ! Copacii i florile pe care le ve i planta acum vor însufle i i vor umple de culoare împrejurimile. 

S  încerc m, apoi, s  p str m ceea ce am f cut, pentru ca acest mic loc s  par  mereu îmbr cat ca de 

s rb toare. St  în puterea voastr , a noastr , a tuturor, ca B lanul s  devin  SMARALDUL HARGHITEI, de 

ce nu, al ROMÂNIEI! 

Ghid de interviu 

Bun  ziua! 

Sunt Reporter Geo i a  dori s  v  adresez câteva întreb ri. Sunte i de acord s  ne r spunde i? 

• Cum vi se pare ora ul nostru?

• Ce crede i c  ar trebui s  facem pentru a avea un ora  mai frumos? 

• Dumneavoastr  ce a i putea face în acest sens?

• Dac  s-ar organiza o campanie de ecologizare, a i participa? 

• Crede i c  ar fi nevoie de mai multe flori în ora ? 

• Ce crede i c  s-ar putea face pentru cur area Oltului? 

V  mul umesc pentru timpul acordat! La revedere! 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Gana Marta
Gr dini a cu program prelungit Mo ni a Veche, Jud. Timi  

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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Importan a activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

Ganaite Mirela
coala Gimnazial  ,,Stefan Luchian”, Moinesti, Jud. Bacau 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile, bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  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 schimb  ultimul. Necesitatea de 
adaptare a institu iilor de înv mînt la schimb rile mediului, la nevoile individuale ale 
clien ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbun t irii serviciilor, men inerii i promov rii acestor servicii în condi ii 
de maxim  eficien . Anume marketingul educa ional ar trebui s  configureze viziunea 
unei coli a secolului XXI i s  preg tesc  elevii pentru viitor. 

O coal  trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i 
orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a elevilor i a 
p rin ilor acestora. Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai 
cunoa terea de cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei. De aceea, marketingul devine o func ie a managementului. El este o tiin  care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretic  i reflec ia continu  asupra ideilor generate de practic , 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 
urm toarele 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 tept rile, exigen ele calitative ale consumatorilor, dar i cu dezideratele politicii 
educa ionale; 
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– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreun  cu
resursele materiale i informa ionale s  stimuleze efectele sinergice ale valorilor i 
serviciilor educa ionale i s  asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate 
cererii de educa ie. Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional este 
satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
oferite. Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile 
lor, dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale. 

Multe institu ii educa ionale din rile 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 înseamn  ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu c  sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamn  c  principala sarcin  a 
institu iei este determinarea nevoilor i dorin elor pie ei- int  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 concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea i competen ele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la mod  la un moment 
dat. Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie care s  fie interesa i 
de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face cât mai atractiv . 

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 

Negril  Iulian, Marketing educational 
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PLANIFICARE S PT MÂNAL  (ADAPTAT  I PT. ON-LINE) 

TEMA ANUAL  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 ANUL COLAR: 2021-2022 
ZIUA/ 
DATA 

ADP (activit i 
de dezvoltare 
personal) 

ALA1 
(activit i liber 
alese) 

ACTIVIT I PE DOMENII 
EXPERIEN IALE 

ALA 2 
(activit i 
recreative/ 
liber alese) 

ASINCRON 
Disciplina Tema i forma 

de realizare ASINCRON 
L  
22.11. 
2021 

ÎD(Întâlnirea 
de diminea ): 
„M  nuesc… i 
sunt cet ean 
român” 
„De teapt -te 
române!” 
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8 
R (Rutine): 
„Sunt român!” 
-deprinderea 
de a- i 
manifesta 
patriotismul 
T (Tranzi ii):  
„Jocul 
românesc!” 
https://youtu.b
e/FsP566Qg1U
k 

Bibliotec : 
-Citim imagini 
despre 
România.  
„România”-
memorizare 

tiin :  
„Sortez  
culorile 
tricolorului” 
-puzzle 
https://www.ji
gsawplanet.co
m/?rc=play&pi
d=37e34b3d9d
30 

DLC +DEC 
(domeniul 
limb  i 
comunicare + 
domeniul 
estetic i 
creative-ed. 
muzical ) 

SINCRON 
„ ara mea” 
-lectura 
educatoarei 
(https://youtu.be
/yk2frPaQxr0) 

„De teapt -te 
române!” 
-audi ie 
muzical  „Imnul 
României” 
https://youtu.be/
Eb3Fedzb_w8 

-Jocuri  
distractive/ de 
mi care în aer 
liber. 
„ ar , ar , 
vrem osta i” 

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

M 
23.11. 
2021 

ÎD(Întâlnirea 
de diminea ): 
„De teapt -te 
române!” 
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8 

Joc de rol: 
„De-a solda ii 
la parad ” 
„Prezent m 
onorul” 

Bibliotec : 

D  +DOS 
(domeniul 
tiin -

cunoa terea 
mediului + 
domeniul om 
i societate-

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

 -Jocuri  
distractive/ de 
mi care în aer 
liber. 
„Parada 
militar ” 
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R (Rutine): 
Unde-i unul, 
nu-i putere, la 
nevoi i la 
durere/ Unde-s 
doi, puterea 
cre te...! 
(deprinderea 
de a fi uni i)  
T (Tranzi ii): 
„Sunt român, 
român voinic!” 
https://youtu.b
e/89pLOcOUu
Qw 

„Costumul 
tradi ional” 
-antrenament 
grafic 
(decorare cu 
motive 
tradi ionale 
române ti) 

abilit i 
practice) ASINCRON 

-confec ionare 
din hârtie, 
lingura de lemn, 
materiale 
naturale… 

„Portul 
românesc!” 
https://youtu.b
e/rnzxxyAMyI
k 

M 
24.11. 
2021 

ÎD(Întâlnirea 
de diminea ): 
„Bun  
diminea! 
Numele meu 
este… i sunt 
român/ 
românc ” 
„De teapt -te 
române!” 
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8 
R (Rutine): 
„Sunt român!” 
-deprinderea 
de a- i 
manifesta 
patriotismul 
T (Tranzi ii):  
„Portul 
românesc!” 
https://youtu.b
e/rnzxxyAMyIk 

tiin :  
„Ajut  
româna ul s  
ajung  la 
steag/ la ara 
lui”- labirint 
Art : 
„ Cravata 
tricolor ” 
-decupare, 
nuruire 

„Sunt român” 
-audi ie 
https://youtu.b
e/89pLOcOUu
Qw 

D +DOS 
(domeniul 
tiin - 

matematic + 
domeniul om 
i societate) 

SINCRON 
„Alege primul 
stegule ” 
-predare 
num rul i cifra 
1 (niv.1), 
cons.(niv.II) 
(https://youtu.be
/rYIaKkaHpz4) 

„Nu uita c  e ti 
român” 
https://youtu.be/
h0ZxN7bg7mA 

-Jocuri  
distractive/ de 
mi care în aer 
liber. 
„Dacii i 
romanii” 

„Povestea 
cifrei 1” 
-vizionare 
https://youtu.b
e/foiMLs1Rmn
I 

J 
25.11. 
2021 

ÎD(Întâlnirea 
de diminea ): 
„Bun  
dimine a 
româna i” 
„De teapt -te 
române!” 
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8 
R (Rutine): 
„Hai s  d m 

Art : 
„Felicitare 
pentru ara 
mea” 
- colaj cu 
materiale din 
natur  
(crengu e, 
pietricele, 
scoici, 
semin e…) 
„Harta 
României” -

DLC+DEC 
(domeniul 
limb  i 
comunicare+ 
domeniul 
estetic i 
creativ) 

SINCRON 
„Legenda 
tricolorului” 
- poveste 
ilustrat  
(https://youtu.be
/XJByv5o1jfU) 

-colorare, 
în irare diferite 
obiecte (paste) 
respectând 
ordinea 

-Jocuri  
distractive/ de 
mi care în aer 
liber. 
„Atinge 
stegule ul” 

„Hora mare!” 
https://youtu.b
e/G4jeX0qHx
H8 
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mân  cu 
mân !”  
-deprinderea 
de afi uni i. 
T (Tranzi ii):  
„Bat din palme 
clap-clap-
lap…!” 
https://youtu.b
e/lWRD1IBh4r
0 
OP  -Ed. 
financiar  

traseaz  peste 
linia punctat   
Joc de mas : 
„Caut  
umbra”, 
„Alege i 
potrive te”-joc 
-puzzle 
https://www.ji
gsawplanet.co
m/?rc=play&pi
d=03c18f2edc
b6 

culorilor 
drapelului. 

V 
26.11. 
2021 

ÎD(Întâlnirea 
de diminea ): 
„La mul i ani, 
România/ 
români!” 
„De teapt -te 
române!” 
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8 
R (Rutine): 
„Sunt român!”  
-deprinderea 
de a- i 
manifesta 
patriotismul 
T (Tranzi ii): 
„Solda ii la 
instruc ie” 
-mers caden at 

Construc ii:  
„Zid de 
ap rare”  
„Cetatea de la 
Alba Iulia” 
(cuburi, lego, 
cutii carton…) 

Nisip i ap : 
„Din orezul 
colorat, 
tricolorul am 
realizat” 

D +DPM 
(domeniul 
tiin - 

matematic + 
domeniul 
psihomotric) 

SINCRON 
„Grupeaz  
piesele dup  
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 
mi care 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 ” – fericit  copil rie 

Gergely Erika-Magdolna – profesor în înv mântul pre colar              
Gr dini a cu Program Prelungit „Neghini ”, Cluj-Napoca 

Gr dini a cu Program Prelungit „Neghini ” 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 zon , ci i pentru familiile ale c ror membrii lucreaz  în preajm . 

“Dac  un copil tr ie te într-un mediu stimulativ, 
Înva  s  fie încrez tor. 

Dac  un copil tr ie te într-un mediu de corectitudine, 
Înva  s  fie drept. 

Dac  un copil tr ie te în siguran , 
Înva  s  aib  încredere în el. 

Dac  un copil tr ie te în acceptare i prietenie, 
Înva  s  iubeasc  lumea.” (D. L. Nolte) 

În Gr dini a cu Program Prelungit „Neghini ” func ioneaz  12 grupe de copii, 
dintre care grupa combinat  maghiar  „Albinu ele” este cu predare de limba maghiar .  

Motto-ul grupei combinate maghiare „Albinu ele”: 

„Copilul trebuie primit prin respect, educat prin dragoste i pornit la drum din 
gr dini  prin libertate.” (Rudolf Steiner) 

Povestea grupei: 
Grupa combinat  maghiar  „Albinu elor” este precum un stup: mereu în mi care, 

plin de entuziasm i harnic. Este locul unde copiii se simt acas , având la dispozi ie un 
spa iu adecvat vârstei, cu centre tematice dotate, juc rii bine alese, din materiale 
naturale, de calitate. Este locul unde i-ar l sa fiecare p rinte puiu ul tiindu-l în 
siguran , ocrotit, iubit i educat.  

Educatoarele grupei, Farkas Andrea i Gergely Erika Magdolna, colege de grup  
de peste 16 ani, confer  activit ii instructiv-educative stabilitate, experien  i 
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încredere reu ind s  se creeze o atmosfer  pl cut  i de colaborare continu  în 
activit ile zilnice atât cu copiii, cât i cu p rin ii, comunitatea.  

Vechimea de peste 20 de ani în înv mânt i dobândirea gradelor didactice prin 
perfec ionare în cazul ambelor educatoare definesc echipa „Albinu elor” care planific , 
proiecteaz , deruleaz  i organizeaz  activit ile grupei cu entuziasm, r bdare i 
dragoste. 

Valorile grupei 

Siguran a fizic , psihic  i emo ional  a copiilor 
Responsabilitate fa  de copii, familie, gr dini , comunitate 

Comunicare, cooperare 
Optimism 
Dinamism 

Corectitudine 
Consecven  

R bdare 

Regulile Albinu elor 

€ Fii harnic! € 
 Iube te florile!  
 Ascult -i pe ceilal i!  

 Fii vesel!  
 Ajut - i colegii la nevoie!  

 ! 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 realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

            Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
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            Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

            Se tie c  succesele au efecte stimulatoare, c  ele sporesc capacitatea creatoare 
i eficien a manifest rii noastre. Oamenii care au ob inut succese produc mai mult i 

mai bine decât cei neaprecia i. 

Lauda succesual  este o prim  manifestare a opiniei publice, ea a avut din cele 
mai vechi timpuri un caracter recompensator. Ca s - i ating  scopul, lauda trebuie 
f cut  în public. Înmânarea de diplome i distinc ii, comunicarea rezultatelor la 
încerc ri, concursuri i olimpiade este bine s  se fac  fa  cu to i elevii unit ilor 
respective.  Caracterul recompensator al laudei este ilustrat de faptul c  uneori ea este 
înso it  i de recompense materiale, acordare de titluri sau privilegii, c ci ceea ce nu se 
poate pl ti efectiv prin bunurile materiale trebuie recompensat cel pu in simbolic. 

Prin compararea rezultatelor, prin eviden ierea frunta ilor i indicarea lor ca 
modele demne de urmat, asemenea manifest ri exercit  o influen  de mas , au un 
puternic caracter succesual. 

În vederea populariz rii în pres  - pe plan local a spectacolelor ob inute este 
indicat s  existe în fiecare coal  sau cerc câte un corespondent voluntar. Asigurarea 
unui succes depinde i de capacitatea publicului de a-1 în elege, de a se entuziasma. 
Entuziasmul publicului spore te mult succesul. Al turi de un public cititor se dezvolt  
i un public radio ascult tor i telespectator. Este cunoscut rolul cognitiv al mass-

media-urilor, trecerea de care se bucur  în rândul elevilor radioul i televiziunea. 

Popularizarea  acestor cercuri ar trebui f cut  la un nivel mult mai mare. Ca 
mijloace de informare, un rol esen ial îl are presa local  scris , posturile de televiziune 
locale. Ar fi indicat s  existe în fiecare coal  un corespondent voluntar.Un alt mijloc 
de publicitate a activit ilor extracurriculare îl constituie revistele colare. Prin 
intermediul acestora se poate aduce la cunostinta elevilor, actiunile organizate de club, 
rezultatele obtinute de copii etc. 

           Personalitatea adolescentului se va forma sub influen a complex  a colii, 
familiei i societ ii, ponderea acesteia crescând i datorit  faptului c  el este antrenat 
simultan în mai multe activit i sociale (asocia ii sportive, cercuri tiin ifice, literare, 
tehnice, etc.). 

           Educa ia unui popor - în general - i educa ia artistic , estetic  i muzical , 
contribuie la afirmarea i promovarea valorilor artistice pe plan na ional i interna ional 
i la cre terea prestigiului colii române ti peste hotare.  
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Reflec ii pragmatice asupra promov rii imaginii colii 

Prof. dr. Gheorghina Liliana BÎRL DEANU 

coala Gimnazial  ”Nicolae B lcescu” Oradea 

Imaginea institu iei colare poate fi promovat  oferind tuturor beneficiarilor i 
comunit ii locale a tept rile de care ace tia au nevoie. Acestea se concretizeaz  în 
eviden ierea unei educa ii de calitate, în ansa de a avea acces la ofertele educa ionale 
ale colii, în modalit ile de individualizare a înv rii, în activit ile de combatere a 
discrimin rii i de reducere a violen ei, în instrumentele de promovare a unui 
comportament moral pozitiv i în activit 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 realizat  realist i profesional, respectând toate etapele specifice unei 
strategii manageriale care vizeaz  toate dimensiunile institu iei i profit  de un bogat 
instrumentar de promovare. 

Acest material îmi ofer  oportunitatea de a disemina o parte din experien a mea 
managerial  în zona promov rii institu ionale. Consider c  promovarea institu iei 
colare reprezint  ”cheia succesului”. Promovarea colii este o pârghie definitorie în 

fiecare etap  a ciclului de via  a institu iei, motiv pentru care trebuie s  în elegem c  
aceast  func ie de promovare constituie apanajul proactiv al îndeplinirii obiectivelor 
institu ionale.  

În primul rând precizez c  responsabilitatea noastr  primordial , a tuturor 
cadrelor didactice a fost de a pune la dispozi ia p rin ilor rezultatele educa ionale 
pozitive ale elevilor. De acest aspect a inut cont fiecare cadru didactic din coal  pentru 
a se crea acea sinergia institu ional  de care are nevoie o întreag  comunitate colar . 
Cu to ii am con tientizat faptul c  imaginea unei institu iei se construie te de c tre 
fiecare dasc l i acest aspect a fost cel mai important imbold de a avea o ac iune 
colectiv . 

Apoi accesul la ofertele educa ionale ale colii a constituit o alt  pârghie de 
promovare institu ional . Aici un instrument de baz  a constituit site-ul colii unde a 
fost postat  oferta educa ional  a colii. De asemenea au fost promovate activit i 
curriculare derulate în cadrul disciplinelor de trunchi comun, dar i din activit ile 
disciplinelor op ionale. Aceast  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 englez . 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 noastr  în topul colilor bihorene. Al turi de 
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promovarea op ionalului a fost promovat  i activitatea intense a Centrului de preg tire 
i evaluare Cambridge al colii noastre. 

O alt  categorie de activit i care a constituit o uria  zon  de interes a 
promov rii au fost activit ile extracurriculare din domeniul ecologic i sanitar derulate 
în cadrul curricular i extracurricular. Op ionalele parcurse de elevii no tri reprezint  
o tradi ie în institu ia noastr  care i-a men inut statutul interna ional de COAL -
ECO vreme de 11 ani. De asemenea proiectele desf urate au promovat acelea i valori, 
ale respectului i protej rii s n t ii oamenilor i a mediului înconjur tor. 

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 s  vizeze 
multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în managementul 
institu ional.  

De asemenea eviden iez i alte activit i promovate de coal : ac iuni de 
voluntariat în cadrul comunit 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 muzic  
în cadrul activit ilor festive desf urate, întâlniri în cadrul edin elor cu p rin ii în 
scopul inform rii poten ialilor beneficiari cu detalii de interes legate de oferta colii, 
participarea înv toarelor la activit ile copiilor din gr dini , a profesorilor de 
gimnaziu la activit ile elevilor din înv mântul primar, elaborarea anual  a revistei 
colii pe teme educa ionale, de specialitate i de management.  

Toate aceste activit i au avut ca suport de promovare site-urile de socializare de 
tip Facebook, unde ne-am f cut cunoscut  identitatea, eforturile, rezultatele i 
succesele ob inute. Toate acestea au condus la o uria  cre tere valoric  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 c  exemplele sunt nenum rate, îns  cel mai important aspect în eles din 
activit ile de promovare a imaginii colii este faptul c  aceasta a constituit un imens 
catalizator în ascensiunea colii în topul institu iilor colare bihorene. Promovarea a 
produs motiva ie în rândul comunit ii colare descris  în: determinare, implicare, efort 
i dorin , precum i exemple de bun  practic .  
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Promovarea imaginii colii               
prin activit i educative extra colare 

Prof. GÎL  CATRINELA FELICIA
coala Gimnazial  nr. 1 Malu Spart, Giurgiu 

O bun  educa ie formeaz  tineri cu o bun  con tiin  social , cu respect fa  de 
sine i de cei din jur, dar i o stare de bine fizic  i mental . Acest lucru duce la 
dezvoltarea unor rela ii s n toase cu familia, cu cei din jur i comunitatea.  

coala îns  nu poate atinge aceste obiective f r  implicarea p rin ilor i a 
comunit ii, dar nici indivizii nu se pot educa singuri f r  ajutorul i implicarea colii. 
De aceea coala i comunitatea trebuie sa colaboreze i s  existe o strâns  rela ie de 
interdependen  între cele dou  pentru a atinge cele mai înalte obiective în procesul 
form rii i dezvolt rii tinerilor. 

Când exist  o strâns  colaborare între coal  i p rin i, elevii ob in note mai 
bune, nu absenteaz  de la cursuri, scade fenomenul de bullying între elevi dar i 
cazurile atât de violen  verbal  dar i fizic . Punctul de plecare pentru a atinge aceste 
rezultate este ca directorii de coal  i comunitatea s  con tientizeze c  sunt parteneri 
cu responsabilit i egale în educarea i formarea elevilor.  

 Un prim pas in consolidarea unei bune rela ii între coal  i comunitate este prin 
implementarea de proiecte i activit i educative, care s  implice i comunitatea dar s  
promoveze i coala ca imagine. Cum pot fi f cute aceste lucruri?  

În func ie de domeniul vizat, fie pe linie social , fie competitiv pe line de 
performan e colare se pot alege i implementa proiecte educa ionale care se pliaz  pe 
nivelul elevilor, pe interesele i nevoile lor ca astfel rezultatele ce se vor ob ine s  fie 
cele mai bune.  

In domeniul social, se pot încheia parteneriate educa ionale cu diverse ONG-uri, 
asocia ii non-profit care mediatizeaz  i implementeaz  activit i ce vizeaz  probleme 
recurente cu care se confrunt  tinerii ca: absenteismul colar, bullying-ul în mediul 
colar, violen a i agresiunea fizic  i verbal , 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 
dep it iar acum îi pot influen a în mod pozitiv pe elevi.  

În ceea ce prive te coala în care lucrez, pot afirma cu t rie c  se încurajeaz  
parteneriatele cu diferite organiza ii dar i cu comunitatea, fiind desf urate activit i 
precum: SNAC, S pt mâna fructelor i legumelor donate, coordonat  i implementat  
cu scopul ajutor rii unor c mine de b trâni dar i de copii, din jude ul Giurgiu. Aceasta 
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ac iune a fost popularizat  i mediatizat , aducând un mare aport de imagine colii 
noastre. Astfel aceasta ac iune civic  i social  este organizat  în fiecare an, cu ajutorul 
diferitelor organiza ii abilitate de la nivelul jude ului dar i cu implicarea comunit ii. 

O foarte bun  strategie de promovare a imaginii colii este realizarea de 
parteneriate educa ionale la nivel jude ean i na ional cu alte coli care organizeaz  
concursuri pe diverse discipline. Ca profesor de limba englez , consider c  un cadru 
didactic dedicat nu î i concentreaz  aten ia doar asupra propriei discipline ci încearc  
s  implice elevii în activit i colare diverse, l rgindu-le astfel orizontul de interese i 
pasiuni.  

Un cadru didactic competent tie s  se plieze pe nevoile i interesele elevilor s i, 
încurajându-i sa î i dep easc  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 c , din 
perspectiva mea, prin activitatea care o desf or cu elevii, pornind de la clasa pana la 
concursurile la care îi coordonez i îndrum, este o strategie foarte bun  de marketing 
educa ional, cu implica ii uria e în promovarea imaginii colii. 

Revenind la prima idee men ionat  anterior, c  imaginea unei coli const  nu 
doar în performan e colare ale elevilor, ci mult mai mult de atât, pornind de la strânsa 
colaborare profesor-elev-p rinte, continuând cu rela ia coal -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, s  nu uit m ca coala nu este doar teorie, ci i practic , în acest 
complex proces de educare i dezvoltarea a elevilor ce parcurg toate treptele form rii. 
Astfel implica i elevii în activit i extra colare pentru a se descoperi pe sine i coala 
va avea un renume remarcabil. 
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PRIN ACTIVIT ILE NOASTRE PROMOV M COALA 

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

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant.  

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o coala î i poate construi o imagine.  

Odat  cu începerea anului colar i, dup  câteva s pt mâni, intrarea din nou în 
online, activit 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 ional  
pentru situa ia suspend rii cursurilor realizat de conducerea colegiului, care a integrat 
diferite direc ii de ac iune: “Asigurarea cadrului legal pentru desf urarea activit ii 
didactice în mediul online, Asigurarea comunic rii în unit ile de înv mânt i cu alte 
institu ii responsabile de administrarea sistemului educa ional, Sus inerea i 
îmbun t irea accesului la înv are al beneficiarilor sistemului de educa ie, Realizarea 
procesului de înv are online, Monitorizarea activit ilor didactice” .a. Noi, în aceast  
institu ie, am format o echip  puternic  având în permanen  feedback-ul elevilor i al 
p rin ilor. 

Printre cele mai mari provoc ri pe care le întâmpin m în coala online se 
num r :  

• Sc derea nivelului de interac iune i comunicare dintre profesor-elev sau dintre
elevi   • Pot dezvolta un program neregulat de odihn  
• Trebuie s  înve e s  utilizeze tehnologia nu doar pentru distrac ie, ci pentru

studiu 
• Evaluarea online poate fi subiectiv ,
• Sunt distra i i nu pot s  se concentreze la fel de bine ca la coal
• Sunt izola i de colegi i de prieteni
• Nu mai fac activitate fizic  i nici activit i sociale
• Au nevoie de o perioad  de adaptare i de reguli potrivite.
Evaluarea a fost realizat  prin unele aplica ii ca Google Forms sau diferite 

platforme care au permis o evaluare obiectiv , concret  i real . De specificat este i 
faptul c  managementul timpului a fost, într-adev r, defectuos deoarece preg tirea 
zilnic  pentru activit ile didactice în format online au presupus o munc  asidu  în 
gândirea i realizarea celor mai bune strategii didactice pentru fiecare clas  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 individualizat , adapt  la particularit tile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. Armonizarea ofertei de servicii 
educa ionale i formare permanent  cu nevoile specifice identificate în unitatea colar  
i comunitatea local . 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate, odat  cu con tientizarea 
faptului c  brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o 
firm  le are. Imaginea st  la baza produsului sau serviciului i, de cele mai multe ori, 
ea reflect  întreaga experien  pe care consumatorul o are cu produsul sau serviciul 
respectiv.  

O imagine bun  a institu iei are o influen  covâr itoare asupra succesului ei i 
asupra percep iei în rândul publicului larg. Dimpotriv , o imagine negativ  afecteaz , 
uneori într-o manier  incredibil , succesul institu iei.  

Ca s  fie eficient , imaginea trebuie s  evoce ceva, s  spun  ceva, trebuie s  
invite, în esen , la un posibil i permanent dialog. Dar este important s  facem o 
deosebire între identitate i imagine. 

Imaginea colii noastre a avut de câ tigat în perioada activit ii online pentru c  
s-a asigurat accesul majorit ii elevilor la actul educa ional, elevii, p rin ii i cadrele 
didactice depunând eforturi în acest sens. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar Gole Cristina-Mihaela 

Unitatea de înv mânt, in zilele noastre, este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant.  

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei. Crearea 
i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în 

primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adaptata la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor  crea o imagine pozitiva asupra colii. Armonizarea 
ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile specifice identificate 
în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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ROLUL PROFESORULUI      
ÎN PROCESUL ÎNV T RII ÎN SISTEM ONLINE SAU FA  ÎN FA  

Prof. înv. primar Guran Liliana Gabriela
coala Primar  ,,Dionisiu Popoviciu’’ T u i - Mete  

Profesiunea didactic  este asociat  cu câteva categorii fundamentale de roluri, 
acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul 
i organizarea activit ilor de înv are, consiliere psiho-educa ional , managementul 

clasei de elevi, comunicare cu elevii, p rin ii i colegii, dezvoltare profesional  de-a 
lungul vie ii, participare la perfec ionarea procesului educa ional i a inova iilor din 
coal , oferirea de servicii educa ionale pentru comunitate etc. 

Profesorul î i asum  deci o multitudine de roluri, a c ror exercitare este 
dependent  de personalitatea lui. În coal , profesorul este conduc torul activit ii 
didactice care se desf oar  în vederea realiz rii obiectivelor prev zute în documentele 
colare. 

Profesorul este deci un facilitator al înv rii i acesta asigur  un cadru relaxat 
i înso it de emo ii pozitive, de valori i principii de bune practice reprezentând o 

„interven ie bine temporizat  care îi determin  pe elevi s  vorbeasc  deschis, s  ia o 
decizie, s  rezolve o problem  sau s  genereze idei creativ deci s  primeze starea de 
bine atât a dac lului cât i a micu ilor elevi. 

Consider c  coala online a devenit din acel moment o necesitate, o m sur  
alternativ  necesar  pentru a continua procesul educa ional. Nu am avut de ales i sunt 
convins  c  mul i au întâmpinat dificult i în adaptare. Asemenea criz  a provocat 
îngrijor ri reale, dar ne-a pus i în situa ia de a ne  informa, participa la cursuri digitale  
i a rezista eroic acestei înv t ri..De i de câ iva ani se organizeaz  cursuri de formare 

IT, chiar dac  suntem bine echipa i cu certificate, diplome este   exclus s   fie totul ca 
i la carte. Astfel, cadrele didactice s-au confruntat cu o perioad  destul de stresant    

Eu îmi desf or activitatea la coala Primar  T u i la patru clase simultan, 
înv t mântul fa  în fa  nu ar fi o provocare zi de zi, cel online ne-a f cut pe to i în 
primul rând s  fim pe baricade cu orice pre , nu am avut de ales decât s   zâmbim i s  
facem pe acei înv cei din fa a ecranului s    zâmbeasc  la rândul lor  i s  participle 
activ la lec ii. 

Cu toate c  coala online a început ca o necesitate, la care ne-am adaptat cu to ii 
mai greu sau mai u or, trebuie s  recunoa tem c  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 c  suntem în urm  
în ceea ce prive te modernizarea înv mântului românesc i digitalizarea procesului 
de predare-înv are.-evaluare. Sunt sigur  c  în viitor, utilizarea de resurse 
educa ionale deschise, aplica ii etc. o s  ne ajute pe to i cei implica i Poate c  totu i 
p rin ii, pentru c , obliga i s  r mân  acas  din cauza pandemiei i s  preia astfel o 
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parte din sarcina i din responsabilit ile colii, au realizat în majoritatea lor cât de 
complex  i de dificil  este munca înv torului i a profesorului. 

Elevii din ciclul primar  poate au fost cei mai afecta i ,au sim it în aceast  
perioad  lipsa spa iului fizic, a colegilor, a înv torilor i atmosferei din clas , dar au 
înv at s  fie mai r bd tori, s  respecte când ceilal i vorbesc, s  fie mai aten i, s  
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 c  e nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii 
faciale, tonul vocii, mi c ri ample, în a a fel încât s  atragi i s  sus ii aten ia 
copilului,s -l sim i aproape i la finalul orei s  prime ti o ,,îmbr isare virtual   
Interac iunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie care  nu este întodeauna 
benefic . Dac  am pune în balan  avantajele i dezavantajele colii online i fa  în 
fa  poate ar echilibra.  

Cu to ii facem eforturi pentru o înv are cât mai eficient  i sper din suflet  avem 
pe viitor tipul de înv tare clasic  de ii primeaz  starea de san tate a tuturor celor implica i 
în procesul educational, în înv tarea online  apar dificult i de înv are, lacune care î i 
vor pune amprenta asupra personalit ii copilului, viitorului adult i a societ ii în general. 

Bibliografie: 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII   

Teodora Gu  

În cadrul proiectului ce presupune promovarea imaginii colii, voi incepe prin o 
scurt  prezentare despre mine, apoi voi spune câteva cuvinte depre coala în care îmi 
desf or activitatea i voi vorbi despre o mic  parte din activit tile pe care le-am 
desf urat cu grupa de pre colari pe care o coordonez.  M  numesc Teodora Gu , sunt 
educatoare la Gr dini a cu program normal Ro cani, din satul Ro cani.  

În acest an colar coordonez o grupa mixt  de pre colari, cu vârste intre 3 si 4,5 
ani, o grupa format  din copii activi i dornici de a  explora i înv a mereu lucruri noi. 
În aceast  perioad  extrem de dificil  cauzat  de pandemie unitatea de înv mânt 
trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai complexe din partea societ ii 
i s  î iocupe locul bine-meritat în via a copiilor pe care îi educ  pentru societatea de 

ast zi, în continu  mi care i schimbare dar i în centrul comunit ii.  Din toamna 
anului 2021, am pa it cu dreptul în activit i, cu gândul de a recupera o mic  parte din 
timpul pe care în anul trecut l-am petrecut în on-line i am încercat în cadrul acestora, 
s  promovez deschirea spre nou, ghidându-m  dup  cuno tin ele dobândite in cadrul 
cursurilor la care am participat, cu prec dere la cursurile celor de la SALVATI COPIII-
IA I. 

 Dac  tot am men ionat despre cursurile celor de la Salva i copiii, vreau sa 
vorbesc despre campania anti-booyling pe care am desf 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 m sura, deoarece rela iile de socializare 
i acceptare intre pre colarii grupei s-au îmbun t it considerabil.  

O alt  activitate deosebit  i cu impact pozitiv pentru copii, a fost in toamna 
anului 2021, cand am participat la un spectacol de teatru, cu o tema accesibil , pe 
în elesul lor, importan a inv rii, unde, ei au vazut diferen e între copiii care i i 
îndeplinesc sarcinile i cei care nu le îndeplinesc. Am celebrat împreun  ZIUA 
EDUCA IEI, prin activit i specifice cum ar fi desene, jocuri interactive, discu ii 
libere, vizionare de filmule e educative.   

Tr ind aceste vremuri de constrângere social  datorate virusului SARS-COV2, 
i fiind cunoscut faptul c  la intrarea în colectivitate, în special ,în anotimpul rece, 

majoritatea copiilor trec prin episoade de r ceal , în luna octombrie am participat la un 
seminar on-line cu tema Cum s  îmi protejez copilul de infec iile respiratorii, organizat 
de Societatea P rin ilor Informa i, iar informa iile dobândite le-am înmânat i 
p rin 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 pl cerea de a începe un parteneriat deosebit 
cu Gr dini a A chiu . Cu pa i repezi, am intrat în luna decembrie, iar la început de 
lun , am s rb torit 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 aceast  lun  l-am a teptat pe Mo  Nicolae cu frumoase activit i de 
pictur , colaje i un scurt moment artistic în cadrul grupei, cea mai pl cut  activitate 
desf urat  fiind împodobirea bradului, la care au luat parte to i copiii cu mare 
entuziasm.   

Pe parcursul acestei luni, am desf urat momente artistice de scurt  durat  
dedicate s rb torilor de iarn  si personajului îndr git de copii i anume Mo  Craciun; 
i aici enumar o mic  parte: postere, colaje, machete, desene, poezii si cântece dedicate 

lui Mo  Cr ciun. 
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COALA – A DOUA MEA CAS  

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 s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai 
complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii. Cerin ele beneficiarilor fac din 
unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  schimbare. Internetul, privit 
cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o coal  
î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevi, p rin i, angajatori) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind  primii, 
interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. 
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Activitatea extracurricular  este o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând , în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
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Rolul climatului afectiv,
component  major  în promovarea imaginii colii     

Prof. Harc u Lumini a Elena             
coala Gimnazial  Alice Voinescu   

Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

Profesiunea de educator este rezultatul unui îndelung i complex proces de 
preg tire profesional , adecvat  asigur rii educa ionale. Faptul c  unele cadre didactice, 
ob in, iar altele nu ob in succes în activitatea instructiv-educativ , denot  c , succesul 
în munc  este, într-o mare m sur , condi ionat i de prezen a unor aptitudini 
corespunz toare, a unor aptitudini pedagogice.  

În literatura de specialitate se face distinc ia între o categorie de calit ii generale 
(temeinic  preg tire de specialitate pe fondul unei solide culturi generale) i o alta, de 
calit i speciale, specifice(acestea constituind condi ia sine-qua-non a realiz rii eficiente 
a func iei educa ionale). 

Din ansamblul calit ilor specifice, marea majoritate a autorilor relev , ca 
esen ial  pentru reu ita în profesiunea de educator, voca ia pedagogic . Expresia 
voca iei pedagogice este dat , dup  R. Hubert, de dragostea puternic  i statornic  
pentru copii, credin a în valorile sociale culturale, estetice ale umanit ii i ale comunit ii 
na ionale, con tiin a misionar , con tiin a responsabilit ii pe care i-o asum  educatorul 
fa  de copii. 

Prin prezen a lor, prin activitatea lor, dasc lii confer  o not  de noble e locurilor, 
timpurilor iar oamenilor, demnitate i eternitate. Ei sunt cei care deschid por ile luminii 
spre lume, cei care î i trezesc semenii din uitare i visare. Ei d ruiesc neîncetat din 
preaplinul lor sufletesc, ajutând la men inerea echilibrului lor social. 

Preg tirea profesional , profilul moral, arta de a d rui a cadrului didactic las  
amprente îndelungate atât asupra semenilor s i, cât i asupra copiilor pentru care este i 
dasc l,  p rinte i prieten. 

În perioada actual  schimb rile esen iale survenite în domeniul educa iei i 
înv mântului fac din profesor un protagonist al transform rilor. 

Oricât de bune, de profunde ar fi m surile de inovare, reorganizare i 
restructurare a procesului de înv mânt, acestea nu vor avea eficien  în practica colar  
f r  aportul substan ial al dascalului. El este cel care d  via  activit ilor colare si 
extracurriculare, planurilor, programelor, manualelor. 

Profilul moral, solida preg tire profesional , capacitatea de a recepta i a aplica noul, 
îi ofer  ansa de reu it , majoritatea profesorilor percepând pozitiv actualele schimb ri i 
tendin e ata ându-se noilor valori. A adar, se poate afirma f r  teama de a gre i, c  
dasc lul contemporan este un om modern în gândire i eficient  în ac iune c   manifest   
deschidere la nou. 
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În   acest   sens   el   sus ine   o   permanent    activitate de autoperfec ionare realizat  
i în mediul online, în contextul unei pandemii în  care coala s-a mutat din clas , acas . 

Astfel, în activitatea la clas  este preocupat de plasarea înv rii ca proces în 
centrul demersurilor colii, realizând c  este important nu ceea ce s-a predat, ci ceea ce 
elevul a înv at. In acest scop au fost proiectate activit 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 organiz rii unor 
sesiuni de înva are moderne i în acela i timp utile, în vederea încheierii cu succes a 
anului colar.   

Flexibilizarea parcursurilor oferite de coal  st  de asemenea în centrul activit ii 
sale, urm rind realizarea unui înv mânt individualizat, adaptând în permanent 
con inuturile colare pentru fiecare elev. Con inuturile predate sunt adaptate cu m iestrie 
i la vârsta, preocup rile i aptitudinile  elevului. 

Empatia este aptitudinea care are la baz  principiul fundamental al ,,capacit ii 
de în elegere a celorlal i". 

Capacitatea de a stabili rela ii înseamn  în mare m sur  capacitatea de a gestiona 
emo iile celorlal i.Aceste capacit i  specifice  de a stabili  rela ii sociale contribuie la o 
mare  popularitate, la cre terea eficien ei în rela iile interpersonale. Cu toate acestea, chiar 
dac  suntem exemple bune de urmat, nu ni se poate garanta succesul. Imaginile despre 
valori sunt într-o continu  schimbare. Dac  le întruchip m pe cele vechi, nu vom avea 
prea mul i partizani. Chiar dac  elevii nu preiau aceste valori, ei totu i vor ar ta respect 
pentru consecven a cu care dasc lii î i respect  propriile principii; sistemul lor de 
valori va fi refuzat, dar un alt element va avea valoare: cinstea. 

Fiecare dasc l, pe lâng  transmiterea de noi cuno tin e este preocupat i de 
promovarea imaginii institu iei colare, aceasta f cându-se prin anumite activit i pe 
care fiecare dintre noi le propunem. Crearea i promovarea unei imagini institu ionale 
pozitive se realizeaz , în primul rând prin rezultatele elevilor, dar i prin multitudinea 
de activit 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 st  în mâinile noastre i nu se poate 
realiza decât prin eforturi colective ale dasc lilor împreun  cu echipa managerial  i 
cu elevii pe care trebuie s  îi form m dând dovad  de empatie i tact pedagogic. Astfel, 
prin promovarea toleran ei i a unui climat afectiv prielnic desf urarii unor activit i 
multiple se poate crea  o imagine pozitiv  a colii, lucru apreciat at t de mult de p rinti 
în contextul unei  societ i care se afl  în permanent  schimbare. 
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PROIECT EDUCA IONAL “STOP BULLYING!”  

PROF. HERGHILIGIU SIMONA        
COALA GIMNAZIAL  NR. 2 TUDOR VLADIMIRESCU-ALBE TI

Comuna- Albe ti, Jude ul- Boto ani 

25 NOIEMBRIE 2021 

COORDONATOR PROIECT: PROF. HERGHILIGIU SIMONA 
VIZAT,         VIZAT, 

DIRECTOR, PROF. B G   CONSILIER EDUCATIV, PROF. Z L 

ARGUMENT 

„Cuvintele politicoase sunt u or de spus, iar ecoul lor este f r  sfâr it.” -Maica 
Tereza 

Copiii trebuie s  beneficieze de drepturile omului la care suntem to i îndrept i i 
înc  din momentul na terii. Drepturile omului înseamn  s  îi tratezi pe ceilal i a a cum 
i-ar pl cea ie s  fii tratat, cu demnitate, egalitate, respect i se aplic  tuturor, f r  

deosebire de origine, cet enie, limb , sex sau orice alt statut. Îns  copiii difer  de 
adul i. Ei sunt vulnerabili, trebuie s  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 ap r  i promovez  
drepturile copilului la nivel interna ional. În România, drepturile copilului sunt 
reglementate prin Legea nr. 272/2004. Aceasta introduce o nou  viziune asupra 
copil riei i refuz  s  îi vad  pe copii ca pe ni te mini-cet eni cu mini-drepturi, ci ca 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

368



pe cet eni cu drepturi depline, subliniind c  drepturile copilului fac parte din categoria 
drepturilor omului. Legea are la baz  o serie de principii, precum: principiul 
nediscrimin rii, conform c ruia fiec rui copil trebuie s  i se asigure toate drepturile, 
f r  deosebire, ras , culoare, sex, limb , religie sau principiul interesului superior al 
copilului care trebuie s  primeze în toate ac iunile care privesc copiii. 

Un fenomen îngrijor tor care reprezint  o form  grav  de înc lcare a drepturilor 
copiilor este bullying-ul. Bullying-ul este un concept umbrel  care acoper  diferite 
tipuri de comportamente, stabile în timp, repetate, cel mai adesea ascunse de ochii 
p rin ilor, adul ilor, care urm resc s  provoace suferin , care implic  un dezechilibru 
de putere i t rie între agresor i victim , care se manifest  repetitiv, regulat într-un 
grup de copii, care continu  în absen a unor m suri. 

Fenomenul  de bullying este mult mai des întâlnit decât ne-am dori s  credem. 
Se întâmpl  pe coridoarele colii, în curtea colii, pe str zi i, din p cate, uneori i în 
s lile de clas . Nedepistat la timp, bullying-ul poate l sa traume i repercusiuni 
ireversibile asupra adaptabilit ii copilului în societate. 

Organiza ia Salva i copiii România atrage aten ia c  fenomenul de bullying a 
devenit îngrijor tor 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 ri 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 b taia sau 
lovirea de c tre 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 s  clarific m i s  în elegem conceptul de 
violen , s  afl m cauzele acesteia i în final s  fie concepute m suri de combatere i 
prevenire. Fiind un fenomen atât de r spândit în societatea din zilele noastre, violen a 
se reflect  i în violen a de natur  social . Astfel, copiii trebuie s - i cunoasc  
drepturile, s  tie ce înseamn  violen , s  înve e cum s  previn  s  devin  ”agresorul 
de mâine”. 

1. Titlul proiectului:“STOP BULLYING!”
2. Perioada desf ur rii:  25 noiembrie 2021
3. Loca ia: coala Gimnazial  nr. 2 Tudor Vladimirescu-Albe ti
4. Grup- int : elevii clasei a VII-a A

5. Scopul proiectului:
Con tientizarea copiilor în leg tur  cu necesitatea cunoa terii i respect rii 

drepturilor copilului; 

Evitarea situa iilor de violen  colar ; 

Proiectul î i propune s  le prezinte elevilor forme de violen  din coal  (fizic , 
psihic , verbal ), ce înseamn  bullying, de câte ori au fost victimele acestui fenomen 
f r  s  tie c , de fapt, au fost agresa i psihic. Astfel, ei vor descoperi c  violen a las  
urme adânci atât asupra persoanei agresate, cât i asupra celei care tr ie te în jurul ei. 
Elevii î i vor cunoa te drepturile i cum pot preveni s  nu devin  i ei agresori. 
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Totodat , elevii vor con tientiza importan a rela iilor interumane bazate pe în elegere 
i toleran . 

6. Obiective:
- cunoa terea no iunilor de ”bullying” i ”violen  psihic ”; 

- identificarea formelor de violen  în coal ; 

- prevenirea actului de violen ; 

- cunoa terea sensului valorilor: sinceritate, toleran , st pânire de sine, respect, 
în elegere, comunicare; 

- cunoa terea i respectarea drepturilor copilulului; 

- antrenarea copiilor în activit i educative: 

- egalitatea anselor i nediscriminarea;  

- respectarea demnit ii copilului;   

- ascultarea opiniei copilului i luarea în considerare a acesteia, inând cont de vârsta i 
de gradul s u de maturitate;   

- asigurarea stabilit ii si continuit tii în îngrijirea, cre terea si educarea copilului, 
inând cont de originea sa etnic , religioas , cultural  si lingvistic , în cazul lu rii unei 

m suri de protec ie;   

- asigurarea protec iei împotriva abuzului i exploat rii copilului;   

- dezvoltarea spiritului de toleran a. 

7. Ini ierea grupului- int :

- Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a profesorilor; 

8. Implementare

- Realizarea unor ”flutura i” cu mesaje anti-bullying i anti-violen ; 

- Vizionarea unei filmule e ce con in aspecte ale violen ei în coal ; 

9. Discipline implicate în proiect:

- Consiliere i Dezvoltare Personal ; Limba i literatura român . 

10. Resurse materiale: videoproiector, laptop, bloc de desen, creioane colorate,
radiere, ascu itori, lipici, foi cartonate, aparat foto etc.  

11. Rezultate a teptate:

- 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 ; 
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12. Evaluarea proiectului:

 Întocmirea unei mape/unui portofoliu cu produsele realizate de elevi 

DESF URAREA ACTIVIT ILOR 

Nr. 
Crt. Denumirea activit ii Resurse materiale Resurse umane Data 

1. ”Ce este bullying-ul?”
-definirea conceptelor de
”bullying” i de ”violen
psihic ”
- referat cu tema:
BULLYING
- chestionare pe tema ”Ce
înseamn  bullying-ul?”

-filmule e educative 

-informa ii teoretice 
despre familie i 
violen a în familie 

Elevii clasei a 
VII-a A 

Prof. 
Herghiligiu 
Simona 

25.11.2021 

2. ”Spune NU bullying-ului în
coal !”

- Realizarea de c tre elevi a
unor ”flutura i”ce con in
mesaje anti-violen  i anti-
bullying

Foi colorate 

Elevii clasei a 
VII-a A 

Prof. 
Herghiligiu 
Simona 

25.11.2021 

3. ”Suntem buni…putem fi i
mai buni!”

-m suri de combatere a
violen ei în familie

-plan de m suri pentru
împiedicarea elevilor cu
tendin e spre violen  pentru a
nu deveni ast zi ”b t u ii de
mâine”

Fi e de lucru cu 
propuneri venite din 
partea elevilor de a 
combate violen a în 
familie 

Elevii clasei a 
VII-a A 

Prof. 
Herghiligiu 
Simona 

25.11.2021 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COLARE 

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

Sintagma parteneriat educa ional este tot mai des folosit  în limbajul pedagogic 
actual datorit  reu itelor demonstrate deja de punerea în practic  a acestei strategii, dar 
i datorit  posibilit ilor de perspectiv  pe care le promite un astfel de sistem 

educa ional. 

O problem  important  pentru ara noastr  o reprezint  responsabilitatea local  
pentru calitatea educa iei i succesul colar, care reclam  c i diferite de stabilire a 
rela iilor de colaborare între coli, familii i comunit i. Avem în vedere c  colile de 
toate gradele sunt organiza ii responsabile pentru educa ia formal  a copiilor i 
adolescen ilor. colile care duc la bun sfâr it mult mai eficient aceast  responsabilitate 
se consider  pe ele însele i elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile 
i comunit ile.  

Motivul principal pentru crearea parteneriatelor colare de diferite tipuri este 
dorin a de a ajuta elevii s  aib  succes la coal  i mai târziu, în via . Atunci când 
p rin ii, elevii i ceilal i membrii ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri în 
educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze. 
Parteneriatele trebuie v zute ca o component  esen ial  în organizarea colii i a clasei 
de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter 
op ional sau o problem  de natura rela iilor publice.  

Cooperarea activ  a colii i a înv torilor cu ceilal i factori educa ionali – 
familia, comunitatea local , mass-media, biserica, organiza ii nonguvernamentale – 
trebuie s  conduc  la realizarea unor parteneriate viabile, de natur  s  permit  o 
abordare pozitiv  a problemelor diverse ale tinerilor elevi. coala trebuie s  g seasc  
formele optime prin care cei implica i în acest proces de educare s  poat  gestiona 
resursele umane, s  aib  cuno tin e de psihologie i pedagogie, s  se poat  adapta rapid 
la managementul schimb rilor din societatea actual . Totu i, rolul cel mai important îl 
are coala, cadrele didactice care, prin activit ile elaborate, pot dezvolta la elevi 
abilit i i conduite morale i civice, în contextul european actual. 

Valoarea educa iei cre te într-o lume în care schimb rile s-au accelerat sim itor, 
într-o societate a op iunilor individuale i sociale multiple, marcat  de o multitudine de 
tranzi ii, de naturi diferite. Educa ia este somat  s  r spund  provoc rilor unei lumi a 
societ ilor i indivizilor în derut , o lume în care s-au pierdut i se pierd repere, sisteme 
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de referin , iar sistemele etice se afl  în criz . Ea trebuie s  construiasc  drumuri noi 
pentru speran , prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacit i i 
comportamente capabile s  fac  fa  schimb rii permanente i s  adapteze elevul la 
incertitudine i complexitate. coala este chemat  s  contribuie decisiv la reconstruc ia 
spiritual , la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

În urma parteneriatelor colare fiecare dintre p r ile implicate în actul educativ 
are diferite beneficii: 

-profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi abilit i în planificarea i 
managementul proiectului. Reuniunile cu colegii din diferite ri europene sunt o 
oportunitate de a cunoa te alte sisteme educa ionale i metode de predare ce pot inspira 
inova ia în coal .  

În plus, întâlnirile profesionale cu colegi str ini pot conduce la stabilirea de 
prietenii mai profunde decât colaborarea în proiect. 

-atât profesorii cât i elevii dobândesc noi abilit i relevante, atât pentru via a 
profesional , cât i pentru cea personal , precum abilit i de comunicare i prezentare, 
luarea deciziei, rezolvarea de probleme i managementul conflictului, creativitate, 
munca în echip  i solidaritate. Ei înva  limbi str ine noi i le pot practica pe cele pe 
care deja le cunosc. Ideea dezvolt rii profesionale i reu itei conduce la motiva ie 
crescut  i satisfac ie. 

- colile beneficiaz  de motiva ia sporit  a profesorilor i elevilor împreun  cu 
cre terea corespunz toare a nivelelor de interes i reu itelor colare ale elevilor.  
-p rin ii beneficiaz  de sporirea interesului elevilor, motiva iei acestora i reu itei 
colare.  

Un rol foarte important în dezvoltarea moral  a elevilor o are Biserica. 

Parteneriatele dintre coal  i biseric  pot orienta elevii spre respectarea unor 
importante valori morale cum ar fi: punctualitatea, adev rul, disciplina, respectul fa  
de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate. 

O dorin  a devenit realitate prin intermediul tinerilor care doresc s  joace un rol 
activ în Biseric , ace tia sim ind o permanent  chemare i o dorin  de interac iune cu 
cei care le împ rt esc gândurile. 

Dintre to i membrii Bisericii, tinerii sunt cei care au cea mai mare nevoie de o 
leg tur  între teorie i practic . Tinerii sunt înfometa i dup  o comuniune real , dup  o 
credin  practic , dup  rela ii autentice, fapt pentru care se roaga împreun  i dezbat 
problemele pe care le întâlnesc la tot pasul în via . Astfel, incearca sa schimbe 
expresiile din seria „ar trebui s ...” cu cele „cum s ...”. 

Tinerii  vor s  vad  întreaga teoretizare tr it  i celebrat  în comunitate, acolo 
unde Dumnezeu a i inten ionat s  ia form  i s  se dezvolte. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

373



În colaborare -  institu iile colare si biserice ti -am desf urat ac iuni care s -i 
ajute pe elevi s  în eleag  sensul i semnifica ia normelor i valorilor morale religioase 
i patriotice care c l uzesc via a i activitatea oamenilor în comunitate. 

Proiectele au drept scop realizarea unor activit i interculturale i lingvistice 
bazate pe toleran a religioas  i rela ia de prietenie dintre biserici. Într-o societate 
„egocentrist ” omul uit  c  tr ie te în comuniune cu al i semeni i c  al turi de el se 
afl  oameni ce au nevoie de în elegerea i sprijinul s u.  

Ast zi, mai mult ca oricând trebuie s  înv m s  ne accept m, s  înv m s  
respect m principiile democra iei autentice, pentru c  numai împreun  vom reu i s  
coexist m într-o societate democratic  european . 

coala i Biserica sunt chemate s  preg teasc  viitori cet eni informa i i 
responsabili, promovând idealurile societ ii contemporane i nel sând uit rii valorile 
na ionale, unitate na ional , libertate, dreptate, adev r sau stabilitate, precum i 
schimbarea mentalit ilor i atitudinii elevilor, cadrelor didactice, ale integr rii 
comunit ii sociale fa  de ace tia. 

 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 bun , 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 extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
Diversitatea activit ilor extra colare oferite cre te interesul copiilor pentru coal  i 
pentru oferta educa ional . 

Bibliografie: 
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2. Baban, Adriana, „Consiliere educationala”, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2003.
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3. Pescaru, B ran, Adina, „Parteneriat în educa ie”,Editura Aramis Print,
Bucure ti, 2004 
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Promovarea imaginii gr dini ei
în cadrul unei activit i educative 

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

 Pre colarii unit ii au s rb torit anotimpul roadelor bogate printr-o expozi ie- 
concurs sub genericul ”Dovleacul fericit”.  

 Activitatea a avut drept scop crearea unei comunit i educative în jurul institu iei 
pre colare, printr-un parteneriat real, vizibil i eficient, între familie i gr dini .  

 Ajuta i de p rin i, pre colarii s-au implicat temeinic în decorarea cât mai creativ  
a dovlecilor. Ace tia au fost picta i sau decora i cu m iestrie, transformându-se în ni te 
personaje pe placul copiilor.   

 Dovlecii au fost expu i în curtea gr dini ei, unde a fost preg tit 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”) 

 P rin ii i copiii au avut ocazia s  viziteze expozi ia, amuzându-se sau 
minunandu-se de crea iile realizate. Activitatea s-a bucurat de un real succes i a fost 
promovat  în comunitate prin presa local .  
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Importan a activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

Horhocea Arabela-Laura
Gr dini a cu Program Prelungit Num rul 9, Buz u 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile, bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  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 schimb  ultimul. Necesitatea de 
adaptare a institu iilor de înv mânt la schimb rile mediului, la nevoile individuale 
ale clien ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al 
acestora, cu scopul îmbun t irii serviciilor, men inerii i promov rii acestor servicii 
în condi ii de maxim  eficien . Anume marketingul educa ional ar trebui s  
configureze viziunea unei coli a secolului XXI i s  preg tesc  elevii pentru viitor. 

O coal  trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i 
orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a elevilor i a 
p rin ilor acestora. Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai 
cunoa terea de cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei. De aceea, marketingul devine o func ie a managementului. El este o tiin  care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretic  i reflec ia continu  asupra ideilor generate de practic , 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 
urm toarele 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 tept rile, exigen ele calitative ale consumatorilor, dar i cu dezideratele 
politicii educa ionale; 

 practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreun  cu 
resursele materiale i informa ionale s  stimuleze efectele sinergice ale 
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valorilor i serviciilor educa ionale i s  asigure realizarea obiectivelor 
prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate 
cererii de educa ie. Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional este 
satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
oferite. Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile 
lor, dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale. 

Multe institu ii educa ionale din rile 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 înseamn  ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu c  sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamn  c  principala sarcin  a 
institu iei este determinarea nevoilor i dorin elor pie ei- int  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 concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea 
i competen ele sale distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la 

mod  la un moment dat. Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie 
care s  fie interesa i de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face 
cât mai atractiv . 

Bibliografie: 
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Educa ia incluziv  – educatia viitorului 

Prof. Hritiuc Valentina
coala Gimnazial  M ri ei (D nila), jude ul Suceava 

Educa ia incluziv  se bazeaz  pe drepturile umane. Potrivit principiilor 
drepturilor omului, orice copil are dreptul la o educa ie bun , de calitate indiferent de 
nivelul capacit ilor de dezvoltare sau de apartenen a lui. o educa ie bun , de calitate 
trebuie s  trebuie s  conduc  la dezvoltarea capacit ilor cognitive i de integrare 
social . Diferen ele colare în func ie de apartenen a la o anumit  categorie social  sau 
în func ie de nivelul de dezvoltare intelectual  nu sunt justificate. 

coala de mas  este cea care asigur  mediul, nivelul de calitate al înv mântului 
i însu irii aptitudinilor cognitive. Copiilor cu dificult i, pentru a le u ura intrarea în 
colile de mas , acestea trebuie s  asigure o atmosfer  primitoare i de acceptare. 

Conceptul de incluziune merge dincolo de conceptul de integrare. Când vorbim de 
integrare se sugereaz  un individ care este în afara grupului i, pentru care, se face un 
efort pentru a-l primi în grup. Totodat , incluziunea porne te i de la principiul c  
individul, oricât ar fi de diferit, el face parte din grupul social. 

Egalitatea anselor, în domeniul educa iei, sprijin  colarizarea copiilor cu 
deficien e în sistemul general de înv mânt. colile trebuie s  fie dotate material, s  
asigure personal calificat i s  cuprind  în sistemul obligatoriu de înv mânt to i copii 
cu CES indiferent de tipul de deficien , incluzând aici i deficien ele grave inclusiv 
cele multiple, asociate. 

Educa ia integrat  este definit  ca fiind un ansamblu de m suri care se aplic  
categoriilor de popula ie ce urm re te înl turarea segreg rii i reprezint  o tendin  
dominant  în abordarea persoanelor cu dizabilit i. Educa ia integrat  constituie o 
modalitate institu ionalizat  de colarizare a copiilor cu CES în coli i clase obi nuite 
sau cât mai aproape de cele obi nuite.  

coala de mas  adopt  ideologiile educa iei integrate i impune adapt ri la 
nivelul procesului de predare-înv are-evaluare întocmind documente speciale cum ar 
fi programele de interven ie personalizate i programele educative personalizate. 
Aceste programe implic : 

1. curriculum adaptat realizat de un cadru didactic specializat împreun  cu cadrul
didactic de specialitate (profesorul de sprijin i profesorul de la clas ) 

2. activit i individuale de înv are care s  se desf oare sub îndrumarea
profesorului de sprijin care îl completeaz  pe profesorul de specialitate de la clas  
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3. con inuturile înv rii trebuie alese astfel încât s  respecte cerin ele
curriculumului colii de mas  cât i posibilit ile reale de operare cu aceste con inuturi 
ale copilului cu CES, astfel încât s  nu fie deteriorat  calitatea înv rii celorlal i copii. 

4. strategiile de predare-înv are care sun aplicate trebuie s  faciliteze operarea
cu con inuturile înv rii pentru ambele categorii de copii (atât cei cu CES cât i ceilal i 
elevi). 

5. timpul trebuie s  fie gestionat diferen iat. Dup  cum tim fiecare copil are
nevoie de o anumit  perioad  de timp pentru a procesa informa ia. La copii cu CES 
perioada de procesare este mai mare mai ales acolo unde este deficien  mintal . 

6. utilizarea resurselor atât materiale cât i umane u ureaz  integrarea copiilor
cu CES. 

7. spa iul clasei trebuie s  fie astfel organizat încât s  in  seam  de tipul
deficien ei copilului cu CES. 

8. managementul clasei- activit ile instructiv-educative trebuie s  fie organizate
în forme de instruire cât mai flexibile. Activit ile pe echipe permit adaptarea 
obiectivelor procesului instructiv-educativ la particularit 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 continu  sunt cele mai accesibile în aceste cazuri. Acestea
monitorizeaz  progresul individual i u ureaz  planificarea activit ilor instructiv-
educative pentru to i elevii. 

Educa ia incluziv  se bazeaz  pe modific ri, transform ri pentru a putea sus ine 
participarea tuturor elevilor la procesul instructiv-educativ. Presupune un proces de 
adaptare continua a institu iei de înv mânt 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-profesional  i reabilitarea func ional  
reprezint  un sistem de ac iuni complexe care vizeaz  înl turarea barierelor de natur  
fizic , medical , psihologic , psiho-pedagocic , social . 

Educa ia integrat  î i construie te î i construie te finalit ile cu un grad mare de 
generalitate. Porne te de la curentele ideologice venite din orient rile umaniste ale 
tiin elor socio-umane care promoveaz  ideile de diversitate uman , normalizare, 

egalizare a anselor i de integrare.  

Educa ia integrat  se vede obligat , de i are propriile finalit i pân  la un punct, 
s - i alinieze aceste finalit i la ale curentului i politicii generale a educa iei. Astfel, 
î i opera ionalizeaz  finalit ile educa ionale prin adapt ri i modific ri de diferite 
grade de complexitate ale finalit ilor curentului principal al educa iei.  

Educa ia integrat  are ca obiectiv principal asigurarea accesului egal la educa ia 
de baz  a tuturor membrilor unei societ i. 
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Educa ia de calitate -       
factorul principal în crearea imaginii colii 

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

Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce a teapt  i au 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv i participarea la activit 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 individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii. 

În continuare prezint o activitate desf urat  cu elevii din clasa a IX-a 
înv mânt profesional - modelul de lec ie UCL (University College London). Aceste 
lec ii  pot  fi  create  i  folosite  nu  numai  în  predarea-înv area  face-to-face  cu clasa  
de  elevi  ci  i online,  cu  resursele  stabilite,  iar  elevii  s   le  studieze  acas   pe 
propriile  dispositive  digitale  în  urma link-ului  trimis  de  profesor  i  s   trag   
conclziile  necesare  sau  s   efectueze  anumite  sarcini. Learning Designer este un 
instrument bazat pe web, adresa: https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/index.php. 

Modulul: M II. L c tu rie general  
Unitatea de rezultate ale înv rii URÎ 2. Realizarea pieselor prin opera ii de 
l c tu erie general  
Rezultate ale înv rii (codificare conform SPP) 
Cuno tin e Abilit i Atitudini 
2.1.3. Mijloace 
utilizate în atelierul 
de l c tu erie 
pentru m surarea i 
verificarea 
dimensiunilor 
geometrice ( ublere, 
micrometre, echere, 
rigle de control)  

2.2.6. Alegerea 
mijloacelor de m surat i 
verificat în func ie de 
m rimea fizic  de 
m surat  
2.2.7. Utilizarea 
mijloacelor de m surat i 
verificat lungimi, 
unghiuri, suprafe e 

2.3.2. Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de la locul 
de munc   
2.3.3. Respectarea prescrip iilor 
din desenele de execu ie la 
realizarea pieselor prin opera ii 
de l c tu rie  
2.3.4. Asumarea, în cadrul 
echipei de la locul de munc , a 
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2.2.40. Utilizarea corect  
a vocabularului comun i 
a celui de specialitate  

responsabilit ii pentru sarcina de 
lucru primit . 

Obiective:  
- Determinarea preciziei de m surare;  
- Efectuarea m sur rii cu ublerul.  
Tipuri de înv are într-un plan de lec ie- UCL  

1- videoclipuri tutorial YouTube  
 https://www.youtube.com/watch?v=FgK03w4_Zyk- Tutorial m surarea cu sublerul  
 https://www.youtube.com/watch?v=o5ce-Q1e3Yg - Cum folosim un ubler  

2- discu ii, meeting- Principul de m surare a ublerului  
3.- efectuarea de m sur ri completa i tabele cu citirea indica iilor ublerului  

Metoda simul rii  
 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 desf urat  a fost una de succes. Într-un mediu adaptat sarcinii de 
înv are elevii au reu it s  ating  rezultatele vizate, i-au îmbun t it abilit ile  digitale. 

Consider c  utilizarea eficient   a  tehnologiei  în  predare  i  înv are reprezint  
o condi ie esen ial  pentru o educa ie de calitate.
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Textul literar – model al instruirii elevilor prin lectur  

Prof. Iancu Iuliana
Liceul Tehnologic „Terezianum” Sibiu 

În cadrul procesului de înv mânt, limba i literatura român  este o disciplin  
caracterizat  prin dinamism i complexitate, ocupând un loc central mai ales prin 
modul în care î i structureaz  con inuturile. Disciplina con ine dou  subdomenii: limb  
i literatur . Pe de o parte, limba român  este limba oficial  a statului român, se 

identific  cu existen a poporului român, pe care elevii trebuie s  i-o însu easc  în mod 
corect, în vederea dezvolt rii gândirii, a vie ii i a sensibilit ii. Pe de alt  parte, 
literatura vizeaz  direct sensibilitatea elevilor prin cuno tin e, idei, sentimente 
transmise cu scopul model rii atitudinilor i comportamentelor umane.  

Perechea limb -literatur  presupune atât cuno tin e despre limba român , cât i 
cuno tin e despre literatur  i practici literare. Limba român  trebuie s  fie înv at  din 
imperative sociale, economice, politice, culturale, cu scopul integr rii în societate, ca 
parte a procesului de dezvoltare a con tiin ei i de cultivare a rela iilor interumane pe 
diferite domenii de activitate. Literatura român  ofer  modele de art  literar  pentru 
atingerea obiectivelor educativ-formative ale înv mântului românesc, prin prisma 
sensibiliz rii elevilor. 

Se tie c  didactica limbii i didactica literaturii se remarc  prin strategii i 
metode proprii, în func ie de ciclurile de înv mânt, de profilul colilor i al claselor, 
p strându- i individualitatea i specificitatea:  

„Mai mult decât atât, reflec ia didactic  a formalizat, în func ie de finalit ile 
fiec rui domeniu, modalit i distincte de structurare a lec iilor, de realizare a progresiei 
i de evaluare”1. Pe parcursul programei, sunt vizate cele patru capacit i fundamentale 

din cadrul situa iei de comunicare: producere i comprehensiune a textului oral, 
respectiv producere i comprehensiune a textului scris:  

„În locul compartiment rii artificiale a disciplinei în limb  i literatur , se 
propune un nou model, cel comunicativ-func ional, adecvat nu numai specificului 
acestui obiect de studiu, ci i modalit ilor propriu-zise de structurare a competen ei de 
comunicare a elevilor”2. 

Astfel, se poate afirma c  dependen a capacit ilor de o anumit  structur  
genetic  preexistent  este pertinent , în timp ce performan ele reprezint  tot ceea ce 

1 Alina Pamfil, Limba i literatura român  în coal . Structuri didactice deschise, edi ia a III-a, Pite ti, Editura „Paralela 
45”, p. 12. 
2 Ibidem. 
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aduce benefic exersarea la nivel educativ a capacit ilor psihice pe care le include. În 
1963, J. B. Caroll propune un model al instruirii depline, prin intermediul c ruia to i 
elevii pot înv a totul, de i admitea diferitelor particularit i ale acestora, obligând la o 
diferen iere profund  pân  la individualizarea complet  a înv rii. Ceilal i cercet tori 
au confirmat sau au infirmat modelul instruc ional promovat de J. B. Caroll, punând 
totodat  problema înl tur rii e ecului colar din cadrul acestei discipline. 

Din perspectiva psihopedagogiei moderne, Constan a B rboi vorbe te despre 
existen a a cel pu in trei posibilit i de determinare a eficacit ii în cadrul procesului 
instructiv-educativ: indulgen a lipsit  de motive întemeiate, adoptarea unui singur 
model instruc ional, experimentarea unor solu ii intermediare. Despre didactica 
redact rii, a oralului i a lecturii se vorbe te cu privire la textul literar-beletristic: „Ele 
vor fi precedate de secven e ce discut  finalit ile disciplinei, specificul modelului 
comunicativ, problematica proiect rii strategiilor didactice i formarea no iunilor 
metalingvistice”3. 

Limba i literatura român  de ine poate rolul cel mai important în formarea 
personalit ii elevilor, care trebuie s  capete deprinderi i abilit i necesare pentru a le 
asigura accesul la cunoa tere, la înv are, în vederea integr rii i implic rii în 
comunitatea în care vie uiesc:  

„Finalitatea primordial  a procesului de receptare a literaturii în coal  r mâne 
aceea de a forma cititori de literatur  în devenire, oameni cu deprinderea de a citi, 
zilnic, ceva interesant, capabili de a adopta o pozi ie personal  fa  de lecturile lor”4. 
În teoria i practica instruirii, la nivelul acestei discipline, precizarea clar  a 
obiectivelor educa ionale ale activit ii didactice este primordial , mai ales în virtutea 
asigur rii reu itei tuturor elevilor la înv tur . 

Fiecare profesor trebuie s  dispun  de informa ii precise privind finalit ile 
educa ionale generale, obiectivele disciplinei i cele specifice fiec rui nivel de 
înv mânt. El trebuie s  dispun  i de un model pedagogic potrivit disciplinei predate, 
care s  se supun  în primul rând logicii înv rii i nu logicii tiin ifice, decât într-o 
anumit  parte întrucât literatura român  contribuie în mod decisiv la formarea unei 
culturi literare prin acumularea de cuno tin e.  

i programa colar  a acestei discipline propune o paradigm  comunicativ-
func ional , ce „presupune studiul integrat al limbii, al comunic rii i al textului 
literar”5. Accentul se pune astfel pe formarea de competen e (de comunicare i cea 
cultural ) prin implicarea altor domenii de referin :  

„Parteneriatul real presupune cunoa tere, informare, documentare, implicare 
activ  i responsabil  din partea colaboratorilor participan i la dezbaterea 
temelor/problemelor psiho-socio-pedagogice pentru a se crea condi ii favorabile 

3 Ibidem, p. 13. 
4 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii i literaturii în coal . Ghid teoretico-practic, Ia i, Polirom, 1999, p. 115. 
5 Cf. Programa colar  Limba i literatura român , clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, Bucure ti, 2009, p. 2. 
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elevilor ca s - i poat  dezvolta la adev rata valoare poten ialul individual i propria 
personalitate”6.  

Studiul limbii române în coal  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 interdependen a lor, prin cercetarea textelor lingvistice ca forme 
comunicative. Prin opera ionalizarea obiectivelor urm rite pe parcursul lec iei, în 
concordan  cu cerin ele programei i adaptate capacit ilor elevilor, se creeaz  situa ii 
de înv are necesare ac iunii instructiv-educative, în vederea recept rii/înv rii acestei 
discipline. Se vizeaz  mai întâi cultivarea gustului estetic, formarea interesului elevilor 
pentru lectura i interpretarea textelor literare, stimularea gândirii creatoare, educarea 
unor sentimente deosebite, punând bazele unui comportament civilizat în cadrul 
societ ii.  

Textele literar-artistice se transform  în mijloace în vederea form rii elevilor ca 
lectori aviza i, a cultiv rii receptivit ii lor literare, prin abandonarea surplusului de 
infoma ii de ordin istoric-literar, bibliografic, social etc. În receptarea sau producerea 
unui text literar, elevii trebuie s  capete anumite competen e. Este de domeniul 
eviden ei faptul c  elevii trebuie pu i mereu în contact direct cu operele literare pentru 
stimularea sensibilit ii lor, prin renun area la obiceiul de a transmite observa iile 
criticilor cu privire la operele în cauz . Este de dorit ca profesorul s  nu se limiteze la 
a fi doar un emi tor de informa ii istorico-literare sau critice, ci s  se transforme într-
un îndrum tor care s -i fac  pe elevi s  în eleag  limbajul literar. Tot el are dificila 
obliga ie de a supraveghea la formarea i consolidarea deprinderilor elevilor de a citi 
expresiv, de a- i exprima într-un mod argumentat impresiile de lectur , de a- i însu i 
un limbaj critic adecvat, de a le asigura un orizont cultural. 

Textul literar transfigureaz  realitatea, pe care o modeleaz  prin intermediul 
imaginilor artistice, al limbajului pe care îl combin  i îl modific  pentru a transmite 
ideea poetic  i pentru a emo iona lectorul inocent, eficient sau competent. La nivel 
stilistic, receptarea acestui tip de text înseamn  descifrarea operei din perspectiv  
lingvistic  i artistic , în elegerea cuvântului i a formelor sale, ilustrarea imaginarului 
poetic.  

Analiza stilistic  se focalizeaz  asupra elementelor esen iale sub raportul 
expresivit ii poetice a cuvintelor ce cap t  culoare, sunet, consisten , contur, 
existen .  Originalitatea poeziei rezid  din limbajul ei specific, din registrul variat al 
figurilor de stil, din viziunea poetic  asupra universului i a existen ei, proiectat  într-
o form  sugestiv , inedit , prin contopirea inefabilului cu nonconven ionalul. 

Nivelurile textului poetic se contopesc într-un proces de descifrare a operei 
literare, v zut  ca o unitate între con inut i form . Scopul artistic presupune c  opera 
literar  este destinat  gândirii i sim irii, ine de valoarea estetic , de cititorul c ruia i 
se adreseaz .  

6 Ibidem, p. 204. 
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Opera liric  este subordonat  genului liric i con ine, dup  cum bine tim, crea ii 
bazate pe transmiterea direct  a tr irilor, emo iilor i ideilor autorului, implicând 
prezen a eului liric ca însemn al subiectivit ii poetului.  

Lirica r mâne domeniul confesiunii i al contempla iei, în care poetul se 
comunic  pe sine i exprim  totodat  un complex de sentimente i concep ii pur 
omene ti. 
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Importan a activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

Profesor. înv. pre colar: Ianculovici Savdia        
Gr dini a nr. 1 P. P. Or ova 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare ( coala Gimnazial  ,,Theodor 
Costescu) reprezint  o prioritate pentru o bun  colaborare între cei trei parteneri 
educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

Educa ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. 
“Clientul” este liber s  aleag .  

Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor face ca 
coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  
de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii.  

coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta 
reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii 
colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea 

educa iei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mul i bani i energie uman  pentru 
promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin cuvinte i imagini s  se 
creeze cea mai bun  imagine posibil  i s  conving  c  numai produsul educa ional 
oferit este cel mai bun.  

O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i reputa iei numelui. 
Dar “clientul” a teapt  mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale, diferen a dintre marketing i vânzarea educa iei este 
clar . Vânzarea este "mi carea a ceea ce ai de oferit c tre client".  

Marketingul este "a fi sigur c  ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clien ii". 
Aplicarea conceptului de marketing este mai complex  decât abordarea centrata pe 
vânzari. 
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Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. 

Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  importan a mediului i a 
schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul sau chiar supravie uirea 
institu iei.  

Prevederea transform rilor poten iale ale macromediului, va da institu iei timpul 
necesar pentru a planifica r spunsurile adecvate. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

• difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele
educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

• consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional
în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local
scris , internet). 

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 

-transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza 
material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, 
rezultatele pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 

-promovarea imaginii institu ionale, pagina web a gr dini ei; 

-popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar 2020-2021 (în 
gr dini  i în afara ei). 

Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate 

Obiectivul general:  

crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea local . 

Obiective specifice: 

• popularizarea rezultatelor gradini ei în comunitatea local ;
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• atragerea unui num r cât mai mare de pre colari din zona arondat  unit ii
noastre; 

• realizarea planului de colarizare 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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Activit i specifice s rb torilor pascale 

Prof. Ienache Maria
coala Gimnazial  Nr. 1 Suceava 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradi ia, datina i obiceiurile, 
pe care omul le-a respectat i le-a transmis ulterior prin viu grai din genera ie în 
genera ie, astfel în elepciunea i experien a celor mai vechi str mo i ajunge la noi sub 
forma obiceiurilor din via a celor de la ar , fiind purt toarele unor informa ii, a unei 
experien e i în elepciuni vechi.  

În secolul XIX - XX tradi iile au început din p cate s  dispar  încetul cu încetul, 
reu ind s  se p streze cu prec dere în lumea satului, acestea fiind adev rate centre de 
cultur  de originalitate, în care ne reg sim r d cinile i autenticitatea. 

Ca i alte s rb tori cre tine, Pa tele este înso it de numeroase obiceiuri populare 
care î i au originea în tradi iile str vechi (considerate azi de mul i a fi p gâne) i de 
credin e i supersti ii legate de ciclul anotimpurilor i treburilor gospod re ti.  

S rb torile pascale, atât de a teptate de cre tini aduc, împreun  cu bun t ile, 
lumina i voia bun , i câteva tradi ii care trebuie respectate, ca rânduielile casei s  
mearg  a a cum ne dorim. 

S rb toarea Pa telui î i are obiceiurile specifice în func ie de zonele rii în care 
tradi ia pa telui este respectat  conform datinilor.  

Satele bucovinene au r mas din fericire tributare tradi iei str vechi, un exemplu 
în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta S rb toare a Învierii Domnului din 
s pt mâna premerg toare Sfintelor Pa ti. 

În Joia Mare se vopsesc ou le, deoarece se spune ca dac  se înro esc în aceast  
zi, acestea se vor p stra f r  a se strica tot anul. Pentru a prinde culoare, ou le sunt 
fierte într-un amestec de ap , o et i coji de ceap  ro ie. Se folosesc i  metode noi de 
decorare: ou  pictate, decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite 
cu m rgele.  

Semnifica ia oului ro u este legat  atât de învierea lui Iisus cât i de regenerarea 
i rena terea naturii. 

Dintre tradi iile si obiceiurile pascale cele mai importante pentru satele 
bucovinene sunt: 

 Aducerea la biseric  a unui co  în care fiecare familie pune: preparate din 
carne, brânz , pasc , cozonac, ou  ro ii i închistrite. Câte un ou ro u d  fiecare la 
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biseric  când prime te Pa tele, iar din cele închistrite (încondeiate) dau preotului atunci 
când le sfin e te co ul; 

 La Învierea a doua, se p streaz  obiceiul, chiar i printre cei mai mici, de a se 
îmbr ca în portul popular tradi ional. La miruit, fiecare d  câte un ou ro u, ce vor fi 
împ r ite de c tre preot corului bisericii; 

 Tot în aceast  zi copiii înainte de a veni la biseric , merg prin sat dup  ou  
ro ii; 

 În a doua zi de Pa te, un obicei este de a merge cu udatul. Tinerii nec s tori i 
colind  casele fetelor pe care le simpatizeaz , parfumându-le i primind în schimb câte 
un pahar de vin. 

De i ne afl m într-o perioad  destul de nefavorabil  în ceea ce prive te 
activit ile educative, datorate pandemiei, în cadrul colii am desf urat activit i 
specifice acestei mari s rb tori, realizând împreun  cu elevii o expozi ie cu titlul 
”Pa tele în  Bucovina” i o ez toare cu ateliere diverse în care ace tia, în condi ii de 
siguran , 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 
desf urat activit i extra colare prin care s-au adunat i distribuit celor nevoia i, copii 
i b trâni, produse alimentare, juc rii i articole vestimentare, aducând un zâmbet atât 

pe chipul acestora dar i pe chipul copiilor implica i. 
Cu siguran  c  tradi iile legate de aceast  s rb toare i în general legate de toate 

s rb torile sunt mult mai numeroase i diferite în func ie de zona geografic  dar toate 
au un punct comun în ceea ce prive te raportarea lor la religie i leg tura special  a 
acestora cu credin a. 
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OMUL SFIN E TE LOCUL 

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

Odat  cu începutul acestei ere a digitaliz rii, a excesului de informa ii, a 
schimb rii continue, reu ita oric rei ac iuni, indiferent de domeniul de activitate, 
depinde de promovarea inteligent  i fidel  a acelei ac iuni, iar promovarea se face cu 
ajutorul reclamei, a activit ilor (în diversele ei forme), ac iuni de coordonare i 
marketing, realizate periodic sau în anumite momente. 

Când vine vorba despre înv mânt, promovarea acestuia este pu in diferit , aici 
intervenind mai mult factorul uman, emo iile i tr irile fiec rui individ în parte. 

Pe lâng  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 desf oar  educa ia.  

Educa ia de calitate implic  în primul rând o colaborare strâns  între cei mai 
importan i participan i: educatorii (profesorii) – copiii – p rin ii. Atunci când leg tura 
celor trei for e este foarte puternic , nu mai r mâne decât s  avem încredere unii în 
ceilal i i s  mergem încrez tori mai departe. Cu pa i mici, dar siguri se pot înf ptui 
lucruri mari i trainice. 

Dar se poate realiza o educa ie s n toas  f r  un cadru didactic bine preg tit? 
Nu, cu siguran  nu! 

i, de unde tim dac  un cadru didactic este preg tit sau nu?  
Iat  6 calit i pe care cred c  ar trebui s  le aib  un educator sau un profesor: 

pune accent pe tr irile emo ionale i pe valorile morale;
tie s  capteze aten ia copiilor;

îndreapt  pa ii acestora spre cunoa tere prin descoperire;
folose te cuvântul blând i în eleg tor;
respect  opinia celuilalt, dar nu se abate de la dreptate;
încurajeaz  încrederea în sine a copiilor i gândirea pozitiv ;
folose te puterea propriului exemplu în a-i educa pe ceilal i.

Eu sunt educatoare! Dup  studii s-ar spune c  sunt profesor cu dubl  
specializare, dar eu cred c  aceast  meserie este una deosebit , 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 îmbog i intelectual, suflete te i spiritual i, cel mai 
important, tie când i cum s  transmit   cuno tin ele, celor din jur i, în special celor 
mici. 

 Sfântul Ioan Gur  de Aur spunea: ”Care art  poate fi egal  cu arta de a educa 
sufletul copilului, de a-i forma mintea tân rului? Cel care practic  aceast  art  trebuie 
s  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 
cunoscut  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 s  vorbeasc  despre copiii mei, despre mine, despre 
gr dini a pe care o reprezint, despre bucuriile noastre de zi cu zi. 

V  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 coal  sigur  i prietenoas  

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-KA101-
061623 din cadrul Programului Erasmus +, Ac iunea Cheie 1, finan at de Uniunea 
European  cu titlul ,, Stop Abandonului colar Start Incluziunii”. Proiectul a facilitat 
desf urarea a trei mobilit i la care au participat 9 cadre didactice, mobilit 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 
s  faciliteze integrarea social  a elevilor, s  combat  absenteismul i abandonul colar. 
Proiectul nostru i-a propus dou  direc ii: dezvoltarea competen elor sociale, civice i 
interculturale ale elevilor prin activit 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 
urm tit urm toarele obiective:  

- Dezvoltarea competen elor cadrelor didactice în domeniul educa iei non-
formale prin participarea la mobilit 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 diminu rii situa iilor de risc de p r sire timpurie 
a colii,  

-  Familiarizarea elevilor, p rin ilor i membrilor comunit ii locale cu tehnici 
de gestionare a conflictelor, 

- Dezvoltarea dimensiunii europene a colii prin derularea de proiecte de 
cooperare în scopul valorific rii în comunitatea didactica european  a produselor 
intelectuale i a exemplelor de bune practici din proiect. 
          Ce am înv at i cu ce bagaj de cuno tin e ne-am întors de la aceste mobilit i? 
          Cursul ”Diversity in the classroom” din Bologna i-a ajutat pe participan i s  se 
familiarizeze  cu provoc rile i preocup rile cheie în recunoa terea i promovarea 
diversit ii, s   împart easc  i s   eperimenteze exemple, idei i instrumente concrete 
pentru a putea realiza planificarea lec iilor personalizate, au fost înv a i s  se confrunte 
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cu stereotipurile i prejudec ile personale, dezvoltând în acela i timp sensibilit i i 
toleran  cultural , au explorat diferite puncte de vedere prin participarea  la exerci ii 
de simulare a unor situa ii ipotetice, au înv at  noi metode i instrumente de predare 
care pot fi aplicate pentru a promova diversitatea i toleran a în sala de clas . 
          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 m suri i 
planuri ce pot fi adoptate de coal  dar i de societatea civil  pentru stoparea acestui 
fenomen atât de prezent în societatea româneasc .  
          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  ce au 
loc în spa iul colar, pentru dezvoltarea unei mediu s n tos prietenos i sigur de care 
copilul trebuie s  beneficieze. 
          Valorizarea înv rii s-a realizat prin derularea unor activit i extra colare: 
realizarea concursului i workshop-ului din cadrul activit ii ”Absenteismul – factor al 
insuccesului i e ecului colar” în colaborare cu CJRAE, activit i de diseminare a 
rezultatelor în cadrul cercurilor pedagogice,  în colaborare cu inspectorul colar pentru 
înv mânt 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, înt rirea rela iilor de colaborare, 
dezvoltare i rela ionare interpersonal , 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 mobilit i, a putut fi realizat un Ghid metodologic ”Motiva ia 
înv rii i reu ita colar  în clasa incluziv ”, care poate fi aplicat la disciplina 
Consiliere i Orientare, pentru clasele IX – XII, ghid care însumeaz  temele abordate 
la cele trei mobilit 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 didactic  local , na ional , interna ional , 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 activit i au avut ca scop  continuarea bunelor practici dobândite 
de cadrele didactice în proiectul Erasmus+ prin  implicarea profesorilor, elevilor, 
p rin ilor i comunit 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  înt rirea rela iilor de colaborare, 
dezvoltare i rela ionare interpersonal .  
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Repere în abordarea planului de marketing educa ional  

Profesor Ilia  Irina               
Colegiul Spiru Haret Ploie ti 

Educa ia este un fenomen complex format din ansamblul de valori i procedee, 
menite a fi aplicate în mod sistematic în vederea form rii i dezvolt rii însu irilor 
intelectuale, morale i fizice ale tinerilor. Marketingul reprezint  procesul de 
management responsabil în vederea identific rii, anticip rii i satisfacerii cerin elor 
consumatorului într-un mod profitabil. Acesta este justificat prin faptul c  educa ia i 
cultura trebuie s  devin  domenii rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit i 
valorificând pentru aceasta orice oportunitate.  

În vederea cunoa terii publicului int , aprofundarea metodologiei studiilor de 
pia  este esen ial .  Având în vedere c  educa ia este un sistem de bunuri, aceasta 
promoveaz  valori care se refer  la formarea nevoilor umane. Cererea de bunuri i 
servicii din acest domeniu este dependent  de intensitatea motiva iei consumatorilor, 
în context concuren ial. Produsele educa ionale sunt difuzate i însu ite / receptate de 
c tre consumatori, care, la rândul lor, le atribuie o anumit  valoare în func ie de 
reperele acestora. La stabilirea valorii, în cazul marketingului educa ional trebuie s  se 
in  cont de calitatea actului educa ional, de investi iile f cute în asigurarea unor bune 

condi ii de desf urare a activit ii, de calitatea profesorilor care sus in educa ia etc.  

Evaluarea calit ii se realizeaz prin intermediul consumatorilor, dup  realizarea 
presta iilor educa ionale. Se iau în calcul i informa iile existente pân  la acea dat  
despre unitatea colar , valoarea fiind cuantificabil  la sfâr itul perioadei de 
colarizare. În plus, autoevaluarea unit ii colare în ceea ce prive te satisfac ia 

clien ilor este necesar . O analiz  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 vizez  investigarea pie ei, a cerin elor mediului, a 
nevoilor consumatorilor i a consumului de educa ie, adaptarea politicilor educa ionale 
i de marketing, dimensionarea serviciilor educa ionale în consens cu nevoile, 

preferin ele, gusturile, a tept rile, exigen ele calitative ale consumatorilor, dar i cu 
dezideratele educa ionale actuale, promovarea unui management eficient al resurselor 
umane care, împreun  cu resursele materiale i informa ionale s  stimuleze 
implementarea valorilor i serviciilor educa ionale, prin realizarea obiectivelor 
propuse. 

Domeniile de ob inere a informa iilor cuprind institu ii educa ionale – pentru 
evaluarea ofertei, a resurselor materiale i umane, a managementului i a nevoilor cu 
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care se confrunt ; publicul (elevi, p rin i) cu nevoile, interesele, preferin ele, inten iile 
i comportamentul educa ional; concuren ii ce vizeaz  acela i public int ; domeniul 

propriu de activitate, cu puncte tari, puncte slabe, amenin ri i oportunit i; zona 
geografic   de interes- mentalit i, obiceiuri de consum educa ional; universul 
publicitar i tehnicile de promovare; mijloacele de comunicare în mas  – canale media; 
contextul serviciilor educa ionale- cererea de specializ ri i profiluri; imaginea public  
ca expresie a modului de receptare a presta iilor unit ii colare de c tre diversele 
segmente ale popula iei. 

Scopul institu iei de înv mânt este acela de a crea un mediu educa ional 
stimulativ, caracterizat prin profesionalism, echitate, integrare, eficien , deschidere 
c tre nou i progres, un mediu valorizant, astfel încât consumatorul s  contribuie atât 
la dezvoltarea sa personal , cât i a organiza iei. Astfel, coala va asigura servicii 
educa ionale profesioniste, inovatoare i de calitate, în strâns  leg tur  cu nevoile 
beneficiarilor, devenind un spa iu în care tinerii înva  s  înve e, î i formeaz  caracterul 
i devin capabili de integrare social  i profesional . 

Valorile promovate se afl  în strâns  concordan  cu noile politici educa ionale. 
Profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, toleran a, 

responsabilitatea, creativitatea, implicarea, excelen a reprezint  valori fundamentale ca 
fundament al reperelor  stipulate în Declara ia Universal  a Drepturilor Omului privind 
abordarea educa iei în secolul XXI.  

Serviciile educa ionale se concretizeaz  prin cursuri, seminarii, conferin e i 
dezbateri, schimburi de experien  inter- colare locale, regionale, na ionale i 
europene, activit i culturale i tiin ifice, programme i proiecte colare i extra colare 
locale, regionale, na ionale i europene, bune practici, ateliere de dezvoltare personal  
i profesional , workshop-uri, consiliere colar  psihopedagogic . 

Modalit ile de promovare popularizeaz  activit ile colare i extra colare 
reprezentative desf urate de elevii i profesorii scolii pe diverse canale media i cu 
ocazia evenimentelor publice, organizarea activit ilor de tipul Ziua Por ilor 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 activit i de 
voluntariat în cadrul comunit ii i popularizarea acestora în media local /jude ean  
etc., derularea de proiecte educationale de tip CAEN, CAEJ, CAERI, Erasmus+, 
sus inerea de activit i culturale, stabilirea de Acorduri i Parteneriate educa ionale.  
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Dezvoltare durabil  prin proiecte de service-learning  

povestea unei MEN IUNI SPECIALE 

prof. Iolanda Sztrelenczuk 

“A i auzit de Baia Sprie? Poate nu, sau poate a i auzit sau a i citit pe vreun blog 
de c l torie despre singurul lac din Europa care î i schimb  culoarea în func ie de 
anotimp, Lacul Albastru. Vrem s  se aud  i s  se tie 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 
aplica iei Questo i selectarea quest-ului Talerele Medio Monte oricine poate deveni 
un explorator al locurilor i pove tilor pline de farmecul autohton.” 

Aceasta este introducerea pe care tinerii de la  Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto Baia Sprie au f cut-o proiectului lor, proiect care a fost eviden iat i premiat cu o 
men iune special  în cadrul Galei Dezvolt rii Durabile 2021 realizat  în parteneriat cu 
TVR. Gala face parte dintr-un program de informare i educare a publicului cu privire 
la cele 17 Obiective ale Dezvolt rii Durabile, înscrise în Strategia Na ional  pentru 
Dezvoltare Durabil  a României – Agenda 2030, o strategie coordonat  cu Uniunea 
European  i ONU. 

Proiectul i povestea creat  de elevii no tri, inspirat  dintr-o legend  local , 
propune o aventur  prin asumarea rolului unui personaj legendar, pu in cunoscut, i 
descoperirea unor adev rate comori.  

Proiectul a fost implementat în perioada februarie-septembrie 2020 deoarece ne-
am gândit c  putem valorifica mutarea în online – acces la aplica ii, dezvoltarea de 
abilit i digitale, promovare modern , accesibil  din orice parte a globului. 
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TALERELE MEDIO MONTE este al treilea proiect de serviciu în folosul 
comunit ii derulat de c tre elevii din Baia Sprie cu scopul principal de a promova 
patrimoniul cultural i natural al ora ului cu accent pe Obiectivul de Dezvoltare 
Durabil  11 - Ora e i comunit i sustenabile. 

Questo este o aplica ie de explorare a ora elor, care promoveaz  c l toriile 
inovatoare i ofer  experien e locale inedite.  

Elevii au creat un quest antrenant care propune juc torul “s  vad  într-adev r la 
ce se uit ” iar la final acesta devine mai bogat primind taleri/talere i o supriz  creat  
tot de copii i tineri. 

Ideea proiectului a pornit de la identificarea nevoilor din comunitate i de la 
studierea atent  a strategiei pe termen lung a ora ului Baia Sprie care vizeaz  
transformarea acestuia într-o sta iune turistic  de interes na ional.  

Elevii au considerat c  ora ul i comorile lui nu sunt destul de vizibile i 
cunoscute!  

Au profitat de oportunitatea oferit  de Funda ia Noi Orizonturi, au scris o 
aplica ie care a fost selectat  i care le-a oferit cadrul adecvat pentru a înv a cum s  
conceap  o vân toare de comori în aplica ia Questo pentru localitatea lor. 

Elevii au prezentat ideea partenerilor locali i reprezentan ilor autorit ii locale 
care au considerat c  ar fi o modalitate inedit  i modern  de a promova ora ul i a 
atrage mai mul i turi ti – aveam instrumentul prin care ne puteam face auzi i i v zu i 
de oriunde din lume. 

Am decis împreun  s  concepem un traseu în zona istoric  a ora ului având în 
vedere c  exist  proiecte ini iate de Prim rie pentru a transforma zona i a eviden ia 
anumite obiective care au un trecut interesant i o însemn tate istoric  sau cultural  
pentru ora ul nostru. 

În luna februarie 2020, elevii s-au întâlnit s pt mânal pentru a dezbate ce anume 
ar putea fi inclus într-un astfel de quest. Reprezentan ii Centrului Na ional de Informare 
i Promovare Turistic  ne-au oferit materiale interesante pentru a descoperi anumite 

obiective mai pu in cunoscute în partea istoric  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 s  se întâlneasc  cu noi i când anume. Majoritatea elevilor prezen i la întâlniri 
online au spus c  ar dori s  încerce, iar dac  situa ia pandemic  nu ne va permite s  ne 
întâlnim i fizic cu cei din zon , vom amâna sau vom renun a la proiect.  

A fost o perioad  de incertitudine dar i de rezilien  i sus inere reciproc ! 

Prin implicarea în acest proiect elevii au înv at s  se documenteze, s  selecteze 
informa iile importante, relevante i inedite despre zona istoric  a ora ului lor, despre 
istoria i cultura local  i s  transforme ceea ce au descoperit într-o poveste cu un traseu 
treasure hunt pentru turis i i vizitatori.    

Ce au f cut 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 înc rcat informa iile selectat în aplica ia Questo; 

- au folosit aplica ia Canva pentru a crea fly-ere pentru pensiuni, hoteluri i 
CNIPT prin care s  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 misterioas ; 

- au creat indicii relevante care au leg tur  cu povestea, personajul i obiectivul 
din traseu; 

- au conceput o poveste cap coad  care “s  prind ” cititorul/juc torul; 

- au folosit limbaj adecvat povestirii din punct de vedere al vocabularului i al 
structurilor gramaticale; 

- au redactat comunicate de pres ; 

- au selectat informa ii pentru un fly-er de promovare; 
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- i-au dezvoltat atitudini civice pro-active; 

- au înv at s  aprecieze mo tenirea cultural  local  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 local ; 

- au selectat cele mai bune imagini ale obiectivelor eviden iate; 

- au înv at despre Obiectivele de Dezvoltare Durabil  i au contribuit la ODD 
11 i ODD 4; 

- au organizat evenimentul de lansare; 

- au înv at despre istoria locurilor natale; 

- au încadrat diversele curente arhitecturale descoperite în perioada istoric  
adecvat ; 

- au în eles i internalizat complexitatea istoric  a evenimentelor din trecutul 
ora ului; 

În luna mai aveam o variant  de poveste i indicii pentru traseu, am primit un 
prim feedback i am fost nevoi i s  g sim alte modalit 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 juc torul s  o rezolve pentru a afla urm torul indiciu dar 
platforma nu poate sus ine astfel de formate.  

Elevii au folosit diverse modalit i de ob inere a indiciilor – r spuns la întreb ri 
despre obiective care puteau fi identificate printr-o studiere atent  a obiectivului 
respectiv, imitarea pozi iei unei statui, num rarea anumitor simboluri, r spuns la 
ghicitori, descifrarea unui cod secret. Pentru fiecare obicetiv de pe traseu elevii au 
conceput o alt  modalitate de a descoperi indiciul.  

Dac  juc torul 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 s  p streze con inut 
relevant cu un num r 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 c  elevii au reu it s  ating  
obiectivele pe care ni le-am propus prin acest proiect. 

“O ga c  de elevi foarte implica i au creat un quest în Baia Sprie. Au cules 
pove ti despre locuri, au scris, au creat indicii, au f cut materiale de promovare, au 
urcat con inutul în platforma Questo, au testat traseul, l-au îmbun t it i ieri l-au 
lansat. Dac  intra i în app o s  vede i c  toate review-urile sunt de 5 . Nu 
sunt singurii, urmeaz  s  fie lansate quest-uri create de elevi i în alte localit i. 

Mi se pare minunat ce au f cut i ce vor s  fac  pentru comunitatea lor, mai ales 
c  la vârsta lor cea mai mare grij  a mea era s  nu-mi dea vaca în porumb. 

Mul umiri pentru implicare i coordonare, tuturor coordonatorilor locali pentru 
tot ce face i cu ace ti copii minuna i, elevilor pentru pasiune, creativitate i 
perseveren . Cu fapte din astea, ziua de luni devine s rb toare ”, Claudiu Petria, 
fondator Questo 

 “Questo-ul lor digital este cât se poate de real, în acest moment oricine 
viziteaz  Baia Sprie (jud MM) îl poate folosi i oferi chiar i feedback. Lansarea 
traselui a fost i ea cât se poate de real , cu ocazia unui eveniment local important: 
S pt mâna Na ional  a Voluntariatului. Activitatea tinerilor nu a fost într-un 
laborator, ci în via a real . Proiectele cu miz  real , provocatoare, îi in pe tineri 
conecta i unii la al ii i la sarcin . Înva  împreun  i descoper  lucruri pe care nu le-
au tiu poate pân  atunci. Pentru traseul din Questo, elevii au lucrat în documente 
Word i cu imagini pe care le-au organizat într-un Google Drive, ca s  aib  toat  
echipa acces la documente. Au înv at cum se foloseste Google Maps – simulând 
trasee, num rând pa ii pentru a parcurge o anumit  distan , ad ugând chiar 
obiective turistice pe harta localit ii, au f cut interviuri, au cules informa ii despre 
comorile locale, au distilat informa ia i au creat un concept al traseului. Au scris i 
rescris indiciile pentru a fi suficient de clare dar i provocatoare pentru a captiva 
turi tii. Au înv at despre felul în care se face i se a eaz  o fotografie pentru a capta 
aten ia.  A fost un proiect de înv are de câteva luni, ghidat cu r bdare. Au r mas în 
urm  competen e reale ale tinerilor dar i un rezultat de care se bucur  acum 
localitatea lor.  

Felicit ri GreenIMPACT Baia Sprie! V  dorim s  inspira i cât mai multe astfel 
de procese de înv are pe baz  de proiecte în folosul comunit ii!” Funda ia Noi 
Orizonturi 

În cadrul acestui proiect fiecare elev i-a asumat o responsabilitate acolo unde s-
a sim it cel mai preg tit 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 juc torul îl prime te la finalul questului.  

Fiecare elev implicat în proiect i-a dezvoltat sau îmbun t it abilit ile cu privire 
la utilizarea instrumentelor IT i a aplica iilor disponibile, a înv at multe lucruri despre 
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comunitatea în care tr ie te i aprecieaz  multiculturalitatea i istoria local . Ei au 
colaborat cu diver i parteneri sau localnici i sunt foarte mândri de ce au reu it s  fac  
pentru ora ul lor. 

Tinerii implica i în acest proiect sunt mult mai deschi i i comunicativi, 
selecteaz  mai u or ideile relevante dintr-un text la prima vedere, tiu s  argumenteze 
mai bine, s  î i exprime puncte de vedere folosind informa ii relevante i pertinente. 

Majoritatea dintre ei sunt foarte s ritori, î i ajut  colegii i sunt mai responsabili 
atunci când lucreaz  la proiecte comune la diverse materii. 

De asemenea au o empatie i toleran  crescut  atunci când primesc un feedback 
i s-au obi nuit s  ofere feedback constructiv cu privire la idei i ac iuni, nu la persoane. 

Acest tip de asumarea s-a trasferat i în activit ile de la clas  sau în alte proiecte 
extra colare derulate de c tre coal . 

Prin acest proiect comunitatea din zona istoric  a ora ului beneficieaz  de 
promovare inedit , gratuit  i modern  cu scopul de a atrage mai mul i turi ti dornici 
s  exploreze un ora  bogat în istorie, tradi ii i multiculturalitate. 

“România durabil  va ar ta exact a a cum ne dorim doar dac  vom oferi 
tinerelor genera ii educa ie de calitate i motiva ia de a se dezvolta aici, într-o 
societate construit  pe principii de meritocra ie. Ne bucur  nespus oportunitatea pe 
care o avem de a premia organiza ii cu proiecte extraordinare pe zona de educa ie. 
Pentru c  de aici porne te schimbarea de mentalitate la care aspir m cu to ii, din 
perspectiva Agendei 2030, educa ia fiind o tem  fundamental .”, a declarat 
consilierul de stat László Borbély, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabil . 
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Proiectele eTwinning -
oportunit 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 dezvolt  abilit i 
i competen e diverse, promoveaz  schimbul de bune practici i creativitatea, ofer  

participan ilor cadrul pentru exersarea atitutidinilor proactive, a toleran ei i a 
multiculturalit 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 dup  finalizarea procesului de evaluare care 
a avut loc în luna octombrie 2021.  

Certificatele de calitate eTwinning se acord  cadrelor didactice care au 
coordonat proiecte eTwinning excelente. Acestea indic  faptul c  proiectul a atins un 
anumit standard na ional i european. Proiectele sunt evaluate pe baza a cinci criterii: 
colaborarea dintre colile partenere, utilizarea TIC, inovarea pedagogic , integrarea 
curricular  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 c tre 
doamna prof. Iolanda Sztrelenczuk. 

Partenerii interna ionali, profesori i 
elevi din coli din Turcia i Spania, au discutat 
despre modalit ile personale i ac iunile 
locale cu privire la reciclare i protejarea 
mediului înconjur tor, au analizat aspectele 
importante cu privire la colectarea selectiv  i 
conceptul de economie circular . Elevii au 
participat la întâlniri online, i-au prezentat 
punctele de vedere i solu iile propuse în limba englez . Toate activit ile au fost 
corelate cu obiectivele curriculare urm rite în cadrul orelor de limb  englez , limba 
român  i geografie. Doamnele profesoare Mihaela Smiedt i Marcela Vava au 
îndrumat elevii în realizarea materialelor prezentate i a materialelor înc rcate în 
platforma eTwinning dedicat  acestui proiect.   
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Un alt proiect premiat“Game-Based Learning for Development of Problem-
Solving Skills”, coordonat de c tre 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 abilit 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 ional  
online în limba englez . Proiectul a fost foarte apreciat de c tre 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 reprezint  un al doilea semn de recunoa tere al succesului, indicând 
faptul c  proiectul a atins un anumit standard european. Certificatul european de 
calitate se acord  o singur  dat  pe an i 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 
c tre 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 COLII VIZAVI DE CONCUREN  

Prof. înv. pre c. Ioni  Tatiana
coala gimnazial  com. Ion Creang  

Al turi de asigurarea protec iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protec iei integrit ii fizice i psihice a fiec rui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod s n tos de via , participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vie ii colare, implicarea familiei i a 
societ 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 eficient  a resurselor educa ionale, 
promovarea imaginei institu iei colare în care activez devine semnificativ .  

Imaginea unei institu ii educa ionale este determinat  de un ansamblu de criterii, 
reguli i interpret ri care sunt structurate de-a lungul timpului i transmise prin tradi ie, 
modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependent  de sistemul informa ional în care se formeaz , fiind 
condi ionat  de caracteristicile de vârst , sex, religie, nivel de cultur  i instruire, 
apartenen a etnic  sau politic  etc 

Promovarea imaginii reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, 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 unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , 
folosind metodele i tehnicile potrivite..  

Imaginea unei coli este ansamblul reprezent rilor care îi sunt asociate unei 
identit i specifice de c tre to i actorii implica i în activit ile colare-profesori, elevi, 
p rin i, autorit i, mass media. Imaginea colii este un complex constituit din istoria 
organiza iei colare, calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea 
institu ional , 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 s  aib  o preocupare constant  pentru elaborarea i 
actualizarea unui plan de marketing care s  eviden ieze rolul colii în dezvoltarea 
academic , social , emo ional , estetic , fizic  a elevilor. Imaginea institu ional  este 
important  i se completeaz  cu rezultate cuantificabile (num r de absolven i, 
performan e, integrare în munc  sau în alte structuri de înv mânt i de elemente ale 
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culturii organiza ionale ce in de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, 
ritualuri, ceremonii). al comunit ii.Factorul principal în crearea imaginii colii îl 
reprezint  calitatea procesului instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor 
didactice. Trebuie f cut  diferen a dintre imaginea proiectat  i imaginea real .  

Calitatea colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi i orice 
alte persoane care lucreaz  în coal , toate acestea influen eaz  imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor colii i-o formeaz  despre activit ile organiza iei colare. 
Ast zi colile sunt nevoite s  intre în competi ie între ele, pe baza identific rii imaginii 
lor publice de c tre 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 coal , calitate reg sit  în nivelul de satisfac ie al beneficiarilor:elevi, 
p rin i, comunitate fa  de serviciile oferite de coal . 

Imaginea colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului.Esen a m rcii unei coli ce ar urma s  fie 
promovat  se define te prin valoarea, nivelul de preg tire i personalitatea 
profesorului.  

Performan a educa ional  se poate realiza prin atragerea de cadre i închegarea 
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind actul de 
înv mânt, precum i asigurarea unei baze materiale didactice complexe i 
competitive.  

Promovarea imaginii  scolii noastre este rodul activit ilor derulate în 
parteneriat, ceea ce confer  avantaje evidente, deoarece se creeaz  rela ii de colaborare, 
se aprofundeaz  diverse probleme educative i nu în ultimul rând, au loc schimbul inter 
i intra disciplinare. 

Bineîn eles, aceste schimb ri necesit  timp i efort sus inut, i pot avea implica ii 
negative asupra institu iei dac  nu sunt realizate cu respect fa  de a tept rile i profilul 
grupului int , propunându-mi s  urm resc în perspectiv :   

 Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor 
evolutive de: formare continu  / perfec ionare / dezvoltare profesional ;  

 Extinderea competen elor specifice în utilizarea tehnologiilor informa ionale  
de comunicare;   

 Corelarea structurilor i a momentelor din cariera didactic  cu standardele 
educa ionale i asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului 
creditelor profesionale; 

 Promovarea parteneriatului atât în planul rela iilor inter colare cât i 
trans colare;   

 Constituirea, la nivel local i raional, a unor re ele de inovare prin implicarea 
tuturor factorilor educa ionali i comunitari interesa i de acest domeniu;  
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 Men inerea imaginii colii având în vedere dinamica resurselor i a 
contextelor 
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REPOZI IONAREA IMAGINII COLII                
ÎN PARADIGMA ACTUAL  

Prof. Iordache Daniela
coala Gimnazial  “Adrian P unescu” Pite ti 

         În contextual educa ional modern, coala trebuie s  fac  fa  unor exigen e tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i repozi ioneze locul s u în 
via a copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii. Cerin ele beneficiarilor fac 
din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  schimbare. Internetul, 
privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care 
unitatea de înv mânt î i poate construi o imagine. 

         Deschiderea spre inova ie se realizeaz  prin implicarea cadrelor didactice 
preg tite, care intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând 
a tept rile de la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. 
Beneficiarii, atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei care intr  
în contact cu mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

          Promovarea imaginii institu iei i factorilor implica i în procesele de 
descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  de personalizarea ofertei 
educa ionale la nivel institu ional prin diversificarea i modelarea acesteia în func ie 
de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational. Crearea i 
promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în principiu, 
primii interesa i de acest aspect. 

          Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie bazat  
pe individ, adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

          Activit ile extracurriculare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toas , practic  i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
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rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

          Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor rezultatelor reu ite, internetul devenind cel mai folosit mod de a face 
accesibile rezultatele i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau 
a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , 
dar putem promova activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

       Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

       În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 st  în mâinile noastre, deoarece aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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Promovarea imaginii
Liceului Teoretic ,,Grigore Moisil” Timi oara 

Prof. Delia Lucia Iovanovici  

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal -elevi-p rin i.  

Educa ia este obligatorie, dar din fericire nicio institu ie nu poate for a alegerea. 
,,Clientul” este liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i 
a tept rilor acestora. Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i 
s  fie preg tit  de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale 
,,clientilor”.  

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate 
func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i 
serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel 
la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale.  

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mul i bani i energie uman  pentru 
promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin cuvinte i imagini s  se 
creeze cea mai bun  imagine posibil  i s  conving  c  numai produsul educa ional 
oferit este cel mai bun. O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i 
reputa iei numelui. Dar ,,clientul” a teapt  mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferen a dintre marketing i vânzarea educa iei este clar . Vânzarea este ,,mi carea a 
ceea ce ai de oferit c tre client". Marketingul este "a fi sigur c  ceea ce ai de oferit este 
ceea ce doresc clien ii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complex  decât 
abordarea centrat  pe vânz ri.  

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  
importan a mediului i a schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravie uirea institu iei. Prevederea transform rilor poten iale ale 
macromediului, va da institu iei timpul necesar pentru a planifica r spunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapid  sau lent . Într-un mediu stabil, 
for ele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative i culturale r mân 
stabile de la an la an.  
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         Evolu ia tehnologic , diversificarea mijloacelor de tip mass-media i multi-
media, l rgirea orizontului informa ional al societ ii actuale, a determinat o cre tere a 
aten iei ce trebuie acordat  promov rii institu iei noastre colare i asupra form rii unei 
imagini reale în viziunea partenerilor educa ionali reprezenta i de elevi, p rin i i al i 
parteneri (locali, regionali, na ionali, economici .a.m.d.). 

Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, na ional în scopul 
promov rii imaginii colii i a corel rii ofertei educa ionale cu cerin ele de pe pia a 
muncii locale/regionale. Promovarea imaginii colii prin diverse surse informa ionale 
(pres  scris , pres  online, internet). 

          Utilizarea promov rii prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate 
pentru coala noastr , mai ales c  tinerii de ast zi sunt utilizatori frecven i ai inform rii 
pe internet.  

În activitatea de promovare a Liceului teoretic ,,Grigore Moisil” Timi oara, am 
avut în vedere câteva obiective generale: 

- Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate;  

- Elaborarea unor proiecte locale care s  vizeze multiplicarea experien ei 
pozitive i a exemplarelor de bun  practic  în managementul institu ional;  

- 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;  

- Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice;  

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar, 
sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, sus inerea elevilor în alte 
abilit i;  

- Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local ; 

- Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii educa iei.  

Ac iuni i m surile întreprinse au vizat: 

- Reconsiderarea strategiei privind imaginea institu ional  în rândul elevilor, 
p rin ilor, comunit ii; 

- Promovarea imaginii colii în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei, a 
corpului Exper ilor evaluatori, a profesorilor metodi ti;  

- Organizarea i participarea la ac iuni comune i relevante pentru comunitate; 
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- Stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a tuturor persoanelor implicate 
la problemele comune ale societ ii civile pentru realizarea proiectelor proprii-
coal , institu ii publice locale i jude ene; 

- Asigurarea transparen ei necesare particip rii responsabile a tuturor membrilor 
în structuri parteneriale, conducerea local , p rin ii, oamenii de afaceri în ceea 
ce prive te adecvarea ofertei educa ionale a colii la specificul comunitar ( 
întâlniri, edin e cu caracter informativ, lucrativ, de analiz , de consultare); 

- Marketing educa ional - ini ierea, implementarea de ac iuni cu parteneri 
educa ionali, comunitari în ideea promov rii ofertei educa ionale-participarea la 
edin ele claselor a VIII-a; 

- Realizarea unor  activit ii extra colare i a concursurilor colare; 
- Realizarea unor planuri vizând rela ia coal -p rin i ca factor determinant în 

realizarea obiectivelor comune, edin e, întâlniri periodice a elevilor „ 
problem ” 

- Identificarea de oportunit i la nivelul comunit ii locale pentru sprijinirea 
copiilor i tinerilor proveni i din familii cu resurse financiare reduse. 

- Ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate care s  
r spund  socializ rii tinerilor (concursuri, întâlniri online cu scriitori, 
personalit i); 

- Ini ierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în 
beneficiul comunit ii (participarea la ac iuni organizate în scop umanitar); 

- Derularea programelor de protec ie a mediului ,,Magia p durii” i de prevenire 
a traficului de persoane; 

- Între inerea i dezvoltarea patrimoniului colar pentru crearea unui ambient 
favorizant procesului de înv mânt; 

- Realizarea activit ii: Ziua por ilor deschise; 
- Realizarea Clubului de lectur ; 
- Participarea la sesiuni de comunic ri tiin ifice, consfatuiri, cursuri de formare 

i perfec ionare etc. 

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  ,, 
politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i pe 
de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, 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 
unit ii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 
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,, COALA MEA E CEA MAI FRUMOAS !“ 

IRIMIA EUGENIA,        
COALA GIMNAZIAL  ,,ANTON PANN”, VOLUNTARI, ILFOV 

,,A vorbi despre Învierea lui Hristos implic  o abordare tainic  ce se împotrive te 
oric rui ra ionalism i oric rei experiment ri.Credin a reprezint  singura atitudine 
adev rat  în fa a tainei. i totu i, cre tinul autentic are o intens  con tiin  c  ceea ce 
crede este adev rat, pentru c  el are o experien  în credin a sa, nu una sensibil  i 
m surabil , ci una care iese din adâncul fiin ei sale.(...) minunea noii lumi transfigurate 
nu trebuie c utat  nici în stele, nici într-un spa iu îndep rtat.Adesea în mod mechanic, 
cre tinul m rturise te: Cred în învierea mor ilor,în învierea trupului, în via a veacului 
ce va s  fie…Hristos a înviat, pârg  a vie ii viitoare! Tr ind în El ne deschidem deja 
spre aceast  nou  dimensiune care ne face solidari cu to i, c ci mântuirea ne se afl  
nici în trecutul care trebuie dep it, nici în viitorul care ne apar ine, ci în ceea ce tr im 
acum, ast zi, în sânul pl madei omene ti fr mântate de aluatul lui Dumnezeu Care i-
a asumat firea noastr  uman .“1

Pornind de la acest concept al invierii, am încercat o abordare cromatic , într-un 
proiect interdisciplinar: educa e-religioas , educa ie-plastic , voluntariat, ecologie, 
interculturalitate, cet enie democratic, dona ii. 

Activitatea s-a numit ,, coala mea e cea mai frumoas  “ i s-a desf urat în 
cadrul colii Gimnayiale ,,Anton Pann”, pe o perioad  de dou  s pt mâni. Beneficiarii 
direc i au fost cei 120 de elevi selesta i din coal  i cadrele didactice ale colii. 
Beneficiari indirec i au fost: coala, ca organiza ie i comunitatea local , deoarece 
picture este acum privit  i admirat  de to i trec torii, oferindu-le o priveli te pl cut . 

Am plecat de la premisa c  este important s  educ m copiii în spirit de 
conservare fa  de spa iul în care înva . Deoarece partea din spatele colii era mai 
mereu expus  pentru a fi scrise tot felul de cuvinte obscene si murd rit  de c tre 
persoane r u inten ionate din rândul elevilor, am decis s  o decor m, cu imagini 
frumoase. De aceea am organizat o campanile de cur are, vopsire i apoi decorare a 
gardului colii în care au fost implica i elevii în mod direct.  

Ac iune a avut ca obiective: 

 Dezvoltarea sim ului estetic, a tehnicilor artistico-plastice 
 P strarea i aprecierea bunurilor de drept comun din jurul lor 
 Cultivarea spiritului de colaborare, ini iativ  i întrajutorare 
 Implicarea activa a elevilor i a cadrelor didacticeîn activit i de voluntariat 
 Dezvoltarea spiritului civic de respect pentru comunitate 
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 Dezvoltarea deprinderilor de educa ie pentru cet enie democratic , voluntariat, 
interculturalitate. 

Am implicat comiteul de p rin i pe scoal  i pe clase care s-au ocupat de adunare 
de fonduri necesare realiz rii proiectului.Din banii aduna i s-au achizi ionat materialele 
necesare: vopsele, coloran i, pensule, trafale i, vopsea lavabil  rezistent  la exterior. 

Activitatea s-a desf urat pe parcursul a dou  s pt mâni.În prima s pt mân  s-
au selec ionat elevii talenta i la desen, s-au achizi ionat materialele necesare.În cea de-
a doua s pt mân , care a corespuns cu perioada ,, coala altfel’’, am demarat proiectul 
începând cu vopsirea cu vopsea lavabil  a gardului colii.La ac iune au participat toate 
cadrele didactice ale colii i elevii.am realizat schi a proiectului apoi am trecut la 
decorarea zidurilor.La aceast  etap  au participat elevi ai colii i cadrele didactice.Cu 
al i elevi ai clselor mai mici am demarat un concurs de costume eco, realizate din 
materiale reciclabile. 

Am încercat s  adapt m sarcinile dup  vârsta elevilor. Elevii din clasele I-IV au 
fost implica i  în realizarea costumelor din materiale reciclabile. S-au realizat afi e i 
s-a anun at prin Consiliul elevilor Scolii. Elevii din clasele V-VIII, supraveghea i de 
profesorii-dirigin i, au fost implica i în decorarea gardului colii. 

Tematica a fost aleas  conform vârstei i preg tirii elevilor. Am urm rit 
reprezentarea tuturor domeniilor din procesul instructiv-educativ: limba român ( 
ilustrarea de versuri celebre despre natura, vie uitoare; pove ti), matematic , istorie, 
educa ie fizic  i sport. Cu ajutorul culorilor copiii au avut posibilitatea de a- i cunoa te 
mai bine propria personalitate i pe aceast  baz  s  trag  concluzii asupra comport rii 
lor viitoare. Au participat la decorare to i copiii selecta i cât i cei neselecta i. Au venit 
copiii care ne rugau s -i l s m s picteze i ei. Gardul colii este p strat de copii cu 
mare grij , deoarece este munca lor. 

Cromatica aleas  a fost variat , iar copiii au fost îndemna i s  combine culorile 
pentru a ob ine tonuri diferite de culoare.am pornit de la premisa c  noi,oamenii tr im 
într-un univers cromatic.natura înconjur toare este o fantastic  simfonie cromatic  la 
care privirile i tr irile noastre afective vibreaz  sensibil i profund.  

Culoarea este o însu ire a existen ei noastre, prezent  în via a i activitatea 
noastr  zilnic  la fiecare pas: de la buchetul de flori pe care ni-l d ruie te cineva, la 
interiorul locuin ei, al colii; de la culorile de pe strad , la cele din expozi ii, magazine 
i muzee;de la uneltele de munc , la produsele industriale i fa adele cl dirilor; de la 

vestimenta ie, reclame i afi e, la filme i fotografie; de la ambian a cromatic  
material , sau artificial , la pictur , simboluri i semnifica ii.  

Culoarea, aceast  fermec toare însu ire a tot ce ne înconjoar , aduce în sufletul 
nostru bucurie sau triste e, c ldur  sau r ceal , lini te i prospe ime sau agita ie i 
preocupare, ne face s  ne sim im mai aproape sau mai departe de ceva, iar de felul cum 
ne pricepem s  o utiliz m cu discre ie i rafinament, gust i fantezie, depinde în mare 
m sur  echilibrul, lini tea i bog ia noastr  interioar  i bog ia tr irilor noastre 
afective.  

Am urm rit ca aceste reprezent ri s  adu  bucurie, optimism, siguran , lini te, 
prospe ime. Timp de o s pt mîna dup  terminarea lucr rilor, elevii, c t i profesorii, 
nu se mai s turau de admirat. Aceast  bucurie i-au determinat s  exclame:,, nu mai 
vrem s  plec m acas  !’’ 
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Faptul c  acest  lucrare a fost realizat  în grup, cu munc  i efort, a înt rit 
motivul aprecierii i p str rii acestor bunuri comune. Psihologii i socilogii au 
eviden iat faptul c  grupul constituie un cadru fundamental al existen ei individului. 
Una din nevoile esen iale ale omului este aceea de socializare, explicat  ca tendin  de 
ase amesteca, dea face parte, contrar  senza iei disconforte de disonan . Fiind 
considerat  o autentic  ,, ucenicie a vie ii sociale’’ atat pentru tineri cât i pentru adul i, 
experien a în grup genereaz  pentru individ protec ie deosebit  i ocazia unei înv ri 
de tip special: împreun  cu al ii i de la al ii.  

Am consatat c  munca în echip  implic  respectarea câtorva cerin e:  
 Fiecare membru al echipei trebuia s  dep easc  piedicile pe care le ridic  

diferen ele legarte de mentalit i, temperamente, sau tradi ii. 
 În cadrul grupului s-a dezvoltat ideea de informare i de comunicare înainte 

de a ini ia o practic  în comun 
 A fost  necesar s  se repartizeze sarcinile fiec rui membru al echipei, astfel 

încât s  se valorizeze în cel mai înalt grad competen ele i poten ialul existent. 
Munca în echip  a fost organizat  dup  modelul clasic al caracteristicilor echipei 

pedagogice:2 
1. Fiecare membru al echipei a participat în conformitate cu nivelul poten ialului

propriu, cu competen a sa, la realizarea acestei ac iuni comune. 
2. Antrenarea i implicare difer ilor parteneri au fost totale i necondi ionate.
3. Echipa a dispus de structuri func ionale care au permis coordonarea ac iunilor

membrilor ei,;  
4. un element important al func ion rii echipei a fost alocarea unui timp

determinat ( cateva zile înainte) de întâlnire, de lucru consacrat analiyei i remodel rii 
echipei. 

5. Echipa a dispus de autonomie variabil  din punct de vedere al capacit ii de a
lua decizii în anumite situa ii sau probleme ( risipirea culorilor, neluarea în serios a 
unor copii a sarcinilor primite, murdarirea inten ionat  colegilor ). 

6. Num rul persoanelor grupate în echip  a fost variabil, în func ie de natura i
gradul de complexitate al interven iei propuse spre realizare. 

Rezultatul muncii în echp  a aproximativ 200 de oameni a fost impresoinant: 
deocrarea a 250 de metri de gard din jurul scolii noastre.pe lâng  stisfac iile de ordin 
material, au fost i satisfac ii intelectuale i emo ionale. A crescut interesul copiilor 
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pentru scoal  i pentru p strarea bunurilor colii, satisfa cia de a fi lucrat la un proiect 
de o asemena amploare( î i prezentau cu mîndrie bucata de gard pictat ),dezvoltarea 
unei mai bune rela ii cu profesorii i coegii. 

La sfâr itul activit ii s-a organizat o expozi ie de fotografii ce prezentau 
momentele mai importante ale derul rii proiectului, precum i finalitatea acestuia. S-a 
alc tuit un jurnal al proiectului. Fiecare clas  participant  si-a alc tuit un portofoliu 
referitor la participarea la proiect. S-au mai completat chestionare de satisfac ie a 
derul rii proiectului, cât i un raport de evaluare a activit ii. Copiilor li s-au înmânat 
diplome de participare, într-un cadru festiv, în care a avut loc  arada i premierea  
costumelor eco.  

Richard Koch spunea: ,,Fiecare genera ie d  o form  aspita iilor care modeleaz  
înv mântul din vremea sa.Ceea ce apare ca un semn distinctiv al genera iei noastre 
este o reînviere, pe scar  larg , a interesului pentru calitatea i scopurile intelectuale 
ale înv mântului, f r  îns  a abandona idealul dup  care educa ia ar trebui s  
reprezinte mijlocul de se preg ti cet eni echilibra i pentru democra ie.’’3

În concluzie, acest proiect i-a atins scopul urm rit, reu ind s  relizeze o lume 
mai bun , o lume mai sensibl  la frumos i mai atent  la cre ia lui Dumnezeu.  

Note: 

1.Michel Quenot, Îvierea i icoana, Editura Christiana, Bucure ti, 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 ef de succes.Ghid pentru un ef nou’’
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„PROMOVAREA IMAGINII COLII”  

Prof. IRIMIA GEORGIANA - DANIELA  
coala Gimnaziala NALBANT

Comuna NALBANT, Jude ul TULCEA 

 „Marea art  a unui educator const  în cizelarea manierelor i informarea min ii; 
el trebuie s  s deasc  în elevul s u bunele obiceiuri i principiile virtu ii i ale 
în elepciunii, s - i dea treptat o viziune asupra omenirii i s  dezvolte în el tendin a de 
a iubi i de a imita tot ceea este excelent i demn de laud ”(John Locke). 

Orice popor î i asigur  continuitatea în istorie prin modul în care se preocup  de 
formarea tinerei genera ii, c reia îi sunt transmise valori pe care ea urmeaz  s  le 
dezvolte, s  le îmbog easc  pentru a asigura progresul continuu al poporului c ruia 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 c ror interac iune 
rezultând o re ea de influen e ce se r sfrâng permanent asupra tinerei genera ii, 
consituind cadrul educa ional în care ea se formeaz . 

Promovarea imaginii unit ii noastre reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali gr dini -pre colari-p rin i. 

Rela iile de colaborare dintre profesori i p rin i înt resc identitatea colii i 
sporesc prestigiul institu ional i personal al celor implica i, dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreun  i deschid perspectiva unor preocup ri informale cu valoare 
formativ . 

Modalitatea eficient  i viabil  prin care comunitatea poate s  r spund  
solicit rilor din sistemul educa ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru r mânând un instrument valoros al gr dini ei în general i un mare câ tig pentru 
educa ia copiilor în special, pornind de la ideea c  pre colarul trebuie scos cât mai mult 
din atmosfera obi nuit  a gr dini ei pentru a intra în rela ie cu semenii. Copilul vine 
astfel în contact cu diferite persoane, cre te i se dezvolt  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 unit ile de înv mânt i diferitele segmente ale 
societ ii. Necesitatea i importan a parteneriatelor regid  în dou  aspecte:-nevoia 
deschiderii gr dini ei c tre comunitate; 

-sensibilitatea comunit ii la nevoile gr dini ei. 
Educatoarea este cea care trebuie s  ini ieze, s  conceap , s  structureze 

pertinent i corect parteneriatul educa ional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate p r ile implicate. 

Prin oferta educa ional , gr dini a d  posibilitatea p rin ilor s  aleag  activit ile 
op ionale i extracurriculare la care doresc s  participe copiii. 
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Prin oferta educa ional  avem în vedere urm toarele aspecte: 
-Promovarea imaginii gr dini ei la nivelul comunit ii locale, în rândul unit ilor 

de nivel colar, la nivel jude ean, na ional i interna ional. 
-Promovarea gr dini ei printr-un marketing educa ional în care respectarea 

principiilor educa iei inclusive s  fie prioritar . 
-Realizarea unor activit i de informare dup  integrarea i progresul copiilor, a 

copiilor cu C.E.S., despre politicile educa ionale, despre resursele educa ionale 
folosite. 

Fiecare unitate de înv mânt  trebuie s  depun  eforturi în asigurarea unor spa ii 
de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice i de educa ie ale 
fiec rui copil, atât în gr dini , cât i în curtea acesteia (resurse umane, resurse 
logistice, locuri de joac , resurse educa ionale). 

 „S  ne d m silin a s  facem din copil un om i un caracter” (Liviu Rebreanu). 
Dup  aceast  deviz  m-am ghidat i am f cut ca oferta educa ional  s  fie cât mai 
bogat  i variat  i am stabilit-o în func ie de resursele umane, op iunile p rin ilor i 
ale copiilor, vizând promovarea unui înv mânt deschis i flexibil. În scopul elabor rii 
unei strategii asupra valorilor pe care vrem s  le promov m, dac  ne definim a tept rile 
referitoare la ce este sau la ce trebuie s  devin  gr dini a, înainte de proiectarea 
schimb rii, trebuie s  tim exact situa ia existent , cu alte cuvinte trebuie s  facem 
diagnoza mediului intern i extern astfel: 

-Formarea i dezvoltarea personalului didactic este un aspect major care 
influen eaz  decisiv calitatea activit ii în gr dini , astfel am valorificat numeroase 
oportunit i de formare: cursuri, seminarii, workshop-uri, etc.; 

-men inerea leg turii permanente cu familia i colaborarea cu aceasta a dus la 
asigurarea succesului colar; 

-dezvoltarea unei rela ii de parteneriat cu coala a fost realizat  prin activit i 
deschise, vizite, spectacole comune sau excursii; 

-derularea de parteneriate i proiecte locale sau jude ene a f cut s  se l rgeasc  
viziunea gr dini ei în via a comunit 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: 

-îmbun t irea func ionalit ii i esteticii spa iilor, modernizarea bazei didactico-
materiale în ansamblu ei; 

-crearea unui climat de siguran  fizic  i psihic  pentru beneficiarii actului de 
educa ie. 

Pe viitor, îmi doresc s  ating i urm toarele obiective: 
-identificarea de surse de finan are pentru dezvoltarea bazei materiale; 
-o mai mare implicare a p rin ilor în actul educa ional si administrativ, chiar 

dac  situa ia lor material  i social  nu este favorabil . 
-conectarea gr dini ei la internet 
Îmi doresc ca, prin tot ce fac, s  dobândesc statutul de gr dini  de referin  în 

comuna noastr . 
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Metode utilizate în predarea online            
la orele de limba i literatura român  

Profesor Isepciuc Maria          
coala Gimnazial  „Vornicu Simion T utu” Com ne ti 

Condi iile impuse de situa ia generat  de pandemia din ultimii doi ani au 
schimbat inclusive modul de desf urare a activit ii educa ionale prin trecerea la 
modelul clasic de predare la lec ii desf urate în sistemul online. Odat  cu pandemia, 
am realizat, din nou, c  adaptabilitatea este o tr s tur  esen ial  a profesorului pentru 
a face fa  schimb rii.  

Educa ia online reprezint  o modalitate nou  de a privi procesul de înv are, în 
care con inuturile r mân acelea i, doar mijlocul de transmitere i însu ire a 
cuno tin elor se modific . Se modific  i timpul de predare, care este mult mai scurt în 
sistemul online, astfel încât lec iile trebuie s  fie foarte bine structurate i sistematizate.  

Modalitatea cea mai simpl  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  sunt rezultatul evolu iei tehnologiei care suport  aceste facilit i.  

Lec iile în variant online se def oar  în trei variante: 
 Lec ia online independent  
 Lec ia online asincron  
 Lec ia online sincron  

A a numitele platforme e-learning sau platformele online, cum sunt mai mult 
cunoscute, sprijin  procesul de înv are individual i permite elevilor i profesorilor s  
acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere pe teme 
diverse. Aceste platforme sunt destinate înv rii active din partea elevilor, având în 
vedere c  noile genera ii sunt atrase de lucrul pe calculator. Desigur c  noi, ca profesori, 
putem s  valorific m aceast  abilitate a elevilor pentru a-I determina s - i foloseasc  
constructiv accesul la tehnologie, cu activit i specifice fiec rei discipline, pentru c , 
pân  la urm , utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a 
diferitelor forme de e-learning poate cre te eficien a în perioada suspend rii cursurilor. 

În perioada suspend rii cursurilor în format fizic, Ministerul Educa iei a creat 
platforme speciale de înv are i a propus cursuri de instruire cu profesorii. Cea mai 
utilizat  platform  de înv are online a fost platform G-Suite for Education, devenit  
ulterior Google Workspace, de i înainte de a se putea lucra pe aceast  platform în 
coala noastr , 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 nel muriri, elevii adresau întreb ri pe aplica iile 
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amintite mai sus, apoi înc rcau fotografii cu temele rezolvate. Desigur c  ne-am 
obi nuit mai greu cu acest  situa ie brusc , îns  instruirea asistat  de calculator 
înseamn  o nou  er  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 
alternativ  util  prin folosirea unei suite de metode care au permis beneficierea de 
instrumente puternice în procesul de înv mânt. Platforma este conceput  pentru a 
oferi posibilitatea actorilor actului educa ional, profesori i elevi, s  inoveze împreun . 
S-au putut crea diverse situa ii de înv are, iar elevii s  analizeze, s  gândeasc  critic, 
s  ofere solu ii i chiar s  lucreze în grup, s  coopereze. 

În cea mai mare parte a pred rii în format online am utilizat Google Clasroom 
i aplica iile puse la dispozi ie de aceast  platform . 

Google Clasroom reprezint  clasa virtual , cu profesor i clasa de elevi, care se 
afl  fa  în fa  cu ajutorul aplica iei Google Meet. Profesorul trimite linkul de acces, 
iar elevii intr  în clasa virtual . Apoi, lec ia se desf oar  în mod asem n tor cu cea în 
format fizic: se verific  tema i cuno tin ele anterioare, se face captarea aten iei, apoi 
se trece la lec ia nou . Pe parcursul întregii activit 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.). Dup  fiecare lec ie 
nou  am aplicat elevilor teste de tip chestionar în Google Forms. În predarea – 
înv 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 metod  eficient  în care poate fi adaptat  în predarea asincron  este metoda 
lec iei inversate (Flipped clasroom), o clas  inversat  în beneficial elevului. Ideea de 
clas  inversat  a ap rut prin anii 2010 în SUA ca o abordare pedagogic  modern  de 
promovare a lec iilor ce „r stoarn ” modelul classic al taxonomiei lui Bloom. 
Obiectivul de baz  al acestei metode este trecerea de la centrarea pe profesor la 
centrarea pe elev pentru a-i putea satisface nevoile individuale de cunoa tere. Dasc lul 
ac ioneaz  ca ghid, consilier care înva  împreun  cu elevii. Metoda clasei inversate se 
deruleaz  în dou  etape successive: 

Etapa I: Elevul înva  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 s  
dep easc  5 min.  

Etapa a II-a: În clasa virtual elevul pune în aplicare cele înv ate individual i 
interac ioneaz , particip  la dezbateri sau elaboreaz  proiecte de grup. 

Cel mai mare avantaj al acestei metode este c  ofer  libertate. Elevii nu mai sunt 
for a i s  asculte prelegerile profesorului, care se simte, la rândul s u, mai degajat, rolul 
s u fiind de a clarifica i nuan a ideile prezentate. De asemenea, în cadrul înv rii 
online, metoda este eficient  atunci cînd elevii nu au posibilitatea s  participle la lec ie 
din cauza unor problem tehnice, cum ar fi c derea temporar  a internetului, i atunci 
profesorul le poate pune la dispozi ie materialele pe care ace tia le vor studia singuri, 
urmînd ca la întâlnirea urm toare s  aib  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 conceput  astfel:  
 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; 

 elevii au avut în materialul distribuit sarcini clare de lucru, astfel încât s  poat  
identifica ei în i i ideile principale i secundare din texte indicate ca suport; 

De regul , metoda sus-men ionat  este mai eficient  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 s  le 
ofere pe loc. 

Una dintre platformele utile în predarea online a lec iilor de limba i literatura 
român  este platform livresq, propus  i dezvoltat  de Ascendia, o companie finan at  
în 2007 care dezvolt  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 gratuit , platform ofer  cadrelor didactice posibilitatea de a crea 
lec ii i de a dispune de materiale din biblioteca public , accesul la bibliotec  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 g sesc i în 
biblioteca public  Livresq, întrucât au fost aprobate i publicate de administratorii 
platformei.  

Numele i adresele celor trei lectii din biblioteca: 

1. Moara lui C lifar 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 ÎNV MÂNT PRIMAR: ISUF TEFANIA-ADRIANA 

MOTTO: „Nu zidurile fac o coal , ci spiritul ce domne te intr-însa.” 
Ferdinand, regele României 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii.  

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional. 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele dou  decade, o dat  
cu con tientizarea faptului c  brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile pe care o firm  le are. Paul Temple remarca faptul c  promovarea imaginii 
apare ca o func ie a cât de bine reu e te compania s  r spund  nevoilor clien ilor; ea 
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este rezultatul unui marketing eficient, mai degrab  decât baza sa. Imaginea st  la baza 
produsului sau serviciului i, de cele mai multe ori, ea reflect  întreaga experien  pe 
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand” 
se refer  la toate activit ile care influen eaz  percep iile clien ilor i activit ile firmei. 

De ce este important brandingul în cadrul intitu iilor? A a cum se întâmpl  în 
cazul firmelor comerciale, dac  institu iile reu esc s  exprime cum i prin ce anume se 
diferen iaz , beneficiile nu întârzie s  apar . Oamenii tind s  se identifice cu institu iile 
cu branduri puternice. Aceast  asociere este important  nu numai pentru cre terea 
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunit i. 

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

Echipa de conducere a colii trebuie s  aib  o preocupare constant  pentru 
elaborarea i actualizarea unui plan de marketing care s  eviden ieze rolul colii în 
dezvoltarea academic , social , emo ional , estetic , fizic  a elevilor.  

Imaginea institu ional  este important  i se completeaz  cu rezultate 
cuantificabile (num r de absolven i, performan e, integrare în munc  sau în alte 
structuri de înv mânt 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 fizic  i sport

prin intermediul platformelor educa ionale
i a platformelor/aplica iilor pentru crearea resurselor educa ionale 

Iurian Cristina 

coala Gimnazial  “ION CREANG ” Cluj-Napoca 

Recomandarea Parlamentului European i a Consiuliului Europei din 18 
decembrie 2006 vizeaz  competen ele cheie pentru înv area pe tot parcursul vie ii. 
Aceast  recomandare îndeamn  guvernele UE s  includ  dezvoltarea acestor 
competen e în strategii de înv are atât pe parcusul colariz rii cât i ca form  de 
dezvoltare pe tot parcursul vie ii.  

Competen ele cheie reprezint  suma cuno tin elor, abilit ilor i atitudinilor care 
contribuie la capacitatea unei persoane de a- i îndeplini eficient sarcinile i 
responsabilit ile pe care le are, totodat  to i cet enii, în dezvoltarea personal , vor fi 
dependen i de nivelul însu irii acestora. 

În înv mântul preuniversitar, profilul de formare al absolventului, este 
structurat pe competen e, opt competen e-cheie urm rite pe tot parcursul programului 
de colarizare: 

1. comunicare în limba român ,
2. comunicare în limbi str ine,
3. competen e matematice i competen e de baz  în tiin e i tehnologii,
4. competen e digitale,
5. competen a ,,A înv a s  înve i”,
6. competen e sociale i civice,
7. spirit de ini iativ  i antreprenoriat,
8. sensibilizare i exprimare cultural .

Ca urmare a situa iei pandemice, a imposibilit ii desf ur rii orelor de educa ie 
fizic  în condi ii normale, suntem nevoi i s  ne adapt m procesul de predare în func ie 
de scenariul în care clasa sau unitatea de înv mânt func ioneaz . 

Astfel propun o unitate de înv are online pentru o perioad  de dou  s pt mâni 
(2 ore/s pt mân , un total de 4 ore).  
Tema unit ii de înv are în mediul online: Dezvoltare fizic  armonioas  - 
complexe de exerci ii pentru influen area selectiv  a aparatului locomotor 
Clasa a V-a 

Activit ile prev zute în acest ciclu de lec ii vor duce la dezvoltarea urm toarelor 
competen e cheie:  
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Competen e digitale 
- elevii vor st pâni cuno tin e legate de platforma educa ional  pe care se 

desf oar  lec iile online; 
- elevii vor înv a s  acceseze aplica ii i platforme pentru crearea de resurse 

educa ionale; 
Competen e de limb  matern   

- în elegerea mesajului (a metodologiei exerci iilor ISAL ), 
- interac iune verbal  între elev i profesor pentru a în elege mesajele transmise 

de c tre 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 baz  în tiin e i tehnologii 
- formularea unor explica ii simple spa io-temporale legate pozi iile corpului 

în spa iu în momentul efectu rii exerci iilor complexelor de exerci ii ISAL; 
Competen a a înv a s  înve i 

- elevii vor urm rii expunerile, explica iile i execu iile colegilor, vor asculta 
aprecierile i indica iile date de profesor celorla i colegi ca mai apoi s  poat  
s  se aprecieze corect;  

Competen a social  i civic  + Competen a Spirit de ini iativ  i ajutor reciproc 
- elevii se ajut  reciproc (se apreciaz , încurajeaz  i corectez  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 dezvolt ri armonioase i a capacit ii motrice; 

- (3) Demonstarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul 
organiz rii, practic rii i particip rii sau ca spectator la activitt ile de educa ie 
fizic  i sport. 

Competen e specifice vizate (conform programei colare pentru clasele V-VIII): 
- (2.1.) Recunoa terea termenilor specifici dezvolt rii fizice armonioase; 
- (3.2.) Manifestarea pe parcursul activit ilor a atitudinii de respect fa  de 

regulile stabilite. 
Nr. 
Crt. 

Con inutu
ri       - 
detalieri- 

C. 
Sp. 

Activit i de înv are Resurse Evaluare  - 
instrumente- 

1 înv area 
i 

în elegerea 
informa iil
or în ceea 
ce prive te 
concepere
a unui 
complex 
de exerci ii 
ISAL 

2.1
. 
3.2
. 

- ce este un complex de 
exerci ii ISAL? (expunere de 
c tre profesor – 
WORDWALL, PPT) 
-  reguli pentru descrierea unui 
exerci iu ISAL (pozi ia ini ial , 
timpul sau timpii de execu ie, 
denumirea mi c rii, segmental 
sau segmentele care execute 
mi carea, direc ia mi c rii, 
pozi ia final ) – expunere de 

Platform  
educa ional ; 
Calculator/la
ptop/tablet  
dotate cu 
camer  web 
i microfon 

- conversa ie de 
verificare 
sistematica; 
- aprecieri 
individuale i 
colective; 
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c tre professor – 
WORDWALL, PPT); 

2 consolidar
ea 
cuno tin el
or 
teoretice 
în vederea 
alc turii 
unui 
complex 
de exerci ii 
ISAL 

2.1
. 
3.2
. 

- exemple de exerci ii din 
complexul ISAL; 
- în elegerea clar  a ncesit 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); 

Platform  
educa ional ; 
Calculator/la
ptop/tablet  
dotate cu 
camer  web 
i microfon 

- conversa ie de 
verificare 
sistematic ; 
- descrierea i 
explicarea 
complexului de 
exerci ii; 

3-4 Evaluarea 
complexel
or de 
exerci ii 
ISAL 

2.1
. 
3.2
. 

Evaluarea se va face în dou  
moduri: 
1.Elevii vor lucra pe grupe de 2
(grupele vor fi numite de c tre 
profesor); 
Unul dintre ei prezint  tuturor 
documentul propriu pe 
platforma educa ional , cel de-
al doilea elev va executa 
complexul de exerci ii ISAL ca 
urmare a expunerii lui de c tre 
primul elev; 
2.Elevii vor posta documentele
(care con in complexul de 
exerci ii ISAL) pe platforma 
educa ional  a unit ii de 
înv mânt iar profesorul le va 
evalua pe fiecare în parte 

Platform  
educa ional ; 
Calculator/la
ptop/tablet  
dotate cu 
camer  web 
i microfon 

- conversa ie de 
verificare 
sistematic ; 
- descrierea i 
explicarea 
complexului de 
exerci ii; 
- aprecieri 
individuale i 
colective; 

Bibliografie: 

1. Lupu Elena - Metodica pred rii educa iei fizice i sportului, Edi ia a II-a, editura
Institutul European, 2012

2. Un nou Curriculum na ional pentru înv mântul primar i gimnazial – Educa ie
Fizic  i Sport - conceptualiz ri necesare„Curriculum relevant, educa ie
deschis  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/legal-
content/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/75-

Educatie%20fizica%20si%20sport.pdf
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Promovarea imaginii colii               
în cadrul proiectului european Erasmus+     

“The Unifiyng Power of Arts” 

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

Promovarea imaginii institu iei colare se realizeaz  prin eviden ierea si 
publicarea tuturor reu itelor elevilor, ceea ce reprezint  o educa ie de calitate, rezultatul 
unui efort colectiv, fiecare contribuind asupra ansamblului iar proiectele europene se 
reg sesc aici în mod cert. 

Proiectele de mobilitate implic  desf urarea unor activit i cu parteneri din mai 
multe ri iar programul lor difer  de la un domeniu la altul i poate cuprinde cursuri 
de formare, schimburi culturale între tineri, dialoguri interculturale care vizeaz  
optimizarea procesului instructiv-educativ. La un astfel de proiect a participat Colegiul 
Na ional Dinicu Golescu din Câmpulung, jude ul Arge , 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 desf urat 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 mobilit ii a fost Jocurile tradi ionale ale 
copiilor.  

Dup  deschiderea oficiala a proiectului au urmat discursuri dna. Sonja Paneva 
(coordonator proiect) si domnul director Aleksandar Kanurkov. Elevii i profesorii au 
primit informa ii despre Republica Macedonia de Nord, despre ora ul Skopje i despre 
coala coordonatoare. Festivitatea a fost încheiata cu un scurt program artistic de 

cântece în limba rilor participante i dansuri tradi ionale, piesa de teatru pus  în scen  
de elevii colii. A fost prezentat  agenda mobilit ii. 

Echipele participante i-au prezentat materialele Power Point prin care au 
prezentat studiul în baza chestionarelor aplicate pe un e antion de 30 elevi de vârste 
diferite, i-au f cut cunoscute coala, ora ul, personalit ile istorice din rile respective 
(Macedonia, Croa ia, Lituania i Romania).  Elevii si profesorii participan i au vizitat 
coala i au f cut cuno tin  cu al i elevi i 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 Libert ii; Podul Artelor i 
statuile care reprezint  personalit 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 european  în colile 
si comunitatea rilor UE” . n acest interval elevii participan i la proiect au avut o 
sesiune de prezentare a jocurilor tradi ionale i demonstrarea lor prin implicarea 
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elevilor din rile partenere si familiarizarea acestora cu jocurile copil riei ale propriei 
ri. Profesorii participan i au evaluat activit ile anterioare i cele în curs punând 

accentul pe oportunitatea unor schimburi i dialoguri culturale iar apoi beneficiile 
acestora în dep irea barierelor date de diferen ele de ordin cultural, religios, economic 
dintre popoarele Uniunii Europene. 

Elevii participan i din România au prezentat jocurile tradi ionale: rile, 
Împ rate luminate, Cetatea, ar , ar , vrem osta i 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 s - i exprime p rerea cu privire la importanta 
schimbului cultural intre statele UE. 

Vizita la Prim ria Municipiului Skopje pentru o întrevedere cu primarul 
municipiului PETRE SHILEGOV. Schimbul de cadouri a fost urmat de o discu ie pe 
tema impresiilor  r mase  în urma vizit rii capitalei Skopje de c tre întregul grup de 
participan i. 

Toate activit ile derulate în cadrul acestui proiect au un impact extraordinar atât 
pentru elevi cât i pentru profesori. Astfel putem vorbi despre beneficiile dobândite la 
nivel de competen e.  

Competen a de comunicare în limba englez . Elevii au demonstrat cuno tin e 
ferme de limba englez  (vocabular, gramatic  func ional , interac iune verbal  i 
diferite registre ale limbii). i-au consolidat abilitatea de a în elege mesaje orale, de a 
sus ine conversa ii, de a produce texte scrise pe diferite teme.  

Competen a digital . Elevii i-au dovedit creativitatea în realizarea unor 
prezent ri digitale, dovedind c  utilizeaz  cu succes programe de redactare, de editare 
i montare de film, cu ajutorul c rora au realizat 5 filme demonstrative scurte (3 

minute)  despre jocurile tradi ionale române ti, un material Power Point de prezentare 
a marilor personalit i istorice românesti.  

Competen e sociale i civice. Elevii au deprins abilitatea de a comunica 
constructiv în diferite medii pentru a se manifesta tolerant, i-au exprimat diferite 
puncte de vedere, au dovedit încredere în for ele lor si au manifestat empatie. Au 
experimentat colaborarea i asertivitatea, au valorizat diversitatea i respectul fa  de 
cel lalt, au g sit deschiderea c tre alt  cultur , fa  de care au dovedit respect, 
curiozitate, dorin a de cunoa tere, eliminând prejudec ile si adaptându-se la 
necunoscut. Cu aceast  ocazie, au aprofundat sensul apartenen ei la propria 
comunitate, ar , UE i lume, în general, lucrând al turi de tineri din alte 4 ri.  

Competen a de sensibilizare si exprimare cultural . Lucrând la prezent rile 
despre Câmpulung si Romania, elevii au con tientizat mo tenirea cultural locala, dar 
i na ional , f când observa ii despre locul patrimoniului românesc în Europa i în 

lume. Al turi de ceilal i tineri i vizitând ora ul Skopje i regiuni apropiate de acesta, 
au apreciat diversitatea cultural  i lingvistic , importan a factorilor estetici în via a de 
zi cu zi.  

Toate disemin rile realizate la finalul acestui proiect, desf urate la nivelul 
colegiului, la radio sau la televiziune, au demonstrat motivarea elevilor care asigura 
constant promovarea imaginii colii în ochii comunit ii.     
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“Nicolae Titulescu” - coala care te înva  s  devii OM 

Prof. IVANCIU CONSTAN A CLAUDIA
coala Gimnazial  “Nicolae Titulescu” 

Exist  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 
ofer  i înv area bazat  pe internet. Oricare ar fi alegerea, colarizarea unei persoane 
este întotdeauna mai eficient , cu o înt rire pozitiv  din partea p rin ilor sau a tutorilor. 

Educa ia i instruc ia ating maxima dezvoltare în cadrul colii prin caracterul 
programat, planificat i metodic al activit ilor instructiv-educative. Ca form  de 
organizare, activit ile sunt diverse, pornind de la lec ii, lucr ri practice, pân  la 
activit i extracurriculare i cercuri de elevi, iar con inuturile transmise sunt atent 
selectate dup  criterii psihopedagogice.  

Metodele de predare- înv are-evaluare tradi ionale sunt îmbinate cu cele 
alternative în vederea îndeplinirii func iilor pe care le au: cognitiv , formativ-
educativ , instrumental , motiva ional , normativ , de optimizare a procesului de 
înv mânt. 

coala ofer  elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de 
la cunoa terea particularit ilor individuale i de vârst  specifice fiec rei etape de 
dezvoltare, prin proiectarea unei strategii i prin realizarea unui demers didactic 
riguros, având la baz  o program , o planificare, resurse educa ionale, metode i 
strategii didactice menite s  duc  la realizarea obiectivelor i a scopului propus. 

Educa ia îi permite copilului s - i croiasc  propria personalitate constituit  din 
ansamblul organizat ierarhic al însu irilor fizice, intelectuale, afective, social-morale 
i volitiv-caracteriale. coala, principalul factor de educare i formare a personalit ii 

copilului i a viitorului adult, poart  r spunderea realiz rii i preg tirii sale astfel încât 
acesta s  se poat  adapta condi iilor în schimbare ale mediului socio-cultural.Printre 
finalit ile educa iei se afl  formarea unui comportament civilizat i a unor calit i 
morale precum:cinstea, corectitudinea, sinceritatea, respectul fa  de p rin i, fa  de 
colegi i fa  de munc , în scopul dezvolt rii libere, armonioase i a form rii profilului 
moral al personalit ii elevului. 

coala Gimnazial  “Nicolae Titulescu” este cea mai mare coal  din municipiul 
C l ra i. i când spun mare nu m  refer numai la num rul de elevi, ci, mai ales, la 
rezultatele bune i foarte bune pe care elevii no tri le ob in an de an, atât la evalu rile 
na ionale cât i la concursurile colare i extra colare la care particip . coal  
European , coal  de in toare de “Steag Verde”, coal  unde, a a cum spun p rin ii 
elevilor mei, “se face carte de-adev ratelea”. 

coala Gimnazial  „Nicolae Titulescu” este o institu ie în slujba comunit ii, cu 
menirea de a forma cet eanul de mâine: 
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 un om cu o dorin  vie pentru cunoa tere i autoinstruire, capabil s  se adapteze 
la cerin ele unei societ i dinamice, în continu  schimbare; 

 un om cu o personalitate armonioas , ata at  valorilor perene na ionale i 
universale, un cet ean european democratic. 

Viziunea colii: coala cea mai bun  este aceea în care înve i înainte de toate cum 
s  înve i. (Nicolae Iorga) 

Misiunea: coala Gimnazial  „Nicolae Titulescu” î i propune s  asigure: 

 o educa ie de calitate, modern  i flexibil , adaptat  nevoilor i aspira iilor 
individuale, în concordan  cu cerin ele comunit ii; 

 o educa ie în spiritul demnit ii i toleran ei; al respect rii drepturilor i 
libert ilor fundamentale ale omului; al ata amentului fa  de valorile moral-
civice; 

 o educa ie pentru dezvoltarea durabil , prin cultivarea respectului pentru mediul 
înconjur tor natural, social i cultural. 

În acest an colar au fost înscri i 1052 elevi din care:  

      555 elevi în clasele 0-IV (23 clase) 
      497 elevi în clasele V-VIII (23 clase). 
      coala „Nicolae Titulescu" are în componen  i Clase cu program suplimentar 
de muzic  i arte plastice în care activeaz  99 elevi, din care:  
      50 elevi din clasele I-IV (4 clase de muzic ) 
      22 elevi din clasele V-VIII (3 clase de muzic ) 
      27 elevi din clasele V-VIII (2 clase de desen). 

În proiectele derulate la nivel na ional i interna ional, coala noastr  a promovat 
valorile europene: egalitatea de anse, educa ia pentru dezvoltare durabil , educa ia pe 
tot parcursul vie ii. Titlul de „ coal  European ” reprezint  o confirmare a 
performan elor ob inute de coala noastr  în realizarea unei educa ii de calitate prin 
dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei; este rezultatul eforturilor cadrelor 
didactice, elevilor, echipei manageriale i p rin ilor. Acest titlu ne onoreaz , i, în 
acela i timp, ne oblig  s  ne men inem la standarde europene prin perfec ionarea 
abilit ilor de cooperare european , prin valorificarea experien ei dobândite în 
proiectele derulate în scopul inov rii didactice. 

Pentru binele elevilor no tri cadrele didactice abordeaz  un stil de lucru 
colaborativ care se bazeaz  pe încredere, comunicare, consecven , organizare, 
flexibilitate, respect i sprijin reciproc. 

coala nu doar c  este important  pentru noi ca oameni, ci i pentru c  ajut  la 
progresul societ ii prin educarea membrilor care îi aduc for a de munc  individului 
prin noile informa ii dobândite.  
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coala spore te încrederea i ne înva  s  leg m i s  men inem prietenii i ne 
ajut  s  înv m cum s  lucr m împreun  ca o echip , care este principala temelie a 
oric rei societ i de succes. F r  coal , cuno tin ele nu s-ar r spândi la fel de repede, 
iar accesul nostru la idei i oameni noi ar putea fi u or t iat.  

O lume f r  coal  ar crea dificult 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 activit ilor educative realizate în online 

 Profesor. înv. pre colar: Iv nescu Carmen-Iolanda
Gr dini a nr. 1 P. P. Or ova 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile.  

O coal  / gr dini  responsabil  este garantul dezvolt rii permanente a 
comunit ii.  

coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta 
reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii 
colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea 

educa iei formale. 

O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i reputa iei numelui. 
Dar “clientul” a teapt  mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale, diferen a dintre marketing i vânzarea educa iei este 
clar . Vânzarea este "mi carea a ceea ce ai de oferit c tre client".  

Marketingul este "a fi sigur c  ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clien ii". 
Aplicarea conceptului de marketing este mai complex  decât abordarea centrata pe 
vânzari. 

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. 

Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  importan a mediului i a 
schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul sau chiar supravie uirea 
institu iei.  

Prevederea transform rilor poten iale ale macromediului, va da institu iei timpul 
necesar pentru a planifica r spunsurile adecvate. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

• difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

• consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;
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• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional
în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local
scris , internet). 

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 

-transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza 
material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, 
rezultatele pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 

- promovarea imaginii institu ionale, pagina web a gr dini ei; 

- popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru gr dini  i în afara ei. 

Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 
local . 

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 F R  HOTARE” 

Profesor Ivanov Victori a                
coala Gimnazial  Jurilovca 

În septembrie 2020, coala Gimnazial  Jurilovca a r spuns apelului colii 
Gimnaziale Izbi te, raionul Criuleni din Republica Moldova, cu privire la implicarea 
în Proiectul Transna ional ,,Educa ie online f r  hotare” organizat de c tre Direc ia 
General  Educa ie, Tineret i Sport a Municipiului Chi in u i Academia de Inovare 
i Schimbare prin Educa ie în cadrul Proiectului ,,Educa ie online” implementat de 

Ministerul Educa iei, Culturii i Cercet rii al Republicii Moldova i Prim ria 
Municipiului Chi in u.  

Scopul proiectului este schimbul de bune practici în domeniul pred rii la 
distan , inclusiv online, dintre institu iile din înv mânt general din Republica 
Moldova i institu iile partenere din România, implementarea ini iativelor educa ionale 
comune cu scopul promov rii, cooper rii, înv rii reciproce, schimbului de experien  
la nivel transna ional i încurajarea cre rii unor parteneriate colare care s  faciliteze 
realizarea unor proiecte i ini iative educa ionale cu implicarea elevilor, profesorilor  
în vederea reducerii impactului negativ al izol rii sociale impuse de pandemie. 
https://alem.aice.md/resources/parteneriate-educationale-republica-moldova-
romania/ Acest eveniment a prilejuit oportunitatea colii noastre  participe la acest 
proiect de mare anvergur , cu o unitate colar  de peste Prut. 

În acest sens, coala Gimnazial  Jurilovca, a încheiat un ,,Acord de 
Parteneriat” cu coala Gimnazial  Izbi te din raionul Criuleni din  Republica 
Moldova.  
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Împreun , am desf urat dou  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 S n tate, 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 noastr , ai trimis un ,,SALUT VIRTUAL!”, copiilor din 
Republica Moldova. În prima întâlnire virtual , cu partenerul nostru de peste Prut, 
elevii s-au prezentat, au f cut o descriere a localit ii i au preg tit 10 întreb ri  
pe tema aleas  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 (gimnastic , canotaj, atletism, etc) participan i, la Jocurile Olimpice de-a 
lungul timpului, iar în al doilea proiect, elevii s  demonstreze importan a 
efectu rii exerci iilor fizice pentru men inerea i între inerea st ri de s n tate în 
activit i curriculare i în timpul liber. Pentru cele dou  proiecte de cercetare, s-
au folosit metode i tehnici interactive   

Etap  de colaborare, a constat în elaborarea unor panouri, c r i digitate, 
filmule e cu rezultatele elevilor, urmând în etapa de reflec ie, s  se întocmeasc  
raportul final.    

Implicarea în aceste proiecte, ne-au adus numai avantaje: întâlniri virtuale 
pl cute, colaborare frumoas , noi prietenii, schimb de bun  practic , dezvoltarea 
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competen elor digitale i profesionale, ne-a oferit oportunitatea de a cunoa te 
dincolo de grani ele rii, copii i cadre didactice minunate! 
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Plan de Interven ie Personalizat 

         Profesor- Iv nu c  Elena Manuela        
Colegiul Economic Octav Onicescu – Botosani 

          Numele elevei : A.L.G             Data na terii: 

Starea de s n tate: bun , dar are dificult i de atentie si concentrare si de 
scriere. 

 Profesor: Ivanusca  Elena Manuela 

            Clasa  a X a 

1. Informa ii generale:
Eleva urmeaz  în prezent, anul colar  2021-2021  la Colegiului Economic Octav

Onicescu la clasa a X  a,  

           În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retras , pu in 
comunicativ , intr  în rela ie cu colegii, destul de timid îns .  Lucreaz  singur  ceea ce 
i se cere, accept  i sprijin nu doar din partea profesorului  ci i a colegilor. În grup e 
dornic  s  deseneze, s  scrie desi uneori indescifrabil în rest  actiunile sale nu sunt 
diferite fata de ale celorlalti.   

2. Informa ii educa ionale:

Comportament cognitiv

 Are formate deprinderi de comunicare,dar nu cite te cursiv, transcrie i copiaz  
.. Exprimarea este nesigur , prezinta tulburari de atentie . 

 Nu poveste te, nu comunic  sentimente, p reri, capacitatea de reproducere a 
mesajelor orale este foarte redus .  

  Este ancorat  în prezent.   
   Rela ii sociale 

 Se manifest  cu simt de apartenenta la grup, integrata, sociabila; 
 Beneficiza de atentia colegilor;                

 Capacit i, competen e, abilit i, puncte slabe, nevoi 

 Dezvoltare fizic  bun , coordonare a mi c rilor mai ample; 
 Nu are abilit i de natur  tehnologic ; 
 Nu comunic  cu u urin  în propozitii dezvoltate; 
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 Memoria i aten ia sunt foarte sc zute; 
 Imagina ia lipse te, fiind ancorat  în prezent; 
 Nu face corela ii, lips  de gândire logic ; 
 Îi place s  scrie - transcrie  dar deficitar, uneori indescifrabil. 

            Motivatie: interes inconstant pentru activitatea de invatare; 

           Atitudinea: ritm de lucru inconstant; 

Obiective pe termen lung:  

o Dezvoltarea abilit ilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a
textelor citite, cunoscute;

o Însu irea no iunilor de baz  din domeniul  Comunicarii Profesionale
o Utilizarea corect, în diverse forme de comunicare, informa iile tiin ifice

dobândite.
o Dezvoltarea abilit ilor de rela ionare i a comportamentelor emo ionale;
o Dezvoltarea  unor competen e ale intelectului (memorare, gândire logic )

Obiective pe termen scurt: 

 S  se exprime corect în propozi ii; 
 S  exprime în cuvinte proprii p reri despre lucruri, fapte cunoscute; 
 Formularea unor propozi ii cu cuvinte date din materiile de specialitate; 
 Exerci ii de scriere a propozi iilor respectând  regulile de punctua ie i 

ortografie; 
 Formarea deprinderilor de autocorectare; 
 S  scrie corect, ordonat i cât mai îngrijit; 
 S  colaboreze cu colegii în rezolvarea unor sarcini de grup  

Criterii de evaluare:        

 Formuleaz  propozitii ample; 
 Recunoa te în text propozi iile; 
 Formuleaz , oral,  propozi ii cu sens; 
 R spunde în propozi ii ample, dezvoltate. 
 Exprim  corect o p rere. 
 Transcrie  corect. 

Metode i instrumente de evaluare: 

 Aprecieri stimulative; 
 Evalu ri scrise cu sprijin, individual; 
 Probe scrise si orale alternate; 
 Evalu ri curente formative; 
 Probe scrise, fi e de lucru; 
 Fise de documentare; 
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PROMOVAREA COLII - O AC IUNE NECESAR  

Prof. Jivulescu Codru a Adelina            
Liceul Teoretic “Iulia Hasdeu”, Lugoj, Jud. Timi  

Promovarea imaginii unei coli este foarte necesar  în prezent în ara 
noastr ,deoarece contribuie la func ionarea normal  a unit ii pe o perioad  mai lung  
de timp.

Promovarea colii se realizeaz  i în cadrul unor parteneriate educa ionale 
locale, regionale i na ionale prin prezent ri Power Point, în fa a poten ialilor p rin i, 
prezentarea de spectacole, expozi ii. 
În condi iile unui sistem concuren ial în continu  dezvoltare devine imperativ  
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii colii i de stabilire a unor rela ii 
directe cu viitorii poten iali beneficiari/p rin i. 

Este foarte important   promovarea a ofertei educa ionale, proiectându-ne 
activit i noi precum: organizarea i participarea la manifesta ii stiin ifice jude ene si 
na ionale, realizarea unor prezent ri web definitorii pentru calitatea procesului de 
instruire si educa ie care se desf soar  în cadrul coli,  realizarea unor activit i de 
informare despre integrarea i progresul elevilor, a elevilor cu deficien e de înv are, 
despre politicile educa ionale, despre resursele educa ionale folosite sau  participarea 
la „activit i deschise“, prin organizarea unor activit i de tip:  expozi ii cu produse ale 
activit ii elevilor, serb ri, concursuri colare etc. 

Oferta educa ional  în coli este definit  în func ie de dot rile materiale, 
op iunile p rin ilor, resursele umane, resursele materiale i financiare i interesele 
comunit ii locale.Se practic  un înv mânt care încurajeaz  competen a în scopul 
form rii unui absolvent responsabil, autonom, capabil s  decid  asupra carierei, prin 
dobândirea unei culturi generale orientate spre toate  domeniile disciplinelor de 
înv mânt. 

Prin oferta educa ional , colile dau posibilitatea p rin ilor s  aleag  activit ile 
colare, extra colare i extracurriculare la care doresc s  participe elevii. 

Dintre metodele folosite în promovarea imaginii unei coli men ionez: 
- Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate  
- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar, 

integrarea elevilor pe pia a muncii, sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite 
de risc, sus inerea elevilor în alte abilit i  

- 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 

 - Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  
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- Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii educa iei 

- Ini ierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în 
beneficiul comunit ii 

- Prezentarea activit ilor din coal  în mass-media  
- Elaborarea unor proiecte locale care s  vizeze multiplicarea experien ei 

pozitive i a exemplarelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

coala trebuie s  continue s  inspire acelea i valori i s  î i p streze acela i statut 
în mintea publicului, dar un mai mare nonconformism ar tat nu numai în interiorul, dar 
i în afara colii, ar aduce un plus de imagine. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

441



Promovarea imaginii colii 

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

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
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Am reu it ca prin organizarea i participarea la ac iuni comune i relevante 
pentru comunitate si prin stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societ ii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, institu ii publice locale i jude ene s  mbun t im imaginea colii. 

            Prin ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate, care s  
r spund  socializ rii copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agen ii economici) am 
reu it s  atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dac , crearea blog-ului colii, a pornit de la o simpl  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 activit i ce au fost derulate în coala noastr , 
imaginea colii a fost vizibil îmbun t it , iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar i stimularea particip rii 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 reprezint  i imaginea colii este astfel îmbun t it .

 Consider c  orice ac iune realizat  ce vizeaz  coala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformat  într-o strategie de marketing, indiferent dac  coala se g se te în mediul 
rural sau urban. 
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STRATEGII I IMPLEMENTARE          
ACTIVIT I DE PROMOVARE A IMAGINII COLII 

PROF. JURUBI  MIRELA            
coala Gimnazial  Nr. 1 Malu Spart 

Educa ia este pilonul fiec rei societ i, prin educa ie se pun bazele dezvolt rii 
fiec rui individ în parte si trebuie astfel s  reprezinte principala preocupare a unei 
societ i orientat  spre progres i performan e.  

Tr ind în era tehnologiei i implicit a prezen ei online-ului tot mai mare in via a 
noastr  trebuie s  ne adapt m activitatea i astfel întregul proces educativ s  fie mai 
interactiv pentru elevii no tri.  

O buna strategie de promovare a imaginii colii trebuie gândit  în termeni de 
marketing, astfel ca prim pas este prezen a i popularizarea activit ii colii în mediul 
online, unde oricine are acces la informa ie. Pentru a atinge acest obiectiv trebuie 
realizat un website al colii, unde s  se reg seasc  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 c  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 alt  strategie foarte bun  de a promova 
imaginea colii. coala noastr  posteaz  toate activit ile educative colare i 
extra colare pe contul de socializare, dar i informa ii utile privind organizarea intern , 
informa ii care ajung atât la elevi dar i la p rin i, i la întreaga comunitate. Astfel se 
consolideaz  o mai bun  rela ie între coal , elevi, p rin i. 

Cea mai important  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 activit ile extra colare, fie la nivel 
social, civic sau competi ional, prin participarea la concursuri, îns  toate acestea trebuie 
s  se plieze pe profilul elevilor colii, pe interesele i nevoile lor pentru a putea ob ine 
cele mai bune rezultate. 

coala noastr  implementeaz  proiecte atât la nivel social dar i civic, insuflându-le 
elevilor spiritul cet enesc prin implicarea lor în aceste proiecte. Se poate men iona aici 
,, Let do it Romania,, proiect care implica întreaga comunitate i care se mediatizeaz  
la nivel jude ean.  
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Elevii colii particip , 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 c  educa ia nu se rezum  doar la teorie, 
doar la materie predat  ci o pondere foarte mare trebuie s  o aib  tocmai aceste 
activit i extra colare care dezvolt  personalitatea elevului i îl formeaz  ca individ. 

 În tot acest proces trebuie s  fie prezen i to i factorii implica i, coala prin 
profesorii coordonatori, îndrum tori, elevii, p rin ii dar i comunitatea. Rela ia între 
ace ti factori trebuie s  fie una de strâns  interdependen  pentru a putea atinge 
obiectivele dorite si urm rite. 

Ca o ultim  idee, se poate men iona faptul ca noi, cadrele didactice nu trebuie s  
ne rezum m doar la disciplina predat , ci s  ne l rgim sfera de activitate i s  implicam 
elevii în activit i cât mai diverse pentru a le cultiva spiritul de competitivitate, pentru 
a-i conduce spre performan . 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 Gimnazial  ”Dr. Balasi Jozsef” Curtui eni 

Cerin ele educative speciale desemneaz  acele cerin e ori nevoi speciale fa  de 
educa ie care sunt suplimentare dar i complementare obiectivelor generale ale 
educa iei pentru copil. Fiecare copil prezint  particularit i individuale i de rela ie cu 
mediul, tr s turi care necesit  o evaluare i o abordare personalizat .   

Educa ia necesit  o schimbare pentru a r spunde dezideratului „o societate 
pentru to i”. Perceperea social  a acestor copii nu este mereu constant , variind de la 
societate la societate, furnizând semnifica ii diferite, în func ie de cultura i de valorile 
promovate. 

„ colile trebuie s  primeasc  to i copii, f r  nici o deosebire privind condi iile 
lor fizice, sociale, emo ionale, lingvistice sau de alt  natur . Acestea se refer  i la 
copiii cu dizabilit i sau talenta i, copiii str zii i copiii care muncesc, copii din 
popula ii îndep rtate sau nomade, copii apar inând minorit ilor lingvistice i 
etnice…” – Declara ia de la Salamanca, 1994 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficien e propriu zise, 
cât i copiii f r  deficien e, dar care prezint  manifest ri stabile de inadaptare la 
exigen ele colii. Din aceast  categorie fac parte: copii cu deficien e senzoriale i 
fizice; copii cu deficien e mintale, comportamentale; copii cu tulbur ri afective, 
emo ionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificult i de cunoa tere i înv are; 
copii cu deficien e de comunicare i interac iune. Indiferent de vârsta pe care o au, 
copiii au sentimentul demnit ii personale; copiii cu CES sunt interioriza i, refuzând 
comunicarea cu oricine; uneori reac ionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 
copilului se dezorganizeaz  i apar st ri psihice negative: nesiguran a, ezitarea, 
pierderea respectului i încrederii. 

Cum putem ajuta elevul cu dificult i de înv are? 

În primul rând, înv torul trebuie s  posede cuno tin e care îl fac capabil s  
recunoasc  tulburarea de înv are a copilului. Care sunt acele simptome, modele de 
comportament, care sugereaz  prezen a tulbur rii de înv are? 

Studiind cu aten ie semnele prezentate ale tulbur rilor de înv are, înv torul va 
fi treptat în stare s  recunoasc  aceste deficien e, conform criteriilor enumerate. Prin 
recunoa terea tulbur rii de înv are la elevi, înv torul a f cut primul pas în 
remedierea elevului. Din moment ce înv torul devine competent în stabilirea 
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cauzelor dificult ilor de înv are, el va fi capabil s  abordeze în mod diferen iat 
înv area/ educarea acestui elev. Aceasta necesit  eforturi i energii suplimentare din 
partea înv torului, deoarece elevii cu dificult i de înv are au nevoie de activit i 
recuperatoare i de o atitudine specific , conform nevoilor individuale.  

Abordarea diferen iat  necesit  o colaborare strâns  între pedagog i psihologul 
colar. Pe de o parte, înv torului îi revin responsabilit ile abord rii diferen iate, pe 

de alt  parte colaborarea lui cu psihologul colar m re te eficacitatea interven iei 
educa ionale. 

Activitatea psihopedagogic  cu copiii cu dificult i de înv are trebuie s  
prezinte un efect dublu: 

– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea i corec ia
deficien elor intervenite în dezvoltare; 

– prin între inerea i stimularea factorilor non-cognitivi ai personalit ii cum ar
fi: motiva ia de înv are, interes, senza ia competen ei, aptitudini de comunicare 
verbal , etc. 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corec ia i dezvoltarea func iilor 
cognitive i ale aptitudinilor par iale deficitare 

Interven ia recuperatorie trebuie întotdeauna s  respecte personalitatea i nivelul 
de deficien  al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor 
programului intr  în resortul unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, 
profesor consilier. Ceea ce revine înv torului va fi aplicarea programului stabilit 
împreun  cu psihologul, sub forma unor activit i suplimentare (aditive la programa 
colar ) în s lile de clas . 

Integrarea copiilor cu CES confer  institu iei colare rolul de component  
fundamental  a sistemului social, apt  s  r spund  concret imperativelor de moment 
ale evolu iei din societatea contemporan  i s  rezolve o serie de probleme referitoare 
la nevoile de acceptare/ valorizare social  a fiec rui individ i la capacitatea acestuia 
de a se adapta i integra într-o societate aflat  în continu  transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educa ie pentru to i copiii, metodele 
activ-participative permit elevului satisfacerea interesului pentru cunoa tere, faciliteaz  
contactul cu realitatea înconjur toare, sporind gradul de socializare a elevilor, 
stimuleaz  si dezvolta înv area prin cooperare.  

Metodele care favorizeaz  în elegerea  conceptelor si ideilor, valorifica 
experien a proprie a elevilor sunt: discu ia, dezbaterea, jocul de rol. 
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Metodele care stimuleaz  gândirea si creativitatea îi determin  pe elevi s  caute 
i s  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 
înv a i sa lucreze productiv unii cu al ii si sa-si dezvolte abilit i de colaborare sunt: 
mozaicul, proiectul in grupuri mici. 

În condi iile unei educa ii incluzive, metodele active de înv are prin cooperare 
au o mare eficienta si de aceea sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de 
înv 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 ofer  o list  cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În 
urma discu iilor elevii vor trebui s  alc tuiasc  o compunere sau un scenariu pe baza 
unor predic ii în jurul unei liste oferite. 

2. tiu/ vreau s  tiu/ am înv at. Elevii scriu pe o coloana ceea ce tiu despre o
tem , pe alt  coloan  ceea ce vor s  tie i pe alta ce au înv at. La sfâr itul lec iei se 
verific  ce cuno tin e noi au dobândit elevii. 

3. Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezint  sau scriu pe hârtie
toate lucrurile pe care le tiu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Profesorul adreseaz  o întrebare elevilor grupa i câte trei-
patru. Fiecare elev g se te o solu ie i o formuleaz  în scris. Apoi elevii se confrunt  
reciproc în leg tur  cu r spunsul, dup  care perechile se al tur  altor perechi formând 
grupuri în care fiecare elev prezint  solu ia partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucreaz  la o problema care are drept
rezultat un produs (schema, desen, compunere). Dup  expunerea produselor, fiecare 
grup examineaz  produsele celorlalte grupe, discut , apoi fac recomand ri. 

Înv area prin cooperare, ascultarea i acceptarea opiniilor, luarea împreun  a 
deciziilor constituie momente active ale pred rii i înv rii. Dac  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  pe copii sa se accepte a a cum sunt, indiferent de etichetele pe care 
societatea le pune i s  colaboreze în vederea realiz rii 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 lâng  faptul c  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 observ  i vor persista îndelung, producând efecte adânci la nivelul persoanei umane 
i al societ ii, în întregimea ei. 

În ceea ce prive te înv mântul, confruntarea cu situa ia nou  i nea teptat  
pentru profesori, p rin i i elevi, coala online, a declan at profunde nemul umiri i 
st ri variate, de la agita ie, confuzie, furie neputincioas , pân  la panic  în rândul 
tuturor factorilor educa ionali implica i.   

Elevii au p reri împ r ite i diferite. Majoritatea elevilor resimt lipsa comunic rii 
vii, fa  c tre fa , cu profesorii i colegii. 

Îns , pe acest fundal frustrant s-au putut genera i ac iuni/reac ii cu efect pozitiv 
la nivelul societ ii române ti bulversate referitor la educa ie. A trebuit cu to ii s  ne 
dep im zona de confort i „s  punem um rul” încât coala s  continue cât mai eficient. 
Era normal s  nu reu easc  întru totul, astfel c  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 p rin i, deveni i dintr-
o dat  parteneri educa ionali mult mai implica i). Slalomul printre mesaje de pe diverse 
grupuri de lucru ne-a canalizat spre o alt  fa et  a comunic rii.  

Vizibilitatea actului didactic a devenit dintr-o dat  un fapt subîn eles. Discu iile 
cu privire la înv mântul online s-au concentrat de cele mai multe ori asupra 
transmiterii anumitor con inuturi specifice disciplinelor predate în coal . Dar, oare, 
coala reprezint  doar atât? Se rezum  doar la înv area unor no iuni specifice 

disciplinelor colare? Înseamn  doar stocare de informa ii? S  nu uit m c  coala este 
mai mult decât atât. coala este un loc în care po i întâlni prieteni, po i s  socializezi, 
un loc care î i ofer  sentimentul de apartenen , unde înve i s  experimentezi i s  te 
formezi ca individ. coala este, de asemenea, menit  s  fie un loc în care înve i s  iei 
decizii autonome, s - i exprimi propria individualitate. Este de la sine în eles c  pentru 
unii elevi coala este i un loc al fricii, al violen ei sau al umilirii. Dar asta nu înseamn  
c  înv mântul online poate rezolva aceast  problem  a bullying-ului colar.  

Problema aceasta poate exista i în mediul virtual. Nu doar în coal , ci i în 
spa iul virtual, cadrele didactice au apelat la un set de reguli de comunicare pe 
platformele sau aplica iile destinate înv t rii online. Dincolo de cele mai sus 
men ionate, noul proces de predare/înv are/evaluare online a ridicat multe probleme. 
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În ceea ce prive te predarea orei de religie în mediul online au existat atât p r i 
pozitive cât i negative. Pentru mul i, religia a fost v zut  ca o resurs  important  
pentru dep irea acestei crize. Este singura disciplin  din aria curricular  cu impact 
social, care explic  valori i genereaz  comportamente. P r ile pozitive, ale aceastei 
experien e de înv are, se refer  la con tientizarea, evaluarea i promovarea lucrurilor 
care conteaz  foarte mult în educa ie, în special în educa ie religioas . Valorile 
promovate la ora de religie cum ar fi credin a, n dejdea i dragostea au fost privite într-
o lumin  profund .  

Credin a c  „totul va fi bine”, dup  sloganul care a circulat în aceast  perioad , 
a dat putere fiec rui copil de a se adapta situa iei. Credin a i încrederea sunt cultivate 
în procesul educativ religios ca puteri suflete ti ce formeaz  un caracter puternic. Un 
copil puternic suflete te prive te cu speran  spre viitor, spre acel moment când va fi, 
din nou, împreun  cu profesorii i colegii lui.  

Credin a na te adev rata motiva ie, n dejdea na te atitudinea proactiv , iar 
dragostea define te individul dispus spre comuniune cu ceilal i, în toate aspectele vie ii. 
P r ile negative sunt cele comune tuturor disciplinelor. Cu toate c  restric iile impuse 
de autorit i au fost uneori greu de suportat, acestea au atras dup  sine i o regândire a 
modului de transmitere a cuno tin elor religioase c tre elevi.  

Profesorii au fost nevoiti s  ias  din tiparul obi nuit, s  se solidarizeze i s  vin  
în sprijinul elevilor i al p rin ilor, fiind determina i i de lipsa materialelor auxiliare, 
digitale sau cele video.  

Pe fondul acestei crize, un grup de profesori de religie au avut ini iativa apari iei 
unor emisiuni televizate i radiofonice, pe lâng  cele difuzate de Televiziunea 
Patriarhiei Române, Trinitas Tv.  

Astfel, a luat na tere proiectul ”3 Minute din Ora de Religie” în cadrul Emisiunii 
Universul Credin ei de la TVR i în cadrul emisiunii radiofonice Lumea credin ei de la 
Radio România Actualit i. Con inutul celor 3 minute din Ora de Religie este tematic 
i pune accentul pe dezvoltarea valorilor morale, a abilit ilor sau competen elor. 

Temele propuse, precum: prietenia, credin a, curajul, n dejdea, dragostea, se reg sesc 
în programa colar  revizuit  i fac leg tura cu via a religioas  personal  i cu cea din 
societate. Fiind înc rcat  pe Youtube, emisiunea poate reprezenta pe viitor un material 
auxiliar în predarea religiei.  

O alt  parte pozitiv  a înv mântului online a fost legat  de faptul c  p rin ii au 
avut ansa s  cunoasc  desf urarea orei de religie, profesorul i con inutul acesteia. 
Reac iile, în acest sens au fost concrete. Participarea la orele de religie online nu a 
apar inut doar elevilor ci i p rin ilor lor. A fost înt rit  astfel leg tura dintre profesor, 
elev i p rinte. Pentru ciclul primar, participarea permanent  a p rin ilor la activitatea 
de înv are online a elevilor a oferit un frumos exemplu de colaborare între profesori 
i p rin i. Pentru unii elevi, aceast  activitate online a fost motivant  i atractiv  i a 

condus la o implicare i o responsabilitate mult mai mare decât de obicei. În acest sens, 
p rin ii au avut ansa de a în elege sistemul de predare, dificult ile i limit rile în 
transmiterea cuno tin elor. 

 Predarea online a orei de religie a fost un prilej bun de a demonta toate 
prejudec ile cu privire la ora de religie. Oamenii au fost liberi s  participe la ora de 
religie. Suportul dobândirii acestor valori morale constituie baza form rii unei atitudini 
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corespunz toare fa  de societate, fa  de înv tura  cre tin  i nu în ultimul rând, a 
dezvolt rii omului ca individ. Multe dintre valorile transmise prin educa ia religioas  
sunt universal valabile. Este nevoie ca tinerii s  demonstreze o în elegere ra ional  a 
fenomenului religiei ca fapt social i cultural. Desigur c  pot exista p reri pro i contra, 
argumente care contrazic sau sus in utilitatea educa iei religioase, îns  nu trebuie s  
uit m c  religia este un fapt real, o component  a vie ii omului care influen eaz  multe 
aspecte din via a societ ii. 

În aceste timpuri s-a sim it nevoia, de altfel, de profesori care s  fac  mai mult 
decât s  transmit  cuno tin e; s  fie al turi de elevi i de p rin i, s  le ofere încredere, 
s  mearg  împreun  mai departe. Cei pe umerii c rora au ap sat aceste noi cerin e au 
fost cu prec dere înv torii i dirigin ii. Dar, surpriz , acestora li s-au al turat dasc lii 
de religie, pentru c  a tept rile de la ace tia au crescut, în special din partea copiilor, 
care au râvnit i au primit un cuvânt cald, un îndemn la rug ciune, o încurajare. Înc  o 
dat  s-a validat statutul profesorului de religie în coal , v zut ca o personalitate 
în eleapt  i echilibrat , capabil  s  transmit  i s  exemplifice valorile cre tine. De 
data aceasta, elevii au avut nevoie de sus inerea autentic  a profesorului lor de religie, 
realizat  prin lec ii on-line, materiale transmise, mesaje. 

În acest cadru mai larg, emisiunea „Ora de religie”, realizat  i difuzat  de 
Trinitas TV, a venit în sprijinul elevilor de nivel primar, gimnazial i liceal, nu doar ca 
o continuare a înv rii în materie de religie ortodox , ci i ca un suport psiho-
emo ional i spiritual. Temele selectate au fost anume alese în afara programei colare, 
tocmai pentru a putea oferi o alt  abordare a orei de religie, în concordan  cu nevoile 
concrete ale vremii, cu obiectivul de a canaliza aten ia elevilor spre bucurie, speran , 
rug ciune, r bdare i spre credin a în Dumnezeu, Izvorul Binelui suprem. 

În acest sens, r mâne edificator cuvântul Sfântului Ioan Gur  de Aur: 
„Înv tura din constrângere nu e f cut  s  r mân , dar cea care p trunde în suflet 
prin dragoste i bun voin , aceea r mâne acolo pentru totdeauna”. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN INTERMEDIUL PRED RII GEOGRAFIEI      

ÎN MEDIUL ONLINE 

Autor: Prof. Laza Mihaela   
coala: Colegiul Tehnic “Ioan Ciorda ” Beiu , Jud. Bihor 

Promovarea imaginii colii reprezint  o prioritate pentru atragerea elevilor, 
transparen  i pentru o bun  colaborare între to i actorii implica i în procesul de 
înv mânt: cadre didactice, p rin i, elevi. Dac  oferta i imaginea colii erau 
prezentate pân  de curând în cadrul Târgurilor de Oferte Educa ionale i cu ocazia Zilei 
Por ilor Deschise, în prezent întreaga activitate educa ional  s-a mutat în mediul online. 

În contextul actual al pandemiei, activitatea didactic  s-a desf urat exclusiv în 
mediul online, constituind o provocare atât pentru profesori, cât i pentru elevi. Accesul 
la internet i la o gam  variat  de platforme educa ionale permite îns  desf urarea cu 
succes a procesului de predareînv are i în mediul online, în ciuda dificult ilor 
întâmpinate, a adapt rii i a înv rii „din mers”, rapid i din resurse proprii. 

Num rul mare de platforme i aplica ii pe care le-am descoperit cu to ii în 
aceast  perioad  au înlesnit accesul la educa ie, continuarea actului educativ i 
prezentarea multor materiale i/sau activit i în mediul online. Realizarea de site-uri 
i/sau bloguri unde sunt postate materiale didactice, planuri de lec ii, fi e de activit i, 

resurse i exemple de lec ii i bune practici ofer  o imagine de ansamblu a colii prin 
felul în care acestea reflect  munca i implicarea cadrelor didactice în actul instructiv-
educativ i în mediul online.  

Promovarea imaginii colii se poate realiza on-line prin intermediul lec iilor de 
geografie, astfel am folosit: 

 soft-uri educa ionale care pot îndeplini sarcini didactice variate, adaptate i 
integrate eficient în strategia conceput  de profesor;      

 platform  integrat  complet  de instruire asistat  de calculator numit  AeL 
(Advanced eLearning), în cadrul programului SEI (Sistem Educa ional Informatizat);  

 Soft-uri originale sau alte produse informatice realizate de profesor i/sau de 
elevi.  

 platforme educa ionale precum: Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom 
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Resursele informatice pot fi eficient integrate în lec iile de  geografie în mai 
multe situa ii:  

• pentru vizualizarea informa iilor, imaginilor, afi area schemelor, planurilor,
graficelor interactive;  

• prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub form  de prezent ri
multimedia în Microsoft Power Point;  

• cu tabl  electronic  interactiv ;

• pentru simularea unor procese geografice;

• pentru efectuarea de exerci ii de instruire i aplicare;

• pentru realizarea de prelucr ri statistice i/sau grafice;

• pentru editarea de texte i/sau de documente;

• în evalu rile proiectate (ini ial , continu , sumativ ).

 Integrarea resurselor informatice în lec iile geografie poate fi realizat  în toate 
etapele lec iei. Îmbinarea armonioas  a inteligen ei umane cu inteligen a artificial  a 
calculatoarelor duce la generarea de noi idei, solu ii, tehnologii, la ridicarea 
performan elor. 

Prin intermediul acestuia se poate  deschide o linie de comunicare permanent  
cu elevii. Se poate realiza un blog al cercului de geografie în care sunt prezentate : 
tematica, ac iunile propriu-zise, excursiile i drume iile,proiectele i parteneriatele 
catedrei de geografie.Elevii sunt  foarte receptivi,acest mijloc dovedindu-se o metod  
de atragere a acestora în activit ile cercului. Se poate spune c  integrarea resurselor 
TIC în educa ie este benefic  i duce la o cre tere a performa elor colare, cu condi ia 
ca elevii s  posede cuno tin e de utilizare a calculatorului. 

În concluzie putem spune c  pentru a realiza un înv mânt de calitate i pentru 
a ob ine cele mai bune rezultate trebuie s  folosim atât metodele clasice de predare, 
înv are, evaluare cât i metodele moderne, contribuind inplicit  i la promovarea 
imaginii colii. Avantajele Internetului provin din faptul c  majoritatea materialelor de 
pe Internet sunt, în mod regulat, aduse la zi, cu un cost relativ redus i din aceea c  
informa iile disponibile se g sesc într-un format digital, astfel încât textul, imaginile i 
sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite la orele de geografie sau pentru a fi transpuse 
pe site-ul colii. 

Google are cel mai bogat con inut interna ional i a dezvoltat multe produse 
legate de c utare, dintre care pentru domeniul geografiei sunt foarte utile Google Image 
Searh, Google Maps, Google Earth. Prin utilizarea Internetului, atât profesorul cât i 
elevii pot beneficia de resurse multimedia puse la dispozi ie i desc rcate de pe diverse 
website-uri din domeniul geografiei sau al unor discipline înrudite (ex: www.geo-
net.org, www.geomagazine.fr, www.geo.edu.ro, www.nasa.gov i multe altele). 
Profesorii pot folosi Internetul pentru a accesa site-uri importante i a extrage materiale 
pe care s  le foloseasc  ca pe o resurs  suplimentar  la ora de geografie i pot utiliza 
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soft-uri specializate pentru a alc tui materiale atractive i pline de imagina ie, în care 
apar materiale preluate de pe Internet, incluzând texte, fotografii, h r i, grafice, afi e. 
Informa iile pot fi aduse la zi prin accesarea surselor primare i secundare de pe site-
uri, a lucr rilor de geografie publicate pe Internet, a revistelor de geografie în format 
electronic i a celor mai recente descoperiri cu referire la un subiect sau la o tem  dat .  

În continuare voi prezenta câteva categorii de site-uri Web, disponibile pe 
Internet, care pot servi cercet rii 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 colii. 

Utilizez în activitatea didactic   resurse educa ionale deschise precum :  aplica ii,  
diferite jocuri care dezvolt  gândirea,https://www.seterra.com diferite jocuri didactice 
https://www.manuale.edu.ro/  - manuale digitale la geografie, educa ie social  i 
consiliere i dezvoltare personal , www.didactic.ro  -  exemple de bune 
practici, www.youtube.com – materiale video pentru  disciplina pe care o 
predau, prezent ri PPT. ,e-twinning.net, lec ii-virtuale.ro, tutoriale-video,  aplica ii 
Intuitext, imagini desc rcate de pe internet. Astfel, elevii mei  sunt mai motiva i în 
înv are i în dezvoltarea lor personal  i astfel îmi aduc contribu ia la promovarea 
imaginii colii. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Pr. Prof. Laz r Liviu -          
c. Gim. ,,Teodor B l el”- tef ne ti (Vâlcea) 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o coal  î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i  beneficiarilor procesului educational i educa iei. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale positive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind interesa i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaz  prin 
fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 
Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adapt   la particularit tile elevului, 
folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare attractive vor îmbun t ii i 
crea o imagine pozitiv  asupra colii. Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i 
formare permanent  cu nevoile specific identificate în unitatea colar  i comunitatea 
local . 

 Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor entice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coal  prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

  Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institu ional. 
            Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Copilul tr ie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale 
televizorului i calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea 
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
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comportamental i emo ional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  
formativ , au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri 
i parteneriate cu alte institu ii. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toas , practic  i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient , c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face coala accesibil . 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 
pozitiv  se creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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„GR DINI A VIRTUAL ”  

- noi provoc ri pentru înv mântul pre colar- 

Prof. înv. pre c. LAZ R RAMONA - ELENA       
Liceul Tehnologic Br tianu,           

Gr dini a P. P. I. C. Br tianu, Dr g ani, Vâlcea 

COPIII ÎNVA  care sunt lucrurile importante în via  ASCULTÂNDU-NE i 
PRIVINDU-NE! De aceea, nu trebuie numai s  le explic m cum s  se comporte, ci, mai 
ales, s  le ar t m cum s    procedeze!   

Societatea informa ional  este o stare de fapt a prezentului i r mâne la 
latitudinea noastr  cât de repede vom ti s  facem parte din ea. 

Noua orientare a înv mântului românesc urm re te dezvoltarea gândirii critice 
a copiilor prin folosirea unor metode i tehnici activ-participative care pun accentul pe 
participarea activ  a copilului i îl plaseaz  pe acesta în centrul procesului de înv are. 

Copilul dobânde te capacitatea de a gândi critic în timp, ceea ce-i permite s  se 
manifeste spontan, f r  îngr dire, f r  s -i fie team  de p rerea celor din jur, oferindu-
i putere i încredere de analiz  i reflexie. 

Jocul este principala form  de organizare a procesului instructiv-educativ din 
gr dini , iar ”utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a înv a, jucându-
se”. (Elena Nica) 

În activitatea cu pre colarii, utilizarea tehnologiei informa iei are un ecou 
pozitiv. În demersul de preg tire se porne te de la premisa c , al turi de mijloacele 
didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul 
eficientiz rii activit ilor. 

Utilizarea calculatorului în activitatea didactic  cre te randamentul cadrului 
didactic, încurajeaz  inova ia/ modernizarea procesului didactic, faciliteaz  în elegerea 
fenomenelor de c tre copii, promoveaz  înv area cooperativ , dezvoltând abilit i de 
lucru în echip , permite o înv are individualizat , personalizat . TIC se poate utiliza 
pentru urm toarele tipuri de activit i: predarea i înv area ce se poate face utilizând 
lec ii electronice, interactive, multimedia (un film documentar sau didactic, o pagin  
web, o prezentare pe calculator), softuri educa ionale, activit i în care se cere copiilor 
s  fie creativi, s  exploreze i s  inoveze, utilizând Internetul, îmbog indu- i 
cuno tin ele cu informa ii din domenii variate. Jocurile dezvolt  viteza de reac ie, 
gândirea logic , spiritul competitiv. 

Copilul poate înv a prin joc, într-un mod pl cut i accesibil, culorile, cifrele, 
literele, formele geometrice, compunerea i descompunerea numerelor naturale, 
ordonarea obiectelor dup  diferite criterii etc. 
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Calculatorul, prin intermediul softurilor educa ionale, poate, în egal  m sur , s  
instruiasc , s  ajute în rezolvarea unor sarcini i s  distreze. Ambian a educa ional  
specific  situa iilor de înv are face to face este înlocuit  cu mediul virtual de înv are. 

Folosirea calculatorului în activit ile cu pre colarii are unele avantaje i 
dezavantaje pe care le-am sintetizat astfel: 

Avantaje: 

- reprezint  un mijloc de înv are preferat de copii, pentru c  este animat, viu 
i  interactiv; 

- stimuleaz  interesul, curiozitatea, independen a în rezolvarea sarcinilor, în 
c utarea solu iilo;r 

- permite min ii i mâinii s  se joace pân  la g sirea solu iei, creând din instinct, 
imagina ie, simpl  pl cere ludic ; 

- dezvolt  perspicacitatea, gândirea logic , creativitatea, puterea de concentrare, 
îndemânare; 

- accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate; 
- utilizatorul poate înv a în propriul s u ritm, controlându- i rapid progresele, 

beneficiind de un feedback rapid i permanent; 
- interac iunea cu dasc lul este neconstrâng toare i liber ; 
- petrecerea timpului liber într-un mod pl cut i util; 
- instrumentele i aplica iile sunt u or de folosit. 

Dezavantaje: 

- lucrul la calculator implic  o pozi ie static , solicitând coloana vertebral  i 
generând pozi ii defectuoase; 

- poate afecta vederea; 
- unele jocuri dezvolt  i încurajeaz  violen a; 
- nu favorizeaz  rela iile sociale, putând duce la a a numit  ”singur tate 

computerizat ” i, în final, la izolarea individului; 
- creeaz  dependen ; 
- este o ”fabric ” uria  de cunoa tere, dar care exploatat  excesiv provoac  

pierderea unor aspecte din lumea basmelor, pove tilor, a jocurilor în aer liber; 
- folosirea excesiv  poate conduce la îngr direa i limitarea dezvolt rii afective 

fire ti a copiilor. 

Proiectat  i desf urat  corect, predarea-înv area-evaluarea cu ajutorul 
calculatorului poate deveni o metod  prin care pre colarii descoper  i se dezvolt  în 
mod planificat, ajutându-i s  înve e prin ac iuni logice, evitându-se dezvoltarea unor 
deprinderi mecanice.  

Utilizarea softului educa ional poate fi o metod  motivant , 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 c tre utilizarea tehnologiilor informa ionale în gr dini , 
dar gr dini a nu ar mai avea farmecul specific dac  s-ar renun a la jocuri, poezii, 
pove ti care modeleaz  suflete i îi ajut  pe copii s  în eleag  lumea pe care o tr im. 
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Promovarea imaginii colii prin activit i sportive 

Autor: prof. Lazaric tefan
coala Gimnazial  “Avram Iancu” Bistri a 

„Sportul are puterea de a schimba lumea” - acestea au fost cuvintele unui mare 
umanist i lider, Nelson MANDELA. Ar trebui cu to ii, s  prelu m acest mesaj ca pe 
o surs  de inspira ie care s  contribuie la progresul prin schimbare. Îns  înainte de toate,
s  nu uit m c  acest mesaj se refer  la noi în ine. Fiecare dintre noi putem s  inspir m 
pe ceilal i c tre schimbare, numai în m sura în care suntem preg ti i s  începem cu 
propria persoan .  

Jocul i sportul r spund nevoilor profund umane i joac  un rol important în 
toate societ ile i culturile. Nicio alt  activitate nu are atâta for  i energie de a 
mobiliza i reuni oameni dincolo de bariere culturale, lingvistice sau profesionale. 

Practicarea continu  i efectiv  a activit ilor sportive de c tre tineri poate fi 
m rit  printr-o mai bun  popularizare a activit ii de educa ie fizic  i sport, printr-o 
varietate cât mai mare de forme de activit i sportive inând seama atât de preferin ele 
acestora, cât i de condi iile materiale cât mai bune i corespunz toare (baze sportive, 
echipamente i materiale sportive suficiente). Sportul este i trebuie s  fie recunoscut 
de marea majoritate a elevilor ca un mijloc principal de petrecere pl cut  i util  a 
timpului, ca cel mai important mijloc de relaxare, ca o necesitate în via a elevilor. 

Vizibilitatea i promovarea activit ilor sportive în comunitatea local  aduce 
dup  ea promovarea imaginii colii ca institu ie care sprijin  acest tip de activit i. 
Competi iile sportive organizate pe plan local ofer  ocazia de a face cunoscut numele 
colii în comunitate. Premiile câ tigate de elevi la diferite competi ii sunt al turate 

numelui colii. O coal  care promoveaz  activitatea fizic , de orice natur , este o 
coal  care promoveaz  un stil de via  s n tos. Introducerea din timp a sportului în 

via a elevului va aduce beneficii considerabile de-a lungul dezvolt rii i cre terii lui i 
îl va face mai fericit. 

Prin sport se dezvolt  capacitatea de a coopera, de a munci în echip . Datorit  
faptului c  sportul ajut  la înl turarea timidit ii sau anxiet ii des întâlnite la copii sau 
liceeni, dezvoltarea cooper rii i a lucrului în echip  este un alt efect favorabil. De la 
îmbun t irea comunic rii cu p rin ii sau cu prietenii, pân  la rezolvarea problemelor 
sau activit ilor prin cooperare, sportul deschide calea spre o comunicare mai eficient  
din partea copiilor. Drept urmare, elevii vor utiliza aceast  abilitate i la alte discipline 
colare, chiar în via a de zi cu zi. 
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Sportul la coal  este deseori practicat în prezen a altor copii. Orele de sport se 
desf oar  în echipe sau implic  sporturi de echip . Numeroase studii oficiale au 
dezv luit faptul c  sportul este unul dintre cele mai eficiente i frumoase metode pentru 
a dezvolta rela ii i prietenii de lung  durat  între copii, iar problemele de timiditate 
sau anxietate ale copilului pot fi eliminate prin expunerea la un mediu pl cut, printre 
al ii de seama lui. 

Prin practicarea educa iei fizice de calitate în coal , se asigur  formarea de 
cuno tin e, deprinderi practice i intelectuale, precum i însu irea de valori etice, care 
contribuie la dezvoltarea capacit ii de integrare social  a copilului. 
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CUM PROMOV M GR DINI A? 

PROF. LIPCIUC BIANCA- ROXANA,
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT GIROTONDO, BOTO ANI 

În fiecare unitate de înv mânt se realizeaz  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 i promovarea unei 
imagini institu ionale pozitive în comunitate; Acest lucru este realizabil prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean care s  vizeze 
multiplicarea experien elor pozitive i a exemplelor de bun  practic  în managementul 
institu ional; 

O alta modalitate este personalizarea ofertei educa ionale la nivel institu ional 
prin inovare, diversificare i flexibilizare a acesteia în func ie de nevoile i interesele 
partenerilor i beneficiarilor demersului educa ional;  

Un exemplu practic este ca o gr dini  poate oferi serviciile cu prec dere 
prescolarilor afla i în  situa ii materiale precare, cu p rin ii pleca i în str in tate,  familii 
cu risc social. 

Colaborarea eficienta cu to i reprezentan ii elevilor, p rin ilor ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanenta; 

Întâlnim o multitudine se tipuri de parteneriate: parteneriate care au ca scop 
modernizarea bazei materiale i a spa iilor de înv mânt; diversificarea, înnoirea 
materialului didactic aferent procesului de înv mânt; parteneriate ce vizeaz  
atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; parteneriate pentru cunoa terea 
reciproc  i buna rela ionare; parteneriate ce vizez  o cât mai bun  integrare a copiilor 
în societate; parteneriate profesionale, ce vizeaz  formarea continu  a cadrelor 
didactice; parteneriate de imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive. 

EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  

1. ,,Împreun  reu im”-parteneriat educa ional cu familia

 Obiectivele parteneriatului:  
Ini ierea p rin ilor în problemele specifice educa iei din gr dini  privit  ca un 

,,microgrup” din care copilul face parte; 

Dobândirea de c tre p rin i a unor abilit i de rela ionare cu copii. 

Parteneriatul gr dini -familie construie te rela ii strânse între cele dou  medii 
ale educa iei, stabile te un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 
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Obiectivele privind educatoarele: 

- s  informeze p rin ii privitor la standardele de cre tere i dezvoltare ale copiilor 
în func ie de particularit ile de vârst  i individuale; 

- s  expun  p rin ilor scopul i con inutul programului educativ desf urat în 
gr dini ; 

Privind p rin ii: 
- s  participe activ în cadrul parteneriatului familie-institu ia pre colar  cât i la 

alte activit i organizate în gr dini ;  
- s  informeze educatoarele privind comportamentul copiilor în familie i 

societate; 
s  continue în familie programul educa ional propus de institu ia pre colar , 

îmbinând armonios atitudinea permisiv  cu exigen a.     

Activit ile extracuriculare aduc si ele un plus imaginii gr dini ei. 
Aici avem o propunere de activit i: 

Nr. 
Crt. 

Data Denumirea activit ii Mijloc de realizare 

1 Septembrie  Sa ne cunoastem 
gradinita si 
imprejurimile ei! ” 

observare gradinita 
-drumetie in imprejurimile 
gradinitei; 

2 Octombrie  “Capriciile toamnei” -colectionare de material din 
natura:frunze pietricele, conuri, 
crengute 

3 Noiembrie  ,,1 Decembrie-Ziua 
Romaniei” 

-prezentare material informative 
-realizarea de stegulete impreuna 
cu p rin ii/ educatoarele  

4 Decembrie  “ Uite, vine Mos 
Craciun!” 

-realizarea unui montaj artistic 
literar 

5 Ianuarie  “Hai sa dam mana cu 
mana!” 
“Si noi suntem 
romani!”-fise 
individuale 

-vizionare moment istoricrealizat 
de clasele mari 
-pictura 

6 Februarie  ,,Cartile un mijloc de 
cunoastere si recreere” 
,,In lumea povestilor” 

 concurs 

7 Martie  “E ziua ta , mamico !” -realizarea unui program inchinat 
femeii. 

8 Aprilie  ,, Un copil, un pom , o 
floare” 

Activitate de plantare a unor flori si 
copaci 
-memorizare 
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“Azi eu am plantat o 
floare!” de Geta Nistor 
Stanciu 

9 Mai  “Stim sa circulam 
corect?” 

Intalnire cu un agent de circulatie. 
Observare echipament si semne de 
circulatie 

10 Iunie 1 Iunie-Ziua copiilor 
Vine vacan a! 

-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 Gimnazial  Cr ciunelu de Jos, jud. Alba 

Informatizarea înv mântului, care a cunoscut o important  cre tere în ultima 
perioad ,  presupune atât dotarea cu calculatoare i laptopuri a unit ilor colare dar 
mai ales folosirea acestora de c tre profesori la or , mai ales în aceast  perioad  în care 
înv mântul tradi ional (fa  în fa ) a fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o preg tire adecvat  a cadrelor didactice pentru utilizarea 
tehnologiei informa iei în procesul de predare. Este o diferen  major  între a deschide 
calculatorul, a transmite, i a manevra elementele unei lec ii. Prin urmare  preg tirea 
cadrelor didactice este un element de baz . F r  perfec ionarea personalului didactic 
sunt anse mici ca tot acest demers, care presupune mult  munc  i fonduri uria e, s  
aib  o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele colare i manualele, 
pentru ca ele s  poat  fi adaptate cu o mai mare u urin   la  o programare  a  unei lec ii 
pe  calculator.  

Toate aceste lucruri presupun îns  timp i efort din partea tuturor celor implica i 
în actul educa ional dar situa ia actual  a dus la necesitatea adapt rii i personaliz rii 
procesului instructiv-educativ de c tre fiecare dintre noi, cadrele didactice, în m sura 
posibilit 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 
binevenit , întrucât schimbul de idei dintre cadrele didactice a fost considerat 
dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilit ilor educative ale acestora. 

Este  evident c  aceste noi concepte în educa ie nu le pot  înlocui  pe cele 
tradi ionale în  mod  radical. Exist   domenii sau etape ale procesului de înv mânt  în 
care educa ia tradi ional  este de neînlocuit- faza pre colar  i primii ani de educa ie 
în coli fiind cele mai semnificative, când influen a personal  a educatorului i 
înv torului r mâne  determinant . 

În urma unor studii întreprinse atât în ara noastr , dar mai ales plan interna ional 
s-au desprins  o serie de concluzii  interesante cu privire la eficien a utiliz rii  resurselor 
educa ionale online, dintre  care  amintim:  

ofer  informa ii organizate;
chestioneaz   pe  cel  ce  înva ;
stimuleaz   creativitatea;
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constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  i  recapitula
cuno tin ele;  

ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  abordare  a
lec iilor; 

diminueaz   factorul  de  stres;
este  prezent  caracterul  ludic;
reduce  timpul  de  studiu;
se  modific   pozitiv  atitudinea  fa   de  computer.

De i nu to i copiii posed  instrumentele necesare pentru desf urarea unei lec ii 
online, colarii mei( clasa preg titoare), cu ajutorul p rin ilor, s-au familiarizat cu 
micile sesiuni on-line desf urate prin cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am 
descoperit pentru ei diferite programe i site-uri de lucru cu ajutorul c rora încerc m 
s  le cre m materiale interactive, atractive, educative, stimulative i originale. 

Unul dintre acestea este Jingsaw Planet- o platform  foarte u or de utilizat de 
c tre cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Dând un click peacest  
adres , cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru copii dup  
tema dorit  sau poate crea propriul cont în vederea personaliz rii activit ii. Atunci 
când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am preg tit elevilor 
ghicitori despre vie uitoare, iar r spunsul nu a fost confirmat de c tre 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 ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional, 
dar prezen a copiilor i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-
ului permanent, în timp real, într-un ambient potrivit/ institu ionalizat, r mân factori 
esen iali în formarea viitorului adult. 
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Lungeanu Cerasela
Gr dini a PP Nr. 13 Târgovi te Promovarea imaginii gr dini ei prin 

parteneriate desf urate online

ARGUMENT
Proiect destinat cadrelor didactice i
pre colarilor de 4-6 ani, având drept scop
schimbul de bune practici, aplicarea cât mai
eficient de abord ri pedagogice inovatoare
i crearea de leg turi interpersonale prin

explorarea sistemelor educa ionale ale
gr dini elor partenere.

OBIECTIVE
Promovarea unui înv mânt european
modern.
Cunoa terea altor sisteme educa ionale.
Stabilirea unor rela ii profesionale cu colegi
din alte ri.
Cultivarea rela iilor de prietenie cu copii din
alte ri.
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Martinel porne te în 
aventur  peste hotare Salutul virtual Bine ai venit, Teddy!

Copiii Grupei Mari A, din cadrul Gr dini ei cu PP Nr. 13 Târgovi te, au ales ca 
mesager al prieteniei pe ursule ul Martinel, care s  mearg  peste hotare la Grupa Piticii de la 
I.E.T. Nr. 155 Norocel din Chi in u. Încântat de copiii pe care i-a cunoscut “virtual”, dornic 
s - i fac  prieteni noi al turi de care s  se distreze i s  înve e, Martinel a pornit în aventur ! 
Copiii i-au exprimat bucuria de a cunoa te un prieten de peste hotare prin realizarea de lucr ri 
cu titlul “Cadou de bun-venit pentru Teddy” (Sofia Maria: “Multe inimioare s  tie c -l iubim.” 
/ Ana Sofia: “Un trenule  colorat s  c l toreasc  oriunde.” / tefan: “Un prieten s -i in  
companie.”) 
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C l torie în timp De la str mo ii 
no tri

Tradi ii i obiceiuri 
la români

Activit ile favorite 
ale lui Teddy R mas-bun, Teddy! Bine ai revenit, 

Martinel!

Am explorat împreun  lumea satelor de alt dat , descoperind portul tradi ional românesc 
i activit ile desf urate de oamenii harnici de la sate. ez toarea, o frumoas  tradi ie din 

str buni, ne-a dezv luit valori precum iubirea de frumos i bucuria de a lucra împreun . Am 
confec ionat p pu i din linguri de lemn i ne-am aventurat în atelierul de ol rit. 

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 împreun  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 iarn  la români. 
https://wordwall.net/ro/resource/8188000 
Am împodobit bradul, folosind diferite procedee de lucru, am construit oameni de z pad  

i or elul lui Mo  Cr ciun i am recreat drumul celor trei magi c tre ieslea în care s-a n scut 
pruncul Iisus. 

Ne-am distrat cu jocul interactiv “Accept  provocarea!” 
https://wordwall.net/ro/resource/8499267 

Ne-am jucat cu mul imile i figurile geometrice, am descoperit un nou num r i cifra 
care îl reprezint , 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 împreun  i magia Cr ciunului în minunatul colaj 
“Te iubim, Teddy!” 

L-am întâmpinat pe Martinel cu emo ie, bucurie i ner bdare s -i afl m aventurile 
minunate pe care le-a experimentat împreun  cu copiii de peste hotare. “Te iubim, Martinel!” 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

468



Înv m s  ocrotim natura
Ziua mondial  a mediului înconjur tor 

Prof. Lupu Nicoleta
Gr dini a cu program prelungit nr. 39, Gala i 

 „Suntem destul de puternici s  negociem i s  stabilim o strategie de salvare. În 
primul rând, nu trebuie s  uit m c  suntem o parte a planetei Pamânt i c  ea este 
caminul nostru.” (James Lovelock)  

Natura este esen ial  pentru existen a uman  i o bun  calitate a vie ii, furnizând 
i între inând aerul, apa potabil  i solurile de care depindem. De asemenea, regleaz  

climatul, faciliteaz  polenizarea, controlul d un torilor i reduce impactul dezastrelor 
naturale. 

        Ziua Mondial  a Mediului (Ecologiei) - 5 Iunie – a fost instituit  în 1972 de 
Adunarea General  a Na iunilor Unite pentru celebrarea Conferin ei "Ecologia Uman " 
de la Stockholm, fiind o s rb toare a tuturor cet enilor indiferent de ar , ras , religie 
i reprezint  elementul cel mai important al Programului Ecologic al Na iunilor Unite 

(UNEP).  

        La propunerea unui grup de state, între care si România, s-a hot rât ca în fiecare 
an în data de 5 iunie s  se marcheze Ziua Interna ional  a Mediului, din nevoia de a se 
ac iona unitar pentru salvarea i promovarea patrimoniului natural al planetei, pe care 
avem datoria de a-l l sa nealterat genera iilor viitoare. 

        Prin decretarea acestei zile ONU încearc  s  atrag  aten ia atât opiniei publice, 
cât i politicienilor, asupra problemelor de mediu.  

        Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului companiile, ministerele, organiza iile 
neguvernamentale i al i factori ai societ ii pot etala resursele i ini iativele care 
promoveaz  o economie i un stil de via  "verde" (o eficien  energetic  mai bun , 
surse alternative de energie, conservarea p durilor i un consum care s  nu afecteze 
mediul). 

        Grija fa  de mediu trebuie s  fie o component  esen ial  a dezvolt rii morale, 
spirituale, sociale i culturale a genera iilor actuale, cu respectarea celor trei dimensiuni 
ale dezvolt rii durabile: economic , ecologic  i social . 

Sub deviza „Schimbarea vine din lucruri mici!” s-au desf urat i de data 
aceasta diverse manifest ri în unitatea noastr  cu micii no tri pre colari.  

Activit ile desf urate au fost variate. Pre colarii au început preg tirile pentru 
aceast  zi, înc  de la sfâr itul s pt mânii: au colectat peturi de 0,5l, pe care apoi le-au 
umplut cu hârtie creponat  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 înv at ce este reciclarea. 

Cadrele dicatice au început prin a le povesti pre colarilor despre planeta noastr , 
despre cum se formeaz  anotimpurile sau zilele i nop ile.  

Astfel c  impreun  cu copiii au realizat o expozi ie de lucr ri practice/plastice, 
postere care au fost prinse pe trunchiurile copacilor din curtea gr dini ei, în semn de 
recuno tin  adus   mediului, respectiv a plantelor.   

Activitatea a fost realizat  outdoor, astfel c  pre colarii au continuat activit ile 
sub îndrumarea cadrelor didactice: au realizat desene pe asfalt, toate având ca tem  
protejarea mediului înconjur tor, au desf urat activit i de ecologizare (au adunat 
gunoaiele din curtea gradini ei), au desf urat diverse competi ii i jocuri sportive i 
distractive. 
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       Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea i protejarea 
parcurilor, a spa iilor verzi sau a gr dinilor, precum i la celebrarea acestei s rb tori 
prin participare i sus inere pentru ca, în final, s  putem oferi o imagine favorabil  

rilor Membre ale Uniunii Europene, în rândul c rora dorim s  ne integr m i unde 
protec ia mediului constituie o prioritate a dezvolt rii economico-sociale. 

Este important a s di în mintea i sufletul fiec rui cet ean al societ ii, conceptul c  
omul, ca specie biologic , este dependent de natur  i nu poate tr i în afara ei. 
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FLUXURI DE MOBILIT I ERASMUS+ LA LICEUL M T SARI 

Prof. LU  ANTONIE ADRIAN 

LICEUL M T SARI-GORJ 

          Liceul M t sari din jude ul Gorj,  este o unitate de înv mânt ce ofere servicii 
educa ionale interactive i  integrate în contextul social i  economic  specific zonei  i 
raportate la nevoile societ ii contemporane. 
          Unitatea noastr  colar  s-a afirmat mereu în  comunitatea educa ional  gorjean  
i nu numai, ca fiind o unitate de înv mânt ce acceseaz  i implementeaz   proiecte 

de mobilitate i parteneriate strategice prin programele Erasmus + i alte programe 
europene. 
            Fie c  este vorba de proiecte pentru elevi, proiecte pentru educa ia adul ilor sau 
parteneriate între coli, institu ia noastr  a r spuns i r spunde pozitiv oric ror 
provoc ri menite s  îmbun t easc  procesul educativ. În ceea ce prive te cele 5 mari 
domenii finan ate prin Erasmus +, unitatea noastr  colar  a accesat în ultimul timp 
proiecte de mobilitate ce vizeaz  desf urarea unor  activit i de dezvoltarea personal  
i  profesional  a tinerilor prin organizarea unor stagii de preg tire practic  la diferi i 

parteneri economici din Polonia i Portugalia.  
             Prin disponibilitatea oferit  de Carta de mobilitate în domeniul form rii 
profesionale – VET, marc  de calitate ob inut  în anul 2018, a avantajelor strategice 
oferite de aceast  recunoa tere a  capacit ii opera ionale a institu iei noastre de a 
gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicat , Liceul M t sari deruleaz  în prezent 
dou  astfel de proiecte de mobilitate ce vizeaz  dezvoltarea de cuno tin e i abilit i 
profesionale necesare pentru ob inerea unei calific ri i adapt rii la cerin ele 
angajatorilor potrivit dinamicii pie ei muncii. Carta VET  reprezint  o distinc ie, o  
recompens  pentru to i anii de activitate în domeniul proiectelor cu fonduri europene 
(4 proiecte finalizate) dar i ca o recunoa tere a faptului c  membrii echipelor de proiect 
lucreaz  în interesul tuturor beneficiarilor înv mântului m t s rean. 
             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 preg tire  practic  de c tre 14 elevi din clasa a XII-a B, specializarea 
mecanic , la un partener tehnic specializat, anume :JapanTech – Wroclaw, precum i 
dezvoltarea abilit ilor lingvistice i culturale prin vizitarea unor numeroase obiective 
turistice din   regiunea Silezia i  Cracovia. De asemenea,cu aceast  ocazie,  a fost 
vizitat i Complexul de lag re de concentrare i exterminare Auschwitz-Birkenau.   

Al doilea proiect ce se va desf ura la finele acestui an, în perioada: 29.11.2021-
17.12.2021 cu titlul: MAI BUNI, MAI BINE PREG TI I PENTRU PIA A MUNCII 
PRIN ERASMUS+ nr. 2020-1-RO01-KA116-078517, are ca drept scop, sus inerea unui 
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stagiu de preg tire practic  pentru un num r de 21 de elevi de la clasa a XI-a A, 
specializarea tehnician în activit i economice, la diferi i agen i economici de profil din 
Lisabona – Portugalia, astfel timp de trei s pt mâni elevii no tri î i vor dezvoltat 
abilit ile practice în domeniul economic specific comer ului. 

Obiectivele principale ale acestor proiecte îl reprezint  reducerea abandonului 
colar, familiarizarea cu modul de lucru i cultura organiza ional  de la nivel european, 

cre terea nivelului de utilizare a limbilor str ine i a  gradului de comunicare în mediu 
profesional european. i nu în ultimul rând, cre terea sus inut   a procentului de inser ie 
profesional  a absolven ilor proveni i ast zi dintr-un mediul social defavorabil, afectat 
de o puternic  restructurare economic  i ocupa ional . 

 În acest sens, ob inerea de mai bune competen e si experien e de lucru 
interna ional, dezvoltarea cooper rii europene în domeniul educa iei si formarii 
profesionale, reprezint  principalele inte  strategice în ceea ce prive te  cre terea 
prestigiului  Liceului M t sari. 
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PROIECT EDUCA IONAL 

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

Titlul proiectului: ,,Pove ti c l toare prin lumi stelare” 

Coordonator: profesor, Macovei Carmen 

Data: 1 noiembrie-15 decembrie 2021 

Locul desf ur rii: la coal   

Beneficiari direc i: elevii cercului de lectur  ,,Prietenii c r ilor” i cadrele didactice 
participante la proiect 

Beneficiari indirec i: ceilal i elevi i profesori ai colii, membrii comunit ii 

Scopul proiectului: dezvoltarea gustului pentru literatur  contemporan  împletit  cu 
astrologie, prin implicarea în activit i extra colare 

Obiective: 

- selectarea unui scriitor contemporan în aceea i zodie cu elevii i profesorii 
participan i 

- lectura unei c r i/a unui text scris de un autor contemporan 

- p strarea unui personaj din textul autorului contemporan i scrierea unui text în care 
ac iunea s  se desf oare pe o nou  planet  sau o nou  stea 

- ilustrarea textelor colegilor 

- identificarea zodiei personajului creat de copii i profesori 

- realizarea planetei create de elevi, din materiale reciclabile, cu form  geometric  

- realizarea unei c r i tip rite, cu textele i desenele copiilor i ale cadrelor didactice; 

Desf urarea activit ii: 

Activitatea se va desf ura împletind literatura contemporan  cu astrologia. Fiecare 
participant î i va alege un scriitor contemporan în aceea i zodie cu el, va citi o carte a 
acestuia, va p stra un personaj i va crea un text în care ac iunea s  se desf oare pe o 
nou  planet  sau pe o nou  stea. Dup  atelierele de lectur  i scriere, va urma atelierul 
de ilustrare, când fiecare participant va ilustra textul unui coleg. Textele i desenele vor 
fi publicate în cartea tip rit  ,,Pove ti c l toare prin lumi stelare”. Ultima etap  o 
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constituie realizarea planetei create de elevi, din materiale reciclabile, într-o form  
geometric .  

Evaluare: briefing, debriefing, metodele ,,Mâna” i ,,Acvariul cu sentimente”, 
fotografii.  
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI ÎN COMUNITATE 

PROF. ÎNV. PRE COLAR – MAGER ROXANA GEORGEANA
GR DINI A P. N. NR. 1, P ULI , ARAD 

Motto ,, Pas cu pas prin copil rie spre un viitor de poveste!” 

Mediul familial ocup  un loc fundamental în mul imea de factori determinan i 
ai evolu iei copilului. „Copilul nu este un adult in miniatur , ci este un „candidat la 
maturizare” (H. Pierot), deosebit de receptiv la influen ele pozitive sau negative care 
intervin asupra lui. Prin crearea parteneriatului gr dini –familie–comunitate copiii 
câ tig  un mediu de dezvoltare mai bogat, i mai armonios. 

În crearea parteneriatului între gr dini  i familie este bine s  ne amintim c  în 
via a copilului i a familiei lui orice angajat al institu iei este important: portarul poate 
fi ca vecinul care-i salut  cu un zâmbet cald  în fiecare diminea , buc t reasa, bunica 
care îi preg te te cele mai gustoase mânc ruri, îngrijitoarea -ca sora mai mare care-i 
ajut  pe cei mici s - i îmbrace pijamaua, iar educatoarea este persoana care le este 
întotdeauna un sprijin, precum este i mama, tocmai de aceea se întâmpl  de multe ori 
ca un copil s  se adreseze doamnei educatoare, folosind cuvântul ,, MAMA”.  

Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul î i îndepline te atribu iile i prin 
modul în care colaboreaz  cu familia, influen eaz  pe delpin dezvoltarea armonioas  a 
copilului.  

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 

 Agen ii educa ionali (copii, p rin i, personalul gr dini ei, speciali ti în probleme 
de educa ie: psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeu i etc.);  

  Institu ii ale educa iei (familie, gr dini , coal , centre comunitare, cluburi 
sportive, cluburi ale copiilor etc.);  

 Membrii ai comunit ii cu influen  asupra dezvolt rii copilului (medici, 
reprezentan ii prim riilor, ai Poli iei, ai bisericii, etc.); 

Am reu it s  promovez imaginea gr dini ei prin diferite activit i; de exemplu: 
am participat la diferite concursuri, am decorat curtea gr dini e cu mobilier din lemn, 
mai exact, am vopsit împreun  cu câteva m mci, pale i din lemn, unde facem activit i 
când sunt zile c lduroase, am decorat i amenajat sal  de grup , f când mereu fotografii 
care au fost distrubuite în mediul online, în grupul de p rin i, dar i postate în ziarul 
local.  
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Educa ia copilului este o ac iune care presupune schimb de experien e, de 
competen e i valori între to i adul ii care îl sus in în dezvoltare i cu care acesta intr  
în contact. Acest lucru presupune ca parteneriatul educa ional dintre familie i gr dini  
s  se extind  i c tre comunitatea care le include. 
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"PROMOVAREA IMAGINII COLII" 
coala online / Educa ia altfel 

Prof. înv. pre c. Maria Marilena
Gr dini a P. N. Bumbuia 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. 

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Înv area online reprezint  un înlocuitor imperfect al înv mântului fa  în fa , 
având consecin e asupra diferitelor grupuri de elevi. Odat  ce colile/ gr dini ele au 
fost închise, p rin ii trebuie s - i asume, într-o anumit  m sur , rolul de profesori, 
sarcin  greu de îndeplinit (nu sunt preg ti i în acest sens, nu sunt capabili, nu de in 
tehnologia necesar  sau conexiune la internet, timp insuficient). dar capacitatea 
profesorilor de a aplica TIC). 

Înv area la distan  pentru pre colari, conectarea sincron  este mult mai dificil 
de realizat, copiii fiind prea mici pentru a putea respecta instruc iunile pentru 30-40 de 
minute, astfel derularea activit ilor on-line la acest nivel este predominant asincron . 
Scopul acestei perioade ar trebui s  fie p strarea leg turilor sociale i emo ionale cu 
cei mici, primul pas fiind comunicarea cu p rin ii, pe care s -i transform m în alia i i 
care trebuie s  fie informa i în leg tur  cu modalit ile de predare online i obiectivele 
de înv are în aceast  perioad  (de exemplu, s  fie disponibili pentru a-i ajuta pe cei 
mici, s -i încurajeze pe copii s  ia parte la activit i, s  repete i s  se mi te etc, s  nu 
le spun  copiiilor ce s  r spund  sau s  nu-i critice pe cei mici). 

Un pre colar poate sta în jur de 2 ore pe zi pe calculator, a a c  programul trebuie 
adaptat pentru a ine cont de câteva arii de baz : 

- Formarea motricit ii fine (ex: fi  de lucru cu semne grafice, un colaj) 

- Formarea aten iei i a rezilien ei (ex: jocuri de aten ie)  

- Formarea motricit ii grosiere (gimnastic ) 

- Dezvoltarea logicii matematice 
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- Dezvoltarea vorbirii (ex: poveste citit  de educatoare/audiat )  

- tiin e i dezvoltarea curiozit ii despre lumea vie  

De i explica iile i "predarea" no iunilor se face prin intermediul filmule elor 
video, acestea dep esc foarte rar -5-7 minute, iar restul activit ilor sunt fizice sau pe 
fi e. 

În cazul nostru, activitatea se desf oar  pe platforma Teams, decizie luat  la 
nivelul colii cu personalitate juridic . Am întâmpinat ceva probleme la conectarea 
ini ial  a copiilor, dar apoi pas cu pas am descoperit avantajele i dezavantajele folosirii 
acesteia, acum fiind principala modalitate de comunicare cu copiii, implicit cu p rin ii 
acestora. 

Dup  ce p rin ii au fost preg ti i pentru a stabili o rutin  zilnic  acas , le trimit 
pe grupul WhatAapp i pe platforma Teams, orarul zilnic cu activit ile din ziua 
respectiv , sarcinile de lucru, unde includ link-uri c tre clipuri de pe Youtube, 
înregistrari audio, adresate direct copiilor, cu explica ii i instruc iuni de lucru, copiii 
rezolv  sarcinile, iar parin ii urc  pe platform  sau pe grupul WhatsApp al grupei, 
,,teme” rezolvate, pe marginea c rora ofer feedback, fie înregistrând/scriind mesaje pe 
WhatAapp sau pe platform .  

Marea problem  este reprezentat  de faptul c  nu to i p rin ii sunt acas , iar cei 
mici r mân cu bunicii care nu se pricep la tehnologie i fac activit ile seara sau doar 
în zilele libere ale acestora. 

Resursele educa ionale on-line pe care le-am utilizat în procesul de predare-
înv are-evaluare i vor fi prezentate mai jos: CONFERIN ELE ON-LINE au facilitat 
transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a pre colarilor. JOCURI 
ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii doarece î i p streaz  sim ul ludic. Cele 
mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

JINGSAWPLANET- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip 
fotografie i decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  (de la 3 
la 9-12 buca i). Este o aplica ie gratuit  i nu necesit  crearea de cont de utilizator. Se 
poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul 
conferin elor on-line, dar si asincron, am utilizat: Worldwall. WORLDWALL - este o 
aplica ie util  pentru deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea înv rii, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. (Puzzle, Adev rat sau Fals, Sorteaz , Alege, etc); 
Este un instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit  elementelor ludice 
inserate. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate. În absen a rela ion rii fa  în fa  cu 
pre colarii, în contextul fizic al clasei, predarea online este o provocare pentru copii, 
pentru parin i i pentru cadrele didactice.  
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Ajut  îns  o atitudine deschis  i flexibil , pentru a evalua corect ce func ioneaz  
i ce nu, pentru a încerca idei noi i pentru a înv a din experien a altor cadre didactice, 

exers m al turi de copii i suntem modele pentru ei, pentru p rin ii acestora. 

Bibliografie: 

 “Împreun  pentru copii: gr dini a i comunitatea”- Proiectul pentru Reforma 
Educa iei Timpurii (P.R.E.T.) 

 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 Gimnazial  „Gheorghe Laz r”, Zal u
Prof. înv. primar: Marian Gina-Mariana 

Clasa: a IV-a C 

Unitatea de înv mânt: coala Gimnazial  „Gheorghe Laz r”, Zal u 

Arria curricular : Limb  i comunicare 

Disciplina: CLR- Comunicare în limba i literatura român  

Unitatea de înv are:  Subiectul exprimat prin substantiv 

Tipul lec iei: de transmitere i dobândire de noi cuno tin e 

Obiective opera ionale: 

-s  defineasc  subiectul;  

-s  alc tuiasc  propozi ii respectând cerin ele date; 

-s  analizeze subiectul din propozi iile exemplificate precizând genul, num rul si felul; 

-s  identifice subiectele din textele date;  

Strategii didactice:  

 Metode: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, problematizarea 
 Mijloace: manual, caiet, fi a de lucru, jetoane, copacul prim verii,bile ele, flori 

cu propozi ii,  
 Forme: frontal, individual  

 

Ora: 9:00-9:50 

Loc de desf urare: sala de clas  
Etapele lec iei Con inut tiin ific Strategii Evaluare 

1.Moment
organizatoric 

Voi preg ti materialele necesare pentru 
desf urarea lec iei. 

   Organizez colectivul de elevi (folosirea 
vocii de interior la intrarea în sala de clas , 
ie irea din starea de agita ie, focalizarea pe 
ordonarea b ncii i a lucrurilor). 

M  voi prezenta copiilor: 

Conversa ia 

Activitate 
frontal 

Observare 
sistematic  
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-Bun  ziua, clasa IV, numele meu este Livia i 
azi vom face ora de limba român  împreun . 
Clasa a IV-a,  cum v  sim i i azi? 

-Clasa a IV-a, a  vrea s  ave i pe banc : 

 Manulalul; 

 Caietul; 

2.Reactualizar
ea 
cuno tin elor 
anterioare 

Cine dore te s -mi spun  defini ia 
substantivului? *Substantivul este partea de 
vorbire care denume te fiin e, lucruri i 
fenomene ale naturii. 

Cum identific m un substantiv? 

*Se poate num ra.

Concomitent cu recapitularea oral  se 
completeaz  pe o plan  schema sintetic  a 
substantivului  

           comun  

Felul           propriu  

           singular  

Substantivul          Num rul       plural   

               masculin 

(defini ie)           Genul            feminin  

    neutru 

Pentru fiecare categorie gramatical  se dau 
exemple. 

Voi solicita elevii la un exerci iu oral.  

V  rog s -mi construi i o propozi ie în care s  
plasa i substantivul la inceputul propozi iei, pe 
urm  în interior i la sfâr it. 

-conversa ia 

-frontal 

-explica ia 

-exerci iul 

Observare 
sistematic  

3. Captarea
aten iei 

-" Ne vom juca un joc care implic  mult  
aten ie i în urma lui îmi voi da seama cât de 
bine  întelege i un mesaj."  

- în fa a clasei va veni un copil, iar în spatele 
lui va fi lipit pe tabl  un bile el cu un substantiv 
comun. Elevii care sunt a eza i în b aci vor 
trebui s  spun  cât mai multe substantive care 
se potivesc substantivului care se afl  pe tabl , 
pentru a ghici copilul din fata despre ce 
substantiv este vorba. 

-elevii vor da cât mai multe indicii legate de 
substantivul scris pe tabl :  

-jetoane 

-joc didactic 

-conversa ia 

-observa ia 

Observarea 
sistematica 

-aprecieri 
verbale 
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 categoria din care face parte-fiin e, lucruri, 
fenomene ale naturii. 

 genul substantivului. 

Ex: pe talba va fi scris substantivul "albin "- 
miere, floare etc.;  

4. Anun area
temei 

- Copii, ast zi vom înv a despre o parte de 
propozi ie.  

-Lec ia de azi se numeste: “ Subiectul exprimat 
prin substantiv”  

-conversa ia  

5. Dirijarea
înv rii 

Le voi explica copiilor no iunea de parte de 
propozi ie.  

*Cuvintele sunt p r i de vorbire iar ele intr  în
alc tuirea propozi ilor i devin p r i de 
propozi ie.  

*Fiecare parte de propozi ie poate fi
descoperit  cu ajutorul unei întreb ri. 

Dup  cum spuneam, azi vom înv a despre 
subiectul exprimat prin substantiv.  

- "Substantivul este o parte de vorbire, dar 
poate fi i o parte de propozi ie. Când acesta 
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 s  î i dai seama ce 
este fiecare, acestea raspund la câte o întrebare. 
Subiectul raspunde la intreabrea"cine?, despre 
cine se vorbe te în propozi ie? Ce? "  

Voi scrie pe tabl  câteva propozi ii. 

Câinele latr  tare. 

(Cine face ac iunea? Cine latr ? ) 

Pe strad  Doru a v zut pisicu e. 

(Cine a vazut pisicu e?) 

Azi am cump rat o floare.  

(Ce am cump rat?) 

Voi sublinia subiectele i le voi spune elevilor 
c  fiecare cuvânt pe care l-am subliniat 
îndepline te func ia de subiect.  

*Subiectul se noteaz  cu litera “S” mare.

-frontal 

-explica ia 

-conversa ia 

-manual 

-caiet 

problematizarea 

-conversa ia 

-observa ia  

-frontal-
explicatia -
conversatia 

Evaluarea 
interesului 
pentru 
activitate 

Observarea 
comportame
ntului 
elevilor 
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Observ m c  subiectele pot ocupa diferite 
locuri în propozi ie i le identific m cu ajutorul 
întreb rilor. 

Rog elevii s  scrie i ei propozi iile în caiete. 

Voi nota pe tabl  defini ia subiectului. 

-"V  rog s  v  deschide i la paginal 32" 

-notez informa iile pe tabl  impreun  cu titlul 
i data de ast zi   

-notez defini ia: Subiectul este partea de 
propozi ie care arat  despre cine se vorbe te în 
propozi ie. Afl m subiectul cu ajutorul 
întreb rilor "Cine?, despre cine se vorbe te 
în propozi ie? ". Subiectul poate fi exprimat 
prin substantiv sau prin alte p r i de vorbire. 

Pentru a aprofunda cuno tiin ele legate de 
subiect, voi desf ura un joc ”Copacul 
prim verii”. Le voi spune eleviilor ceea ce au 
de f cut.  

”Noi trebuie s  aducem prim vara prin a ajuta 
acest copac s  înfloreasc ”.  

Elevii trebuie s  formeze propozi ii cu 
civintele de pe flori. Cuvintele trebuie s  ocupe 
în propozi ie locul subiectului. 

Voi alege câte un copil s  vin  în fa  s  
formeze o propozi ie pe care o vom scrie pe 
tabl  iar ceilal i elevi în caiete. (ANEXA 2) 

Voi împ r i fiec rui elev o floare, pe fruza 
florilor va fi scris  o propozi ie iar elevii vor 
avea sarcina de a identifica subiectul i de a-l 
analiza. 

Le voi ar ta un exemplu. (ANEXA 3)  

-observatia 

-frontal 

problematizarea 

Observarea 
sisitematic  

6. Ob inerea
performan ei 

-elevii vor primi o fisa de lucru in care vor 
trebui sa rezolve individual cateva exercitii 
(ANEXA 4) 

-de pe aceasta fisa vor avea si tema pentru casa 

-dupa fiecare exercitiu rezolvat il vom verifica 
frontal  

-individual 

-explica ia 

-conversa ia  

Observarea 
sistematic  

7. Asigurarea
reten iei i a 
transferului 

-" Copii, ne vom juca un joc care se numeste 
Mima" 

-"Voi avea intr-un bol mai multe substantive. 
Cate doi elevi din clas  vor veni în fa a si vor 
extrage un biletel cu un sustantiv. Cei doi copii 
vor trebui sa mimeze substantivul iar colegii 

-joc didactic  

-pe echipe 

-explicatia 

-conversatia 

Observarea 
sistematic   
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din clas  vor trebui s  ghiceasc  i s  
construiasc  propozi ie cu acesta ocupând 
rolul de subiect." 

-"Cine a ghicit va veni în fa  i va extrage alt 
bile el cu un coleg la alegere" 

8. Încheierea
activit ii 

Se fac aprecieri generale i individuale privind 
participarea elevilor la lec ie, implicarea lor în 
realizarea sarcinilor 

Ca tem  de cas , ve i avea exerci iile care au 
r mas nerezolvate de pe fi a de lucru. 

-conversa ia Aprecieri 

ANEXA 1 
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ANEXA 2 

ANEXA 3 

ANEXA 4 

Numele i prenumele ............................ Data ....................... 

           SUBIECTUL 

1. Din exemplele urm toare, sublinia i cuvintele care arat  despre cine se vorbe te
în propozi ie  

sau cine face ac iunea: (cu dou  linii) 

      Vara a venit i în livad . 

      Iris a adus cire e coapte, vi ine i caise.  

      Mioara culege cire e.   Mama le a az  cu grij  în l di e. 

      Maria i Alexandra culeg caise.  Fetele gust  din fructele parfumate. ... 

2. Alc tui i propozi ii despre: coal , curte, tefan, 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. Completa i:

Subiectul este partea de ............................................ despre care se spune ceva cu 
ajutorul ....................................... . 

Subiectul se afl  cu întreb rile .......................? ................................ ? 

Subiectul poate fi......................... , .............................  

7. Identific  i analizeaz  subiectele:

B iatu încalec  pe un genunchi. Fata râde. Bunicul îi joac . Copiii bat din palme. 
Subiectul Întrebarea la care r spunde 

8. Alege subiectul potrivit:(Andrei si Sara, vaporul, copilul, amurgul)

      ....................... plute te lin. 

     ........................merge la teatru. 

    Peste sat a coborât ......................... . 

     ...................... s-au dus la muzeu . 

8. Azi:

     Am tiut:    Am aflat : 
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Modalit i de promovare a imaginii colii 

Prof. înv. primar M ricu  M rioara      
Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna  

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
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rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

Transmiterea regulat  a ve tilor pozitive despre coal  c tre to i agen ii 
institu ionali (sponsori, autorit i, p rin i, elevi) men ine coala în aten ia general  a 
comunit ii. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat s  se creeze în coal  o 
atmosfer  primitoare i expresiv , plasând la vedere materiale promo ionale, produse 
ale activit ii elevilor colii (interven ii în media, întruniri, festivit i), s  se realizeze 
proiecte comunitare în care s  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 promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE ÎNV MÂNT 

Profesor pentru înv mânt pre colar: Marinescu Cristina Florentina 

Unitatea de înv mânt: Gr dini a Nr. 44, Bucure ti 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale copiilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  în primul rând de c tre fiecare cadru 
didactic din institu ie i nu în ultimul rând prin parteneriate i programe eficiente 
specific activit ii pre colare.Pre colarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera 
obi nuit  a gr dini ei pentru a intra în rela ie cu semenii. Copilul vine astfel în contact 
cu diferite persoane, cre te i se dezvolt  într-un mediu comunitar variat. 
          

 Gr dini a Nr.44 este o mic  societate, o a doua cas  pentru copiii no tri, un 
spa iu unde se asigur  nu numai un volum important de cuno tin e, dar se formeaz  i 
mentalit i moderne,deschise.Unitatea noastr  este o gr dini  cu program prelungit în 
care copiii desf oar  activit i specifice vârstei, servesc masa, se bucur  de servicii 
educa ionale de calitate.  

Amplasarea gr dini ei ofer  un spa iu securizant. În curte exist  module pentru 
dezvoltarea motricit ii copiilor.Pentru a asigura o bun  preg tire a copiilor, gr dini a 
î i desf oar  activitatea în conformitate cu Curriculum pentru educa ie timpurie anex  
la OMEN 4694/02.08.2019. 

De asemenea, Curriculum la decizia gr dini ei cuprinde activit i op ionale 
desf urate de c tre educatoare stabilite în func ie de aptitudinile copiilor de nevoile i 
pl cerile lor i sunt desf urate în parteneriat cu p rin ii, cu speciali ti în domeniu. 

Activit ile extracurriculare i educative sunt axate pe componentele activit ilor 
educative, precum: educa ie civic , educa ie prin cultur  i civiliza ie (vizion ri de 
spectacole, workshop-uri, voluntariate,etc.), derulate în parteneriat cu gr dini e, coli, 
institu ii, edituri. 

Fiecare grup  de copii are propriul centru tematic în care sunt puse la dispozi ia 
copiilor materiale specifice temei (zilnice sau s pt mânale), un panou special pentru 
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anun area anivers rilor i marcarea s rb tori ilor.În fiecare sal  sunt afi ate regulile 
dup  care func ioneaz  grupa, reguli stabilite de copii al turi de cadrele didactice la 
fiecare început de an colar i îmbog ite sau modificate pe parcursul anului, în func ie 
de nevoile i dinamica grupei. 

Mobilierul are dimensiunile potrivite pentru nivelul de vârst . Mesele mici, de 
diferite forme, înconjurate de sc unele, sunt delimitate de dulapuri deschise i rafturi 
cu materiale didactice, creând astfel spa ii denumite centre de activitate, în care copiii 
î i pot desf ura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru 
didactic. Materialele cu care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, 
încurajând alegerea i negocierea . 

Fiecare copil are propriul drum c tre succes, dar fiecare drum c tre succes se 
deschide cu o educa ie mai bun . La Gr dini a cu program prelungit Nr.44, tim c  o 
educa ie mai bun  înseamn  în primul rând respect pentru personalitatea copilului i 
adaptare la individualitatea acestuia. 

Valorile pe care le insufl m copiilor sunt încrederea, curiozitatea, cultivarea 
talentului,ascultarea, gândirea critic , expresia de sine, creativitatea, diversitatea, 
bucuria i responsabilitatea. Înv m copiii s  î i însu easc  informa iile cu u urin  i 
ad ug m acele cuno tin e i activit i care îi ajut  s  î i ating  adev ratul 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 Am riu ei
Gr dini a cu program normal Buh ceni 

coala online - to i profesorii abordeaz  aceast  nou  paradigm  cu diferite 
grade de entuziasm i preocupare. Instruirea de succes nu se traduce întotdeauna în 
instruire online de succes. Dac  profesorii nu sunt instrui i corespunz tor în livrarea i 
metodologiile online, succesul programului online va fi compromis.Un program online 
va fi dificil dac  profesorii nu sunt preg ti i corespunz tor pentru a preda în sala de 
clas  virtual . 

Un profesor care pred  online trebuie s  poat  compensa lipsa prezen ei fizice 
prin crearea unui mediu de sus inere în sala de clas  virtual , în care to i elevii se simt 
confortabil s  participe i mai ales în care ei tiu c  lec iile lor sunt 
accesibile. Nerespectarea acestui lucru poate înstr ina clasa atât una de cealalt , cât i 
de profesor. Cu toate acestea, chiar dac  un profesor virtual este suficient de competent 
pentru a crea un mediu virtual confortabil în care clasa s  poat  func iona, totu i lipsa 
prezen ei fizice poate fi o limitare pentru un program online.  

În timp ce o metod  de educa ie online poate fi un mediu alternativ de educa ie 
extrem de eficient pentru elevul matur, autodisciplinat, este un mediu de înv are 
inadecvat pentru elevii mici din ciclul pre colar i primar. Educa ia asincron  online 
ofer  elevilor controlul asupra experien ei lor de înv 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 s  fie bine organiza i, auto-motiva i i s  posede un nivel ridicat de abilit i de 
gestionare a timpului pentru a ine pasul cu ritmul lec iilor. Din aceste motive, educa ia 
online nu este adecvat  pentru celor din prescolar i primar dar i elevilor au dificult i 
în a- i asuma responsabilit ile cerute de paradigma online. 

Actualul context social implic  o serie de controverse cu privire la calitatea 
instruirii în mediul online. Astfel, o parte dintre profesori, p rin i i copii sunt rezerva i 
în privin a abord rii online a procesului didactic, deoarece sunt de p rere c  aceast  
nou  paradigm  nu poate suplini cu decen  procesul de înv mânt tradi ional. Pe de 
alt  parte, exist  sus in tori ai modelului de instruire online care identific  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 înv mântul 
pre colar au fost nevoi i s  sus in  activit i didactice în mediul online. De i a fost 
nevoie de o adaptare a strategiilor la aceast  variant  de predare (în general, nu s=au 
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derulat cursuri de formare care s  aib  ca tem  predarea online), profesorii români au 
f cut fa  foarte bine acestei provoc ri. Tranzi ia de la activit ile fa  în fa  la 
activit ile online nu este u oar , mai ales în lucrul cu pre colarii. 

Pentru c  pre colarii nu se pot concentra perioade lungi de timp, profesorii 
apeleaz  la materiale vizuale care r spund nevoilor lor, care le între in interesul i 
aten ia. Profesorul, împreun  cu pre colarii, realizeaz  c l torii virtuale, discu ii pe 
baza imaginii din filme, exerseaz  mi c ri, pa i de dans, pe baza modelelor prezentate, 
realizeaz  activit i de modelaj, pictur , conform instructajelor cadrelor didactice sau 
pe baza vizualiz rii unor demonstra ii. De asemenea, se pot realiza videoclipuri 
înregistrate chiar de profesor, care con in prezent ri de pove ti, poezii cântece sau teme 
din domeniile experen iale tiin e, Om i societate, Estetic i creatic etc.. 

Dintre instrumentele digitale la care pot apela cadrele didactice în înv mântul 
pre colar, amintim: platformele pentru conferin e online (Zoom, Google Meet, Webex, 
Twinspace, etc.), pere ii virtuali (aplica ii de afi are colaborativv  – PADLET), 
jocurile online (puzzle online), editori digitali, jocuri didactice etc.. 

Odat  cu aceast  schimbare brusc  de la clas  în multe p r i ale globului, unii se 
întreab  dac  adoptarea înv rii online va continua s  persiste dup  pandemie i cum 
ar afecta o astfel de schimbare pia a educa ional  la nivel mondial. 

În timp ce unii cred c  trecerea neplanificat  i rapid  c tre înv area online 
– f r  preg tire, l ime de band  insuficient  i preg tire redus  – va avea ca rezultat o
experien  slab  a elevilor, care nu este propice unei cre teri sus inute, al ii cred c  va 
ap rea un nou model hibrid de educa ie, cu beneficii semnificative. „Cred c  integrarea 
tehnologiei informa iei în educa ie va fi accelerat  i c  educa ia online va deveni în 
cele din urm  o component  integral  a educa iei colare”, spune Wang Tao, 
vicepre edinte al Tencent Cloud i vicepre edinte al Tencent Education. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar Mathe Ilze     
Liceul Tehnologic Jidvei 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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,, COALA MEA ESTE CEA MAI BUN !” 

PROMOVAREA IMAGINII COLII 

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

Promovarea imaginii unit ii de înv mânt este foarte important  pentru to i 
beneficiarii educa iei i chiar pentru comunitate.  Acest lucru se realizeaz   în primul 
rând, prin rezultatele bune ale elevilor la înv tur  i disciplin , mai ales cele ob inute 
la examenele na ionale, p rin ii fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Motiva ia înv rii ce va duce la o educa ie  de calitate este rezultatul unui efort 
colectiv al cadrelor didactice prin realizarea unor activit i de informare despre 
integrarea i progresul elevilor, despre resursele educa ionale folosite, organizarea unor 
activit i de tip flashmob, expozi ii cu produse ale activit ii elevilor, serb ri, 
concursuri colare i parteneriate educa ionale locale, regionale i na ionale.  

i totu i ce face o coal  s  fie ,,cea mai bun ”?  În primul rând profesori bine 
preg ti i, personal didactic auxiliar i nedidactic competent i calificat i manageri de 
succes. Deasemenea personalizarea i promovarea ofertei educa ionale la nivel 
institu ional prin diversificarea acesteia în func ie de nevoile i interesele partenerilor 
i beneficiarilor procesului educa ional cum ar fi existen a unor  programe CD  

elaborate de cadrele didactice în func ie de op iunile elevilor, clase de intensiv englez  
sau intensiv matematic  care sunt din ce în ce mai dorite, existen a unor programe 
guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, 
programul ,, coal  dup  coal ”, preg tirea suplimentar  a elevilor pentru examene, 
concursuri, olimpiade, existen a unor activit i extracurriculare atractive.  

Toate acestea se fac cunoscute prin reactualizarea permanent  a paginii web a 
colii, prin activit i de marketing educa ional ce constau în distribuirea de afi e, 

pliante, prin realizarea de activit i  cu gr dini ele, realizarea revistei colii, participarea 
elevilor la proiecte în beneficiul comunit ii, parteneriate cu Biserica sau cu Poli ia 
local , proiecte educative ce trebuie s  vizeze implicarea unui num r cât mai mare de 
elevi i chiar p rin i în via a colii, realizarea programului “Ziua por ilor deschise” 
prilej cu care se promoveaz  imaginea colii i oferta educa ional . 

Activit ile extracurriculare sunt la îndemâna oric rui cadru didactioc pasionat 
de meseria lui. Scopul acestora este de a asigura dezvoltarea armonioas  a elevilor, 
facilitarea acumul rii de cuno tin e, chiar dac  necesit  un efort suplimentar. 
Profesorul are, prin aceste activit i, posibilitatea s - i cunoasc  elevii, s -i dirijeze, s  
le influen eze dezvoltarea, s  realizeze mai u or i mai frumos obiectivul principal - 
preg tirea copilului pentru via . Deasemenea  colectivul de elevi va fi mai unit  i se 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

496



va consolida spiritul de echip , se vor suda rela iile de prietenie prin stabilirea unui 
climat de încredere, favorabil comunic rii. 

De i necesit  efort din partea cadrului didactic, rezultatele  vor fi pe m sur . 
Dintre activit ile realizate împreun  cu elevii mei enum r 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  cu 

rezultate bune: Concursul de chimie Laz r Edeleanu, Concursurile regionale ,, tiin a 
drumul spre cunoa tere” i ,,Împreun  prin meandrele Universului” , proiecte ale colii 
noastre din anul 2015, Noaptea Cercet torilor, concursul interdisciplinar Zircon, 
participare la Tab ra de Astronomie i Fizic  de la Vorone  de unde ne-am intors cu 
medalii i amintiri frumoase i multe alte activit 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 individual  la imaginea de 
ansamblu a colii unde îmi desf or cu drag activitatea. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. pre colar Micu Madalina-Mihaela      
Gradinita cu program normal Movila Banului          

Comuna Movila Banului, judetul Buzau 

 „Marea art  a unui educator const  în cizelarea manierelor i informarea min ii; 
el trebuie s  s deasc  în elevul s u bunele obiceiuri i principiile virtu ii i ale 
în elepciunii, s - i dea treptat o viziune asupra omenirii i s  dezvolte în el tendin a de 
a iubi i de a imita tot ceea este excelent i demn de laud ” (John Locke). 

Orice popor î i asigur  continuitatea în istorie prin modul în care se preocup  de 
formarea tinerei genera ii, c reia îi sunt transmise valori pe care ea urmeaz  s  le 
dezvolte, s  le îmbog easc  pentru a asigura progresul continuu al poporului c ruia 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 c ror interac iune 
rezultând o re ea de influen e ce se r sfrâng permanent asupra tinerei genera ii, 
consituind cadrul educa ional în care ea se formeaz . 

Promovarea imaginii unit ii noastre reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali gr dini -pre colari-p rin i. 

Rela iile de colaborare dintre profesori i p rin i înt resc identitatea colii i 
sporesc prestigiul institu ional i personal al celor implica i, dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreun  i deschid perspectiva unor preocup ri informale cu valoare 
formativ . 

Modalitatea eficient  i viabil  prin care comunitatea poate s  r spund  
solicit rilor din sistemul educa ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru r mânând un instrument valoros al gr dini ei în general i un mare câ tig pentru 
educa ia copiilor în special, pornind de la ideea c  pre colarul trebuie scos cât mai mult 
din atmosfera obi nuit  a gr dini ei pentru a intra în rela ie cu semenii. Copilul vine 
astfel în contact cu diferite persoane, cre te i se dezvolt  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 unit ile de înv mânt i diferitele segmente ale 
societ ii. 

Fiecare unitate de înv mânt  trebuie s  depun  eforturi în asigurarea unor spa ii 
de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice i de educa ie ale 
fiec rui copil, atât în gr dini , cât i în curtea acesteia (resurse umane, resurse 
logistice, locuri de joac , resurse educa ionale). 

 „S  ne d m silin a s  facem din copil un om i un caracter” (Liviu Rebreanu). 
În scopul elabor rii unei strategii asupra valorilor pe care vrem s  le promov m, dac  
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ne definim a tept rile referitoare la ce este sau la ce trebuie s  devin  gr dini a, înainte 
de proiectarea schimb rii, trebuie s  tim exact situa ia existent , cu alte cuvinte trebuie 
s  facem diagnoza mediului intern i extern astfel: 

-formarea i dezvoltarea personalului didactic; 
-men inerea leg turii cu familia i colaborarea cu aceasta a dus la asigurarea 

succesului colar; 
-dezvoltarea unei rela ii de parteneriat cu coala; 
-derularea de proiecte a f cut s  se l rgeasc  viziunea gr dini ei în via a 

comunit ii; 
-participarea la concursuri scolare. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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O activitate de succes în S pt mâna coala altfel 

Mihaela Botu an  

Numele i adresa unit ii de înv mânt aplicante: Colegiul „Alexandru cel Bun” 
Gura Humorului, B-dul Bucovinei, nr. 41, jude ul Suceava, cod po tal 725300 
Nivelurile de înv mânt: liceal 
Num rul elevilor din clasa: 34 
Coordonatorul activit ii: Botu an Mihaela, profesor diriginte clasa 9 G,  
1. Titlul activit ii:  - Cine sunt cei de lâng  mine
2. Domeniul în care se încadreaz : CONSILIERE I ORIENTARE
3. Scopul activit ii: Descoperirea i dezvoltarea capacit ii de autocunoa tere i
intercunoa tere la adolescen i  
4. Obiectivele educa ionale ale activit ii:
La sfâr itul acestei activit i, elevii vor fi capabili: 

 s  sesizeze caracteristici ale propriei persoane; 
 s - i cunoasc  punctele tari i punctele slabe, interesele i abilit ile;  
 s  denumeasc  caracteristici definitorii pentru o anumit  persoan ; 
 s - i asume responsabilit ile din cadrul grupului; 

5. Elevii participan i:
 Num r total participan i: 34 
6. Durata i locul desf ur rii activit ii: 2 ore, Sala de clas  9 G, corp B (orele 8.00-
10.00) 
7. Descrierea activit ii:

Activitatea începe cu desenarea portretului colegilor (dou  cercuri concentrice, 
elevii se schimb ), dup  care sunt invita i s  î i prezinte ecusonul personal în fa a 
colegilor. Profesorul cite te o list  de afirma ii i elevii traverseaz  cercul dac  
afirma ia li se potrive te. Urmeaz  un adev r i dou  minciuni. La sfâr itul activit ii 
profesorul cite te poezia Doar eu, dup  care elevii completeaz  o fi  de evaluare.  
8. Rezultatele ob inute în urma activit ii:

 32  de elevi care se cunosc mai bine 
 Desene, fi e, ecusoane  

9. Elevii/ profesorii/ p rin ii i-au manifestat dorin a de continuare a acestei
activit i: DA – Elevii i p rin ii i-au manifestat dorin a de a participa la asemenea 
activit i i la altele asem n toare.  
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Modalitatea în care se poate asigura acest lucru: sprijinul conducerii colii i al 
p rin ilor, introducerea unei ore de op ional privind dezvoltarea personal  a elevilor 
10. Motiva ia propunerii activit ii:
          În activit ile desf urate la clas  în cadrul orelor de consiliere i orientare s-a 
observat faptul c  elevii au dificult i de adaptare i de rela ionare. Provenind din medii 
diferite, ora de consiliere i orientare nu este suficient  pentru dezvoltarea capacit ii 
de autocunoa tere i de intercunoa tere, de aceea o parte din activit ile propuse în 

coala altfel au vizat dezvoltarea personal .  
B. M rturii ale elevilor/ profesorilor/ p rin ilor referitoare la activitate 
(opiniile p rin ilor) 
„Începutul anului colar a fost dificil: colegi noi, profesori noi. Dup  s pt mâna coala 
altfel, C t lina a venit acas  foarte entuziasmat , spunându-mi ce bine s-a distrat i c  
a început s  se împrieteneasc  cu noii colegi.” (Solonaru Geta, mama elevei C t lina, 
9 G) 
 ( opiniile elevilor) 

„ Toate activit ile desf urate în coala altfel au fost interesante, dar cel mai 
mult mi-au pl cut activit ile de intercunoa tere interactive. Ne-am distrat i ne-am 
cunoscut mai bine în acela i timp.” (Trufan R zvan, 9 G) 
C. Dovezi ale activit ii 

 Raport coala Altfel  
 Fotografii 
 Desene, ecusonul personal, steaua personal  
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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 European  i aprobat de 
ANPCDEFP pe axa KA2, a parteneriatelor strategice între institu ii de înv mânt. Înc  
din anul 1987, Comisia Bruntland definea sustenabilitatea ca fiind “un concept care 
promoveaz  dezvoltarea societa ii într-un mod responsabil, satisfacerea nevoilor 
prezentului f r  a compromite posibilitatea genera iilor viitoare de a- i satisface 
propriile nevoi”. Sustenabilitatea înseamn  atât abordarea problemelor legate de 
mediu, de schimb rile climatice i de eco-sistem, cât i a celor sociale care deriv  din 
primele. 

Prin Strategia Europa 2020 i prin Planul pentru Eficien  Energetic  din anul 
2011, liderii Uniunii Europene au stabilit ca obiectiv principal al Uniunii reducerea cu 
20% a consumului de energie, a emisiilor efectului de ser  i g sirea de resurse 
alternative. 

Pornind de la premisele c  tân ra genera ie trebuie s  cunoasc  atât contextul 
sustenabilit ii, cât i moduri diferite de a gestiona problemele legate de aceasta, 
Colegiul Na ional “Vasile Alecsandri” i-a propus s  formeze tineri responsabili, s  
atrag  aten ia elevilor asupra problemelor existente în mediu i s  îi sensibilizeze cu 
privire la problemele care se acutizeaz  în fiecare zi. Pe de alt  parte, s-a resim it i 
nevoia de a oferi cadrelor didactice din liceu resurse utile care s  diversifice con inutul 
predat la clas  i strategiile folosite în procesul pred rii, resurse dobândite în urma 
schimburilor active de experien  cu partenerii europeni. 

În acest context, în anul 2014, liceul nostru s-a al turat unei echipe internationale 
de proiect, în calitate de coal  partener . 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 s  con tientiz m elevii în 
leg tur  cu problemele existente la nivel de mediu i cu sursa acestora, s  îi ajut m s  
g seasc  solu ii sustenabile pentru rezolvarea acestor probleme, s  se implice în 
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activit i specifice de limitare a consumului de resurse. Scopul activit ilor noastre în 
cadrul proiectului a fost promovarea principiului sustenabilit ii între elevii i 
profesorii din institu iile partenere, prin intermediul tehnologiilor moderne. 

Obiectivele proiectului au fost: 
• Cre terea calit ii procesului educativ prin schimbul de bune practici;
• Promovarea echit ii i incluziunii în educa ie pentru a permite o înv are

de calitate i pentru a preveni abandonul colar;
• Cre terea sentimentului dimensiunii europene în institu iile partenere;
• Promovarea educa iei antreprenoriale pentru dezvoltarea cet eniei active,

a capacit ii de inser ie profesional  în sprijinul înv rii viitoare i al
dezvolt rii personale i profesionale;

• Dobândirea cuno tin elor referitoare la sustenabilitate i la instrumentele
necesare gestion rii acesteia;

• Diseminarea metodologiei CLIL pe tema sustenabilit ii;
• Folosirea cuno tin elor dobândite în analiza unor studii de caz.

În cadrul activit ilor de proiect, au fost introduse strategii, metode, tehnici 
inovatoare de sprijinire a înv rii personalizate, prin colaborare, de dezvoltare a 
gândirii critice i creativit ii. S-a insistat asupra dezvolt rii competen elor de 
comunicare în limba englez  i a competen elor digitale. 

În ceea ce prive te organizarea activit ilor de proiect, acestea au fost împ r ite 
în 6 module în cei trei ani de proiect, a adar câte 2 module pe an. Fiecare modul a avut 
câte o tem  (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 fiec rui 
modul. Motiva ia de a lucra cu seriozitate a fost mare, deoarece cel mai bun produs 
final se califica pentru prezentare la activit ile interna ionale de predare-înv are din 
cadrul proiectului. Astfel, 22 de elevi alecsandri ti Erasmus+ i 8 profesori au 
participat, timp de o s pt mân , la mobilit 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 activit i de predare-înv are în luna septembrie a anului 2016. 

Ce au înv at elevii din echipa de proiect Erasmus+ “S.T.A.R.”? Achizi iile au 
fost multiple i diverse. Beneficiarii direc i au înv at c  ei pot avea un cuvînt de spus 
în leg tur  cu sustenabilitatea mediului, c  pot schimba percep ii i obiceiuri legate de 
consumul iresponsabil al resurselor, c  munca în echip  este una extrem de eficient , 
c  în orice context interna ional trebuie s  ai bune competen e de comunicare într-o 
limb  str in , c  abilit ile digitale sunt foarte importante, c  interculturalitatea este un 
aspect extrem de important pentru devenirea personal , c  se pot adapta cu u urin  în 
medii educa ionale noi dac  sunt flexibili. Au legat prietenii durabile, i-au îmbog 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 c  fiecare în parte, dar i împreun , pot avea un rol important în 
construirea unei lumi mai bune, au început s  promoveze conceptul celor 3 R: Redu! 
Recicleaz ! Reutilizeaz ! ca un mod constant de ac iune si au con tientizat  beneficiile 
conceptului de dezvoltare sustenabil . 

S-a lucrat în echip  la produsele finale ale proiectului: un glosar pe tema 
sustenabilit ii, un Ghid al Consumului Inteligent de Energie, un calendar de mediu 
personalizat, o pagin  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 II-
lea. Elevul Tudor Sofronie (clasa a XII-a B) a reprezentat echipa de proiect i liceul la 
etapa na ional  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 s  se implice activ în lupta împotriva consumului 
exagerat de ap , energie, a producerii de noxe i poluare de toate tipurile. Solu iile 
propuse au fost sustenabile, i noi, profesorii, sper m c  i-am ajutat s  î i formeze 
deprinderi s n toase legate de consum responsabil. 

Beneficiarii direc i i indirec i au înv at c  un consumator responsabil este un 
consumator inteligent i calitatea vie ii fiec ruia 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: fizic               
coala Gimnazial  „Sf. Nicolae” Bucure ti 

PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL "PROMOVAREA IMAGINII COLII" 
coala online / Educa ia altfel 

În tinere e (continuând perioada copil riei i adolescen ei) am cochetat cu scrisul  
(motivat  de diplomele câ tigate în concursuri i compensând schimbarea traseului 
educa ional de la uman- literatur , la real- fizic ). Unele crea ii le-am folosit cu elevii 
( scenete, poezii, proz  umoristic ) altele au r mas uitate în caiete pr fuite , îng lbenite 
de trecerea timpului i eventual aruncate în timpul cur 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 birocratic  a documentelor de 
coal  ( din postura de profesor, diriginte, director, metodist, coordonator de diverse) 

m-a lecuit de a mai scrie i altceva . 
În ultimul timp îns  am sim it nevoia de a scrie/ descrie/ rescrie idei, sentimente, 

tr iri, revolte, amintiri i chiar (altfel de) planific ri. Distan area social  nu era ceva la 
care ne-am fi gândit în urm  cu 2 ani, aglomera i fizic, social, profesional, temporal i 
împov ra i de multe, multe sarcini i activit i urgente, imporatante, vitale (dup  cum 
credeam noi). i uite c  via a ne-a mai trântit pu in, ne-a mai tras de mânec ,ne-a 
obligat s  st m, s  privim, s  ne mir m, s  ne panic m sau chiar s  ne înfrico m.Un 
virus mic dar voinic a pus la col  o lume întreag . O boal , o afec iune imprevizibil , 
ne-a f cut s  ne regândim via a. Am avut / am g sit 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 g sit timp pentru pasiuni extraprofesionale, pentru familie, 
pentru bucurii m runte. i dac  la început eram speria i, nepreg ti i, încet ne-am reg sit 
ritmul (pe care-l pierdusem în vârtejul vie ii mecanice). Am ajuns s  ne gândim c  este 
o binecuvântare ceea ce ni „s-a întâmplat”. În fizic  orice modificare (nu conteaz  în
ce sens) reprezint  o transformare, un proces iar procesul st  la baza evolu iei.  

În timpul petrecut pentru a ne adapta condi iilor, încercând s  ne lini tim pe noi, 
pe cei din familie, am înv at c  trebuie s  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 urm rit tutoriale, am întrebat în stânga 
i în dreapta, speria i de degetele ar t toare îndreptate (amenin tor, dezv luitor) din 

partea societ ii care g sise în sfâr it r spunsul la dilema „ce a fost întâi e ecul sau nota 
mic ”: profesorul/ educatorul.  
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Obi nui i cu ridicatul (de jos, nu numai de pe scaunul pe care unii ne plaseaz  
toat  ora) am trasat canale comunica ionale în eter prin toate tipurile de platforme 
online. i pentru c  realitatea te surprinde de fiecare dat  (când crezi c  mai r u nu se 
poate) am ajuns s  facem „ coala altfel” altfel: acas ! i am reu it. Cineva arunca în 
eterul televiziunii ideea unor experimente sociale (s-au mai v zut în istorie, dar nu la 
scar  mare).  

Dac  cineva i-a dorit s  vad  o limit  a creativit ii, nu a reu it. Am g sit 
metode de a realiza nu imposibilul, dar m car improbabilul. Conectarea la distan  
func ioneaz . Urmeaz  s  vedem rezultatele i feedback-ul. 

Am înv at c  uneori „pu in” e prea mult, c  nu trebuie s  trâmbi ezi ca s  te faci 
auzit i v zut, c  mai bine s  faci i s  ar i f r  s  explici prea mult. 

Mul i s-au plâns de toate, despre toate. Al ii au f cut ce tiu i chiar mai mult, s-
au adaptat modificându- i pe m sur  i creativitatea. Despre asta este vorba aici, despre 
fapte multe i vorbe pu ine. Nu demonstr m nim nui, ci ar t m. Nu dovedim cuiva 
ceva, ci ne l ud m 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 r sfoi atât pe site-ul colii cât i pe adresa 
de facebook Biblioteca „Sf. Nicolae”. Ele prezint  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. 

V  invit m s  r sfoi i paginile revistei, s  admira i inventivitatea, d ruirea unui 
colectiv frumos care trecând peste o afec iune, cu binecuvântare a juns la conectare. 
Folosind o aplica ie, am convertit revistele astfel încât s  fie r sfoite electronic ca o 
carte, flipbook-ul având o multitudine de avantaje.   

Lectur  pl cut ! De asemeni reg sim pe adresa de facebook Biblioteca „Sf. 
Nicolae” linkuri c tre crea iile copiilor pe teme de fizic .  
          Pentru a fructifica informa iile i experimentele copiilor, dezvoltând capacitatea 
de lucru în echip  virtual , am c utat/ utilizat o platform  educa ional  de creare a unei 
c r i creative, sau de a crea/ genera o carte, numit  Bookcreator. 

Bookcreator este o platform  educa ional  prin care se pot crea materiale în 
format electronic, pe un calculator sau tablet . La realizarea lor pot contribui un autor 
sau mai mul i. Elevii pot fi invita i de profesor s  contribuie la scrierea unei c r i/ 
jurnalde cercetare/ raport tiin ific etc. Materialele se pot reedita, trimite, stoca în 
bibliotec  sau desc rca dup  creare. Elevii i profesorii pot lucra împreun  perfect, pe 
mai multe dispozitive, cu feedback în timp real. Activa i colaborarea i l sa i elevii s  
lucreze la o carte în acela i timp.  Acest lucru func ioneaz  numai în Book Creator 
online. 

Utilizarea platformei eficientizeaz  comunicarea profesor- elev i duce la 
îmbun t irea procesului de înv are. Se alege coperta, m rimea c r ii, num rul de 
pagini, tipul de pagina ie. Pute i s  combina i texte, imagini, audio i video, pentru a 
realiza o multitudine de materiale: pove ti interactive, portofolii digitale, jurnale de 
cercetare, c r i, rapoarte tiin ifice, manuale. 

Beneficiezi de o diversitate de fonturi i formate de pagini, se pot ad uga 
imagini, videoclipuri, h r i, putem realiza i insera propriile fotografii i filme,foi de 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

506



calcul, documente PDF, prezent ri power-point, ne putem înregistra vocea; avem o 
multitudine de instrumente de scris, desenat, colorat, inclusiv un creion smart care pe 
m sur  ce desenezi afi eaz  o multitudine de desene orientative pentru a le alege i 
insera în carte chiar dac  nu ai talent la desen.  

Începe i s  desena i obiectul dorit i inteligen a artificial  va prelua ideea pentru 
a v  sugera o varietate de ilustra ii, dintr-o bibliotec  de mii de forme desenate 
profesional, simplu i distractiv. Putem utiliza forme, pictograme, s ge i i emoji 
pentru exprimarea ideilor. Putem crea c r 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 iat  principalul lucru - 
cere i c r ilor dvs. s  v  citeasc  în orice limb ! Mai mult, pute i alege chiar s  
eviden ia i cuvintele pe m sur  ce sunt citite.  

Elevii sunt mai motiva i atunci când creeaz  munc  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 clas . 

Platforma te ajut  s  te al turi unei comunit i interna ionale de profesori, având 
acces la c r i create i publicate de ei, iar c r ile tale publicate online (link de accesare) 
te fac cunoscut peste tot. La tip rirea online, se creeaz  link-ul c tre carte.Se pot 
combina c r i între ele, pot fi citite integral în orice limb  alege i. 
Pe platform  am beneficiat de instruiere i apoi de posibilitatea de ob inere a 
certificatului de autor Level1. 

La clasele a-VIII-a am realizat câteva c r i pe tematica capitolului de fenomene 
termice, iar link-ul ob inut poate fii accesat de doritori din coal , din ar , din lume. 
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S PT MÂNA EDUCA IEI GLOBALE
14 -18 noiembrie             

Proiectul ”S pt mânii educa iei globale”: ”Copiii, agen i ai p cii! 

PROF. MILEA RAMONA ELENA,     
GR D. P. P. NR. 13 TÂRGOVI TE 

ARGUMENT 

Istoria S pt mânii Educa iei Globale începe în 1999, când Consiliul Europei, 
prin organismul s u specializat - Centrul - Nord - Sud, a ini iat, la Strasbourg, prima 
"S pt mân  a Educa iei Globale".   

Unul din obiectivele de baz  ale organiza iei a fost întotdeauna promovarea  p cii  
i  a cooper rii interna ionale prin educa ie. Prin dezvoltarea educa iei î i propune s  

sensibilizeze comunitatea interna ional  pentru a în elege modul în care problemele 
globale afecteaz  via a de zi cu zi a persoanelor fizice, comunit i i societ i i modul 
în care fiecare dintre noi poate influen a acest lucru la nivel mondial. 

 Educa ia global  cuprinde educa ia pentru dezvoltare, educa ia privind 
drepturile omului i intercultural , educa ia pentru pace i solu ionarea conflictelor. 
Educa ia global  se fundamenteaz  pe aspecte precum con tientizarea rolului nostru 
ca cet eni i atitudini de respect pentru diversitate. 

La acestea se adaug  i în elegerea cauzelor i efectelor ce afecteaz  lumea dar 
i m suri pentru a face lumea un loc mai bun. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scopul: Dezvoltarea toleran ei la copii în ceea ce prive te diferitele culturi i 
tradi ii, educarea copiilor pentru un stil de via  nonviolent. 

Obiective: 
  Con tientizarea de c tre copii a rolului propriu de cet ean al comunit ii 

locale/interna ionale; 
   Formarea atitudinii de respect pentru diversitatea cultural ; 
   Formarea reprezentarilor corecte cu privire la starile sociale de razboi si pace; 
   Formarea atitudinilor pacifiste; 
   Dobândirea informa iilor cu privire la drepturile copiilor; 
   Înt rirea rela iilor de colaborare i prietenie dintre copii; 
   Promovarea unor principii democratice în rela iile cu ceilal i; 
   Realizarea unor activit i de propagand  în favoarea p cii. 
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Grup int : 
   Pre colarii; 
   P rin ii, tutorii legali i familiile pre colarilor i elevilor; 
   Comunitatea local . 

Responsabili: 
   Directorul colii, 
   Coordonatorul de proiecte i programe educative colare i extra colare; 
   Educatoarele. 

Perioada de derulare: 
14– 18 noiembrie  

PROGRAMUL  DE  ACTIVIT I: 

EVALUAREA PROIECTULUI: 
o Realizarea expozi iei cu desene-picturi pe tema dat ;
o Amenajarea panoului tematic;
o Fotografii de la activit ile propus

Nr. crt. Activitatea Data 

1. „Drepturile copiilor”, prezent ri PPT. 14.11. 
2. „Vrem pace în lume”, colaj 15.11. 
3. „Împreun  pentru o lume a p cii”, desene,

picturi.
16.11. 

4. „Or elul p cii”, machet 17.11. 
5. „Pacea începe cu un zâmbet”, colaj fotografii 18.11.
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PRIETENII DE PESTE HOTARE 

Mis il  Constantina 

Gr dini ele din România sunt invitate s  participe în Proiectul transnational 
”URSULETUL CALATOR”, în parteneriat cu gr dini ele din Municipiul Chi in u, 
proiect încadrat în ini iativa ”Educa ie online f r  hotare”. 

Echipele implicate în proiect vor face schimburi de ursule i de plus care vor 
c l tori peste Prut, cu o agenda nou , goal  i vor înv a împreun  cu pre colarii din 
institu ia partener , completând agenda cu activit ile desf urate. La final de proiect 
se vor întoarce acas  cu agenda plin  de cuno tin e i vor povesti copiilor ce au înv at 
în ara în care au c l torit. 

  Astfel c  i prescolarii grupelor mari, de la Gradinita cu program Prelungit Nr. 
39, Galati,  

 Grupa ”PITICILOR”, sub îndrumarea doamnei educatoare 
Mis il  Constantina, au demarat activit ile online de intercunoastere între pre colarii 
din cele dou  ri.  

Grupa de pre colari s-a întalnit în mediul online cu partenerii din Republica 
Moldova, au schimbat impresii i au prezentat unii altora ursule ii preg ti i pentru 
c l torie. 

SALUTUL 
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ÎMP RT SIREA DE GRUP            

ASADAR,  

Ursule ul TEDDY , prietenul piticilor, va c l tori peste Prut i va studia timp 
de trei s pt mâni, dup  care se va întoarce acas  cu multe impresii i cunostin e noi. 

     Totodata,  piticii nostri sunt ner bd tori s  îl cunoasc  pe ursule ul din cealalt  ar . 
Dup  cele 3 s p mâni, ursule ul Teddy se intoarce acas  cu multe surprize pentru 
copila i i cuno tin e noi.  

Le ur m mult succes i c l torie distractiv  celor doi ursuleti! 
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EXPERIEN A ETWINNING            
I PROMOVAREA COLII MELE LA NIVEL INTERNA IONAL 

Prof. MITRIC  FLORIANA            
coala Gimnazial  ”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 poart  cu ele propriile 
coduri culturale i tradi ionale i care deschid copiilor orizontul c tre alte universuri, 
le dezvolt  acestora vocabularul, imagina ia, creativitatea, dar i abilit ile de 
comunicare activ  în mediul din care fac parte.  

Valorile culturale ale fiec rei ri trebuie s  fie p strate, iar basmele i pove tile 
reprezint  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 desf ur rii proiectului, ori de 
câte ori trebuia s  lucr m în echipe, am format echip  cu colega mea din România, o 
doamn  înv toare din Gala i.  

Toate activit ile proiectului au fost preg tite i stabilite de comun acord cu to i 
partenerii, ace tia desf urând activit ile corespunz toare temelor stabilite i 
publicându-le în paginile proiectului, conform termenelor fixate. 

Astfel, la începutul fiec rei luni, coordonatorii i membrii proiectului stabileau 
activit ile i evenimentele care urmau s  se desf oare în luna respectiv . Totul a fost 
comunicat la timp, explicat, îndrumat i acolo unde a fost nevoie s-au primit informa ii 
suplimentare. 

În fiecare lun , trebuia s  realiz m împreun  cu copiii anumite teme stabilite pe 
care mai apoi trebuia s  le înc rc m în paginile proiectului. Am avut activit i pe care 
le-am desf urat împreun  (webinarii, show-ul iluzionist, întâlnirii online etc), sau în 
echip , am realizat produse  i evenimente comune.  

Proiectul a debutat în luna noiembrie i a continuat pân  în luna mai când am 
realizat o sintez  a acestuia printr-o expozi ia virtual  a tuturor activit ilor desf urate. 

În proiectul nostru am reu it s  colabor m atât cu copiii, cât i cu p rin 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 poart  cu ele propriile coduri culturale i tradi ionale 
i care deschid copiilor orizontul c tre alte universuri, le dezvolt  acestora vocabularul, 
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imagina ia, creativitatea, dar i abilit ile de comunicare activ  în mediul din care fac 
parte.  

Pentru desf urarea acestui proiect, am folosit o gam  foarte larg  de strategii 
pentru promovare, acoperire media i diseminare, de la comunicarea tradi ional  fa  
în fa  pân  la utilizarea TIC. Am realizat panoul de proiect pe care l-am afi at în sala 
de grup , am realizat afi e, pliante cu informa ii despre proiect. Am afi at steagul 

rilor participante, am localizat pe hart  loca ia fiec ruia i am transmis aceste 
informa ii atât copiilor cât i p rin ilor în cadrul întâlnirilor sau edin elor online 
realizate. 

Proiectul a urm rit ca pre colarii s  extind  lumea de vis a ra ionamentului 
comun din basme, s - i dezvolte limbajul i vocabularul, s  înve e i s  respecte 
tradi iile, s - i dezvolte abilit ile comparative i s - i sporeasc  succesul academic în 
c l toria lor prin minunata lume a pove tilor i a basmelor, s - i dezvolte abilit ile de 
gândire critic  i creativ  i s - i formeze capacitatea de a stabili o rela ie cauz -efect.  

De asemenea, a urm rit g sirea unor solu ii de în elegere a culturii, a tradi iilor, 
a universului, de a analiza i digera faptele de moralitate, via a social  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  în fa  cu p rin ii sau în cadrul altor întâlniri profesionale. 

Pe baza pove tilor i basmelor studiate, am organizat cercet ri i analize, am 
încurajat copiii s  colaboreze în echipe i s  aleag  modalit i de c utare i afi are a 
informa iilor, s  fie creativi, responsabili i independen i. 

Copiii au ac ionat remarcabil, au beneficiat de utilizarea interactiv  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 permanent  pe 
durata desf ur rii  întregului proiect, au cooperat i au reu it s  gestioneze i s  
solu ioneze imediat orice problem ap rut  sau conflict. 

Pe lâng  crearea unor atitudini i comportamente pozitive, am reu it s -i 
deprindem atât pe p rin 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 p rin i s  devin  educatori, în perioada online i s  folosesc  
tehnologia. Am inclus activit i de art , de tiin , codare, dar i activit i muzicale sau 
plastice. Basmele prezentate au fost atent alese i adecvate nivelului de vârst  
pre colar . 

Toate activit ile proiectului au fost realizate în conformitate cu programa 
colar , cu planurile lunare, cu vârsta i nivelul de dezvoltare al copiilor. Prin realizarea 

acestor activit i s-a urm rit dezvoltarea abilit ilor de gândire, dar i dezvoltarea i 
îmbog irea vocabularului copiilor.  

Pe lâng  pove tile ascultate, copiii au avut de realizat i activit i în alte domenii, 
realizând activit i de codare, de muzic , de tiin  realizând experimente cât i crea ii 
plastice. 
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Pe parcursul desf ur rii proiectului, cadrele didactice implicate i-au 
îmbun t it abilit ile de colaborare cu ceila i, i-au îmbun t it rela iile de comunicare 
cu copiii i p rin ii, capacitatea de preda într-un mediu multicultural având ca scop 
dezvoltarea abilit ilor interdisciplinare cum ar fi lucrul în echip , creativitatea 
limbajului etc. 

Activit ile proiectului au îmbinat utilul cu pl cutul, copiii fiind în permanen , 
stimula i i motiva i. 

Produsele finale ale activit ilor lunare, felicit ri, pu culi ele, figurinele 
personajelor din pove ti sau basme, colajele, cardurile, puzzle-rile i fi e online, toate 
realizate prin instrumente specifice TIC demonstreaz  caracterul interdisciplinar al 
proiectului i abordarea integrat  a temei. 

Cei doi coordonatori din Turcia, organizau la începutul fiecarei luni câte o 
întâlnire prin care stabileu împreun  cu to i partenerii din proiect ce evenimente sau 
activit i urmeaz  a fi realizate în luna respectiv . De i planul activit ilor era stabilit 
înc  de la începutul proiectului, totu i, coordonatorii voiau ca to i partenerii s  vin  cu 
idei, dac  aveau sugestii noi sau s  în eleag  ce anume trebuie s  fac  în luna 
respectiv . Ori de câte ori a fost nevoie, ace tia au venit cu informa ii suplimentare. 

Astfel, to i partenerii au încercat s - i îndeplineasc  toate responsabilit 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 
s u, ne-a trimis i nou . Apoi am confec ionat cu copii pu culi e, iar cu banii strân i 
am cump rat c r i de pove ti pe care le-am oferit partenerilor no tri din Gala i. La 
rândul lor i elevii doamnei înv toare, au procedat la fel. 

Treptat, am avut grij  s  introduc în programul copiilor, con inutul câtorva 
pove ti anatoliene, s -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 c tre copii, c  din 
fiecare basm anatolian, putem s  înv m câte o lec ie i s  tragem o concluzie. 

În cadrul webinarului realizat online împreun  cu to i partenerii i copiii 
implica i în proiect, copiii no tri au f cut cuno tin  i cu con inutul pove tii anatoliene 
”Leul i oarecele”, au ascultat povestirea i morala pove tii i au în eles c  majoritatea 
acestora au o anumit  înv tur  i se încheie cu nelipsita rim : Trei mere au c zut apoi 
din Rai, unul pentru ascult tori, unul pentru povestitor i înc  unul pentru cei din jurul 
nostru. 

Proiectul a oferit posibilitatea ca fiecare partener str in s  promoveze un basm 
reprezentativ din ara sa i pe care s -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 Creang . 

Am realizat jocuri de rol i dramatiz ri 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 s  îmbine armonios con inutul pove tii cu muzica, 
dar i s  redea scene din basm în crea iile plastice. 
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Produsele comune au fost hot râte în comun tot în cadrul reuniunilor organizate 
în twinspace sau zoom. Fiecare partener i-a îndeplinit cu success responsabilit ile 
pentru realizarea produselor comune.  

În perioada online, am realizat activit ile cu ajutorul p rin ilor, folosindu-ne de 
platformele zoom i meet. Am transmis sarcinile care trebuiau rezolvate de c tre copii, 
pe unele le rezolvam împreun , iar pe altele le rezolva singuri, dup  care p rin ii 
trimiteu  fotografiile cu produsele finale. 

De asemenea, în cadrul proiectului am avut i activit i pe care le-am desf urat 
în echip , partenera mea fiind dna înv toare din Gala i i cu care am avut o 
colaborarea deosebit , comunicând permanent i stabilind împreun  detaliile necesare 
realiz rii temelor i sarcinilor propuse. Astfel, ajutându-ne de platform zoom, am 
desf urat o activitate online, în cadrul c reia copiii mei i ai dânsei au ascultat basmul 
românesc ”Povestea celor 7 gâ te”, scris  de Vladimir Colin. Am lecturat pe rând 
con inutul basmului dup  care am discutat pe scurt con inutul iar cu ajutorul 
întreb rilor i-am ajutat pe copii s - i fixeze con inutul basmului. Activitatea online s-a 
încheiat prin organizarea unei expozi ii cu lucr rile plastice ale copiilor pe tema 
basmului audiat. 

În cadrul acestui proiect, am încercat s  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 abilit ile muzicale. Am realizat pentru copii, conform sarcinilor 
acestui proiect fi e interactive folosind aplica iile Liveworksheets, Wordwoll i 
Jingsawplanet, pe care le-am înc rcat pe platforma Padlet. 

Una dintre sarcini, a prev zut întâlnirea virtual  a echipei fomate din cadrele 
didatice i copiii din România, întâlnire care a fost realizat  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 virtual  a 
proiectului eTwinning la care am participat. 

Proiectul a încununat o frumoas  colaborare între to i partenerii implica i în 
proiect. Epidemia global  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, activit ile noastre au continuat în mod regulat i în pandemie, în 
colaborare cu coala i familia, toate contribuind la formarea unei con tientiz ri 
na ionale a valorilor noastre culturale i tradi ionale, atât la copii cât i la p rin i. În 
perioada online, nu am fi reu it f r  ajutorul i sprijinul p rin ilor. 

Proiectul a avut un impact pozitiv atât asupra copiilor cât i a cadrelor didcatice 
implicate, în spe  i asupra mea. Integrarea pove tilor i a basmelor cu activit ile 
interdisciplinare a avut efecte benefice din punct de vedere pedagogic. 
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Produsele finale realizate de copii demonstreaz  dezvoltarea abilit 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 p rin ilor. 

Datorit  acestui proiect, am înv at s  utilizez o mul ime de instrumente web 2.0. 
Am avut oportunitatea de a m  perfec iona în arta povestirii i mi-am îmbun t it 
abilit ile tehnologice. Am înv at pe lâng  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 hot rât s  le includ 
în diverse situa ii viitoare i copiilor mei,  la grup . 
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Imaginea colii în contextul pandemiei 

Prof. înv. pre colar Mitroi Florentina-Nicoleta                
coala Gimnazial  „Dimitrie Grecescu” 

Dat  fiind situa ia actual , putem afirma c  aceast  pandemie a produs un 
adev rat experiment în domeniul educa iei. Toate sistemele educa ionale au fost 
nevoite s  se adapteze situa iei, s  caute cea mai bun  cale pentru sus inerea procesului 
instructiv-educativ. Milioane de copii au fost obliga i s  stea în cas , iar educatorii, 
înv torii i profesorii au fost for a i de situa ie s  î i mute activitatea online, s  înve e 
s  utilizeze diferite tehnologii i platforme digitale pentru a continua predarea i pentru 
a p stra leg tura cu copiii.  

Predarea online pentru educa ia timpurie a devenit o realitate zilnic  pentru 
pre colari, pentru educatoare i pentru p rin i. Cadrele didactice au c utat  instrumente 
adaptate i practici de lucru pentru a sus ine predarea online pentru pre colari, dar i 
pentru a o face atractiv  i folositoare. 

Provocarea care îi a teapt  pe profesori, directori de coli, responsabili din 
sistemul de educa ie i factori de decizie de la nivel local i na ional este semnificativ . 
Dac  nu se va face fa  acestei provoc ri, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 
comunit ilor i societ ilor la un nivel mai larg se va resim i pe tot parcursul vie ii, 
atât din punct de vedere social, cât i economic. De aceea, îmbun t irea rezilien ei 
sistemului educa ie, prin planificarea unei educa ii incluzive de calitate pentru cei mai 
marginaliza i copii, ar trebui s  fie o prioritate maxim   i ar trebui s  fie principiul de 
baz  al reconstruirii unui înv mânt mai bun i al unor coli mai bune. 

La vârsta pre colarit ii, copiii au nevoie s  fie conecta i cu ceilal i. Educatorii 
ar trebui s  in  cont de nevoia copiilor de continuitate. P rin ii trebuie s  în eleag  c  
este important pentru copii s  î i vad  educatorii, colegii i s  se conecteze cu ei.  

Scopul principal în predarea online pentru pre colari este conectarea.Nu vorbim 
practic de o predare, ci de o experien . În centrul înv rii se afl  tot copilul diferen a 
este f cut  de mijloacele i instrumentele folosite.  
De când predarea i înv area sau mutat în gr dini a de acas  putem trage câteva 
concluzii cu privire la avantajele pred rii online i cele ale pred rii tradi ionale, adic  
ce au avut copiii în plus în aceasta perioad  i ce le-a lipsit:  

Predarea online: copiii au petrecut mult timp în familie; i-au desf urat 
activitatea într-un mediu familiar; activit ile online nu începeau atât de devreme 
precum cele de la gr dini  i ei sau putut bucura de o or  de somn în plus diminea a;  
rela iile între coal  i familie au avut de câ tigat, deoarece p rin ii au putut observa în 
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mod direct efortul f cut de cadrul didactic în reu ita procesului de predare i 
înv are;predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împ rt irea de noi 
experien e, schimbul de materiale i idei. 

 Predarea tradi ional  (fa  în fa ):  a lipsit cel mai mult copiilor  satisfacerea 
nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii;  în cadrul activit ilor 
organizate fa  în fa  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 înv are i concretizarea acestora în experien e de 
înv are, cadrul didactic permite dezvoltarea creativit ii copilului. gr dini a 
favorizeaz  dezvoltarea autonomiei i independen ei copilului, favorizând dezvoltarea 
global  a acestuia. 

Ceea ce tr im in aceast  perioad , reprezint  o situa ie aparte, iar m surile luate 
au fost extraordinare, fiind nevoie de solu ii de urgen  i de o adaptare din mers, atât 
a cadrelor didactice, cât i a copiilor i p rin ilor, deoarece era absolut necesar  
continuarea înv rii i a comunic rii educa ionale. 

 Bibliografie: 

  Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia 
evalu rii, Paralela 45, Pite ti. 
Surse web:  https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-
plus-fata-deeducatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-
intrenumarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilul-
siperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7s
Q vF2It-s-mejoFw 
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 PROMOVAREA IMAGINII COLII
PRIN ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 

Profesor: Mladin Adriana       
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” B ile ti 

        Activit ile extracurriculare reprezint  totalitatea activit ilor educative 
organizate i planificate în institu iile de înv mânt sau în alte organiza ii cu scop 
educa ional, desf urate în afara inciden ei programelor colare, conduse de persoane 
calificate, cu scopul form rii personalit ii elevului asigurat  de educa ia formal  sau 
dezvolt rii altor aspecte particulare ale personalit ii acestuia. 
         Scopul activit ilor extra colare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activit i cât mai variate i bogate în con inut, cultivarea 
interesului pentru activit i socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul colar, 
oferirea de suport pentru reu ita colar  în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale i corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activit ile extra colare 
se desf oar  într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificult i de afirmare în 
mediul colar s  reduc  nivelul anxiet ii i s - i maximizeze poten ialul intelectual. 
         Oricât ar fi de important  educa ia curricular  realizat  prin procesul de 
înv mânt, ea nu epuizeaz  sfera influen elor formative exercitate asupra copilului. 
R mâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care via a cap t  alte aspecte decât 
cele din procesul de înv are colar . Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod pl cut i util i de a-l transforma într-o surs  educa ional . Activit ile 
extra colare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectur , pentru carte.  

Elevii pot fi stimula i s  citeasc  prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, 
comedii, participând la lans ri de c r i, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite 
ocazii, prin implicarea în desf urarea ez torilor literare, a cercurilor de lectur  i a 
atelierelor de scriere creativ . Dac  avem grij  ca obiectivele instructiv – educative s  
primeze, dar s  fie prezentate în mod echilibrat i momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În leg tur  cu dezvoltarea creativit ii 
copiilor, pot fi date dasc lilor urm toarele îndrum ri: gândirea creativ  i înv area din 
proprie ini iativ  trebuie încurajate prin laud . Trebuie promovat modul variat de 
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor i a ideilor. 

Elevii trebuie s  fie îndruma i s  dobândeasc : o gândire independent , 
nedeterminat  de grup, toleran  fa  de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme 
noi i de a g si modul de rezolvare a lor i posibilitatea de a critica constructiv. Înainte 
de toate, este îns  important ca profesorul îns i s  fie creativ, pentru c  numai a a 
poate s  aduc  în aten ia elevilor s i tipuri de activit i extra colare care s  le stârneasc  
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interesul, curiozitatea, imagina ia i dorin a de a participa necondi ionat la desf urarea 
acestora. 
          Având in vedere faptul c  tr im într-o societate multicultural , din ce în ce mai 
complex , multiculturalismul este prezent chiar în coal , unde copiii apar inând unor 
etnii diferite sunt pu i în situa ia de a se tolera, de a colabora, de a realiza diverse 
activit i împreun . 
         Globalizarea i migra ia sunt fenomene evidente în societatea contemporan , iar 
elevii no tri se r spândesc prin toate col urile lumii, fiind constrân i s  se adapteze într-
o lume divers , s  manifeste deschidere c tre valori multiple, apar inând unor culturi 
diferite.  
         Intoleran a, rasismul sunt cauze care uneori genereaz  conflicte. Prevenirea unor 
astfel de fenomene este posibil  prin educa ie, iar coala, prin demersurile sale, are 
misiunea de a forma competen e interculturale, dar totodat  prin activit ile întreprinse, 
s  asigure aplicarea acestora dincolo de zidurile colii. De aceea, este important ca 
elevii no tri s  î i cunoasc  propriile elemente de identitate cultural , dar s  le 
aprecieze i pe cele ale altora.  
         Cunoa terea propriilor elemente de identitate na ional : gastronomie, obiceiuri, 
tradi ii, frumuse ea unor locuri, oameni de cultur , sunt importante, contribuind la 
formarea unei viziuni corecte asupra lumii, în care comunicarea, toleran a i empatia 
iau locul prejudec ilor. 
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PROIECT EDUCA IONAL UNITI ÎN CUGET SI SIMTIRI 

AN COLAR 2021-2022 

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

      COALA GIMNAZIAL  PETROS               

      COM. BARU, SAT PETROS, NR. 163    

      TEL / FAX: 0254 778 004        

       E – mail: scoalabaru@yahoo.com     

PROIECT EDUCA IONAL 

AN COLAR 2021-2022 

UNITI ÎN CUGET SI SIMTIRI 

Coordonator proiect: COALA GIMNAZIAL  PETROS, Comuna Baru, Judetul 
Hunedoara, Prof. Moldovan Elena Rodica 

ARGUMENT 

Printre cele mai importante evenimente care au avut loc în istoria neamului 
românesc se num r  i Unirea Principatelor Române, înf ptuit  la data de 24 ianuarie 
1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. 

Realiz rile sale au fost semnificative, chiar dac  domnia lui a fost scurt . 
Îndeplinind programul unionist exprimat în adun rile ad-hoc, reformele lui au 
contribuit la modernizarea rii. 

Mul i poe i i scriitori români au închinat numeroase pagini marelui eveniment 
al Unirii. Noi, cadrele didactice, i prin interdisciplinaritate, putem s  trezim în 
sufletele elevilor sentimentele nobile de dragoste i pre uire fa  de valorile neamului 
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nostru. Elevii, prin cunoa tere, ajung s  cinsteasc  i s  fie mândri de pagina de istorie 
a poporului român, scris  de Alexandru Ioan Cuza. 

Colaborarea dintre elevii din coala noastra este benefic  pentru interrela ionarea 
lor. Aceste activit i întregesc activitatea educativ  a colii, aducând un surplus 
informa ional elevilor, completând condi iile concrete ale educa iei acestora. Elevii 
devin capabili s  în eleag  lumea în care tr iesc i s  o transforme, s  recepteze i s  
transmit  mesaje, exprimându- i gândurile i sentimentele fie prin comunicare verbal , 
utilizând un limbaj bogat i nuan at, fie prin crea ii plastice. 

TITLUL PROIECTULUI: TRADI II CULINARE LOCALE 

OBIECTIVUL GENERAL  

Sensibilizarea, responsabilizarea elevilor în leg tur  cu p strarea i transmiterea 
valorilor neamului românesc. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Îmbog irea cuno tin elor elevilor despre marile evenimente istorice ale 
neamului nostru; 

 Cunoa terea semnifica iei, importan ei istorice a zilei de 24 ianuarie; 
 Interpretarea cântecul Hora Unirii i exersarea horei; 
 Lecturarea unor texte literare i recitarea unor poezii legate de eveniment; 
 Realizarea unor compozi ii literare, plastice, practice pe teama Mica Unire; 
 Participarea afectiv , activ , la activit ile desf urate în grup; 
 Stimularea i promovarea capacit ilor creatoare ale elevilor prin organizarea de 

expozi ii i interpretare scenic ; 

 s - i formeze unele tr s turi pozitive de voin  i caracter, i o atitudine pozitiv  
fa  de sine i fa  de ceilal i. 

 BENEFICIARI DIREC I - elevi, cadre didactice 
    INDIREC I - p rin i, alte cadre didactice, comunitatea 

COORDONATOR PROIECT: 

Prof. Moldovan Elena Rodica - coala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul 
Hunedoara 

TIMP- anul scolar 2021-2022 

 PARTICIPAN I- elevi colii  
 CONDI II PRELIMINARE 
 Grupuri int : elevii participan i la proiect, cadre didactice, p rin i, membri ai 
comunitat ii locale 

 Perioada de derulare a proiectului: 20-24.01 2022 
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 ACTIVIT I 
a) CAMPANIE DE MEDIATIZARE

 promovarea proiectului de catre coala stabilirea modului de lucru  

b) ACTIVITATI SPECIFICE

 Prezentare Power Point; 
 Citirea expresiv  a unor fragmente literare i recitarea unor poezii; 
 Interpretarea cântecului Hora Unirii i exersarea pa ilor de hor ; 
 Compozi ii literare; 
 Realizarea expozi iei cu lucr ri plastice, practice realizate de elevi. 

 

 REZULTATE 

 Dezvoltarea/consolidarea sentimentului patriotic la elevi; 
 Îmbog irea cuno tin elor elevilor; 
 Stimularea creativit ii, expresivit ii prin intermediul literaturii, educa iei 

muzicale, educa iei plastice; 
 Sensibilizarea, responsabilizarea elevilor în leg tur  cu p strarea i transmiterea 

valorilor neamului românesc. 

RESURSE UMANE: 

 Elevi 
 Cadre didactice 
 P rin i 

 

RESURSE MATERIALE: 

 materiale informative  (pliante, bro uri, etc ) 
 aparate foto. 

RESURSE FINANCIARE: - autofinan are; 

EVALUARE  

 Analiza produselor activit ii (s  respecte cultura i tradi ia popular ) 
 Realizarea unei expozi ii; 
 Prezent ri ppt; 
 Centralizarea activit ilor; 
 Realizarea portofoliului; 
 Diplome. 
 IMPACT  

Prin acest proiect, stimul m comunicarea si senzibiliz m comunitatea privind 
trecutul istoric. 

 Cre terea implic rii p rin ilor în activit ile colii fa  în fa  /online. 
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PROGRAMUL ACTIVIT ILOR 

ANUL LUNA/ZIUA ACTIVITATEA 

2022 20 
IANUARIE 

- promovarea proiectului de c tre coala 
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 Roat  i 
Unirea, Mo  Ion Roat  i Cuza Vod -de Ion 
Creang  .a.); 
recitarea unor poezii; expozi ie cu lucr rile 
realizate 

24 IANUARIE Evaluare- online-incheierea lucr rilor proiectului; 

Etapa final - Concursuri prezentare ppt,  

 premierea tuturor castig torilor. 

Diplome. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor pentru înv mântul pre colar: Moldovan Ionela
Colegiul Tehnologic Spiru Haret, Piatra Neam  

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine.         

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
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na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar Moldovan Mirela         
coala Gimnazial  “Toma Coci iu” Blaj 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei. Crearea 
i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în 

primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 
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Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor înv mânt primar Claudia Daniela Moldovan-Vernica,
Liceul Tehnologic Electrotimi , Timi oara 

Misiunea noastr  este de a asigura dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u 
maxim, punând accentul pe însu irea valorilor promovate prin filosofia educa ional  a 
colii în vederea dobândirii de competen e care s -i permit  continuarea studiilor 

pentru des vâr irea form rii profesionale în concordan  cu nevoile personale i 
cerin ele sociale. 

Noi suntem  clasa a ll-a  i facem parte din alternativa Step by step. Specificul 
alternativei Step by step este tocmai de a forma o comunitate colar  care s  
func ioneze ca o familie. Programul este 8-16, întâlnirea de diminea  are loc pe covor, 
orele se desf oar  la centre, se lucreaz  prin cooperare, la o mas  sunt ase elevi, lu m 
masa de prânz împreun , avem o pauz  de joac  dup , sunt multe aspecte de-a lungul 
unei zile care conduc la sentimentul de apartenen  la o familie, care transform  coala 
într-o adev rat  cas . 

Din aceast  perspectiv  finalit ile unit ii noastre colare au în vedere formarea 
unui absolvent în m sur  s  decid  asupra propriei cariere, a dezvolt rii sale 
intelectuale i profesionale, activ integrat în via a social . Pentru atingerea acestui 
deziderat activitatea instructiv-educativ  din coala noastr  trebuie s  conduc  c tre 
realizarea urm toarelor finalit i: 

-formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii, de a formula i de a rezolva 
probleme, rela ionând cuno tin e din diferite domenii; 

-dobândirea unor solide cuno tin e de cultur  general ; 

-valorizarea experien ei personale; 

-dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social  
(comunicare, gândire critic ); 

-formarea autonomiei morale. 

Astfel, lec iile i activit ile extra colare se organizeaz   în a a fel încât s  
permit : 

-cultivarea unui mediu colar centrat pe valori i rela ii democratice, 
responsabilitate i profesionalism; 

-crearea unui climat socio-afectiv securizant în spa iul colar; 
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-realizarea cooper rii reale în cadrul colii vizând calitatea actului educativ în 
beneficiul elevului; 

-promovarea "imaginii colii" prin încurajarea ini iativelor extra colare comune 
elevi-profesori-p rin i. 

Pentru a crea aceast  leg tur  în coala noastr  am organizat diverse activit i în 
care a fost implicat  întreaga comunitate.  

La ,,Târgul Toamnei,, p rin i i copii au participat împreun  în curtea colii, 
elevii au prezentat un spectacol, uneori am organizat un ,,Carnaval al toamnei,, i 
împreun  ne-am bucurat de roadele toamnei. 

De Mo  Nicolae a participat întreaga comunitate, s-a mers prin cartier i apoi 
serbarea i darurile au avut loc în curtea colii. 

La fel, p rin ii au participat la diverse serb ri organizate de Cr ciun i de 1 
Decembrie. 

Toate acestea consider c  ne-au îmbog it pe to i cu noi experien e i au adus un 
plus în familia noastr , de la coal  sau de acas , deja nu mai conteaz , important este 
c  ne putem adapta i putem merge mai departe împreun  i tot mai puternici. Oricum, 
aceast  experien  ne îmbog e te pe to i i sper s  profit m cu to ii de aceste noi 
oportunit i, noua genera ie fiind cea mai avantajat . 
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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  în anul 1953 ca „ coala Profesional  de 
Ucenici“, denumire pe care o va p stra pân  în anul 1960. Inspirat  din colile Fran ei 
i Austriei, Colegiul Economic „Viilor” a vrut s  reprezinte un exemplu în ceea ce 

prive te alimenta ia i turismul i s  dezvolte for a de munc  din aceste domenii. 
Liceul este specializat în turism, alimenta ie i economie (în special primele 

dou ) i cu to ii profit  de acest lucru. Se fac simpozioane, mai ales gastronomice, 
proiecte i practic . La economie se face practic  în supermarketuri i hipermarketuri. 
Alimenta ia i turismul sunt cuplate, acestea fiind practicate la restaurantele, respectiv 
recep iile hotelurilor. Bobocii fac practic  în primele trei s pt mâni dup  finalizarea 
anului colar i clasele de a 10-a, a 11-a i a 12-a, pe parcursul anului. 

Exist  absolven i care au fost recunoscu i ca osp tari 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 preg ti i, genera ii de absolven i au g sit locuri de munca bine pl tite. 

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 p strate. Agen ii 
economici din HORECA apreciau elevii Colegiului Viilor, care de multe ori aveau 
chiar întâietate la angajare. 

În anii ace tia, nu chiar dup  1989, ci mai aproape de zilele noastre am sim it 
mai mult ca oricând s  apel m la promovarea imaginii liceului. F când apel la tradi ie, 
la reu itele pe care le putem ob ine, la proiectele pe care le derul m, 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 cre rii paginii proprii de web, 
ceva obi nuit în zilele noastre. Pagina de web g zduie te realiz rile liceului i are 
vizibilitate na ional . Dar i presa scris  a ajutat mult la promovare, chiar dac  impactul 
la cititori a sc zut în ultimii ani. Aici avem ca exemplu apari ia reclamei despre liceu 
în ghidul serviciilor. 

Televiziunea na ional  a jucat un rol important în promovarea liceului. Au fost 
numeroase emisiuni televizate în care numele liceului a fost men ionat. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

531



Pentru promovarea imaginii liceului exist  dou  publica ii cu ISSN, Eroica 
„Viilor”  i Excelsior, în care sunt reunite toate activit ile elevilor realizate împreun  
cu profesorii i bibliotecara liceului. Eroica „Viilor” este revista care aduce un omagiu 
Eroilor Neamului prin comemorarea momentelor importante din istorie. Activit ile se 
deruleaz  în cadrul cercului Cultul Eroilor coordonat de bibliotecara liceului. 

Promovarea prin evenimente a imaginii liceului s-a realizat prin participarea la 
numeroase activit i, fie individual, fie ca membrii ai diverselor organiza ii de profil ( 
ex AEHT- organiza ie interna ional  de turism cu sediul în Belgia ) sau prin 
organizarea anual  a Simpozionului Interna ional Educa ia nutri ional  i provoc rile 
lumii contemporane. 

Modalit ile moderne de promovare a imaginii liceului sunt abordate împreun  
cu modalit ile clasice de promovare, pentru a m ri impactul asupra cititorilor, cu 
scopul clar de a face cunoscut Colegiul Economic „Viilor”.  

Bibliografie: 

1. https://adevarul.ro/educatie/scoala/foto-meseriile-preferate-candidatii-scolile-
profesionale-alese-astfel-permita-elevilor-slujbe-occident-
1_5581a1fecfbe376e35628839/index.html  
2. 6:07, YouTube, Marian Du , în direct, de la Colegiul Economic ”Viilor”.
Elevii preg tesc o mie de por ii, înc rcat de: Neatza cu R zvan si Dani. 20 mai 2018 
3. https://colegiulviilor.ro/
4. https://www.facebook.com/search/top?q=colegiul%20economic%20viilor
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Promovarea imaginii scolii din perspectiva activitatii online 

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

Imaginea unei unit i colare este determinat  de un ansamblu de criterii, reguli 
i interpret ri ce sunt structurate de-a lungul timpului i transmise prin tradi ie, 

modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Institu iile educative au început s  adopte strategii mai sofisticate de promovare a 
imaginii care s  le deosebeasc  de concuren , competi ia mare determinând o cre tere 
a nevoii de a se diferen ia, deci de a c p ta un renume. ”Promovarea imaginii apare ca 
o func ie a cât de bine reu e te compania s  r spund  nevoilor clien ilor; ea este
rezultatul unui marketing eficient, mai degrab  decât baza sa. Imaginea st  la baza 
produsului sau serviciului i, de cele mai multe ori, ea reflect  întreaga experien  pe 
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respective.” (Paul Temple)  

O imagine bun  a institu iei are o influen  covâr itoare asupra succesului ei i 
asupra percep iei în rândul publicului larg. Dimpotriv , o imagine negativ  afecteaz , 
uneori într-o manier  incredibil , succesul institu iei. Ca s  fie eficient , imaginea 
trebuie s  evoce ceva, s  spun  ceva, trebuie s  invite, în esen , la un posibil i 
permanent dialog, fie c  este direct fa  în fa  sau în mediul online. Activit ile colare 
la nivel online se desf oar  în confortul unui mediu cunoscut de elevi, bazat pe 
încredere i siguran , iar acest lucru favorizeaz  o înv are eficient  i durabil . În 
plus, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în func ie de nevoile i 
interesele individuale.  

Activit ile online propuse de cadre didactice reprezint  un suport educativ, care 
nu numai c  sus ine petrecerea unui timp de calitate în mediul online, ci i sus ine 
dezvoltarea personalit ii copilului. Fiecare elev este diferit, fiecare elev are un parcurs 
propriu i un tip de înv are specific de care se ine cont în crearea unor activit i 
educative cât mai diverse.  

Imaginea unei coli este ansamblul reprezent rilor care îi sunt asociate unei 
identit i specifice de c tre to i actorii implica i în activit ile colare-profesori, elevi, 
p rin i, autorit i, mass media. Imaginea colii este un complex constituit din istoria 
organiza iei colare, calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea 
institu ional , 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 reprezint  calitatea procesului 
instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice.  
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Imaginea unei coli este cel mai bine promovat  prin ac iunile desf urate, în 
contextul domeniului de activitate. Ast zi colile sunt nevoite s  intre în competi ie 
între ele, pe baza identific rii imaginii lor publice de c tre 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 coal , calitate reg sit  în nivelul de 
satisfac ie al beneficiarilor:elevi, p rin i, comunitate fa  de serviciile oferite de coal . 

Imaginea colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului.  

Tot mai pregnant apare ast zi, necesitatea form rii i promov rii imaginii colii 
atât ca entitate de ansamblu, dar i a fiec rui cadru didactic în parte.. colile aleg s  
comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau 
blogurilor colare, al forumurilor (de regul  oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor 
etc), dar i prin intermediul re elelor de socializare, al comunicatelor i conferin elor 
de pres , al articolelor i emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor colare i al 
tuturor ie irilor în sfera public : particip ri la concursuri, la activit i sau la orice tip 
de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitiv .  

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-Vlaicu- 
Daniela_Importanta promovarii-imaginii.p 
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 Manualele alternative – mijloacele didactice 
ale profesorului de azi 

 Profesor MO ESCU ANTOANELA EMANUELA  
COALA GIMNAZIAL  ,,SFIN II ÎMP RA I”, GALA I 

„Sentimentul iubirii îl scoate pe om dintr-o stare obi nuit  a vie ii i-l arunc  într-un 
teritoriu aflat dincolo de limitele existen ei 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 i tradi ii române ti 
din zona Moldovei, voi prezenta câteva proiecte didactice i proiecte educative, 
desf urate de-a lungul timpului în cadrul orelor de limba i literatura român , pornind 
de la manualele colare pentru clasele V-VIII. 

Selectarea i structurarea propriu-zis  a textelor de baz  i a celor auxiliare, a 
secven elor de comunicare, a exerci iilor, precum i a materialelor ilustrative, ce apar in 
autorilor de manuale. 

Manualele alternative au bine organizate de unit ile de con inut în capitole 
integrate în limb  i literatur . Noul curriculum permite atât racordarea studiului limbii 
i literaturii române la cele mai recente evolu ii din domeniul didacticii pe plan 

interna ional, cât i recuperarea tradi iilor valoroase ale colii române ti. 
Scopul studierii limbii român e în perioada colarit ii este acela de a forma un 

tân r cu o cultur  literar  de baz , capabil s  în eleag  lumea, s  comunice cu cei din 
jure, s  fie sensibil la frumosul din natur , s  cunoasc  tradi iile i obiceiurile 
str mo e ti, s  cunoasc  hrana spiritual  a poporului român din cele mai vechi timpuri 
i pân  ast zi. 

Programa colar  prevede studierea poeziei obiceiurilor numai la clasa a VII-a 
„Doina, mitul i 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, c  nu în toate 
acestea, poezia obiceiurilor este trecut  la textele obligatorii pentru studiu. În unele 
manuale ea apare la texte propuse pentru lectur  suplimentar  (texte auxiliare) 

De asemenea, pentru a observa modul în care este tratat  poezia obiceiurilor în 
manualele alternative, m  voi opri la fiecare manual de limba român  de clasa a VII-a, 
manuale ce apar in diferitelor edituri. 

1. Editura Art Klett, autori Anca Davidoiu-Roman, Horia Corche .
Manualul are ca texte suport poezii lirice specifice folclorului românesc numite 

doine, dorul este cuvânt-cheie ca în fragmentele urm toare: „Flori alese din poezia 
popular ”, „Doine i strig turi din Ardeal” de I.V. Iarnik i A. Bîrseanu, „Izvoare 
fermecate” de Cicerone Theodorescu, „Poezii populare ale românilor” de Vasile 
Alecsandri. 

Se explic  în manual ce este dorul, din ce limb  provine cuvântul „dor” (latina 
popular ), cu ce sentiment se asociaz  în folclor, ce este mitul, ce este Dragobetele, 
care sunt obiceiurile împrumutate din culturile occidentale. 

De asemenea, sunt prezentate sentimentele i emo iile legate de anumite 
obiceiuri i tradi ii prezente frecvent în lirica i în epica popular , fiind adeseori surse 
de inspira ie pentru operele culte. 

Dorul este un sentiment complex care exprim  o dorin  puternic  de a revedea 
pe cineva sau ceva drag, de a reveni la o stare emo ional  care te-a marcat, fiind un 
amestec de bucurie, triste e, suferin . Este un cuvânt care prin multiplele sale sensuri 
exprim  via a afectiv  profund  i bogat  a românilor, ata a i de comunitatea în care 
tr iesc, de ar , de persoanele apropiate. Cuvântul vine din latina popular , de la dolus, 
care însemna durere fizic  i moral , dar în român  se îndep rteaz  de la sensul 
originar, c p tând o semnifica ie special . În poezii lirice specifice folclorului 
românesc, numite doine, dorul este un cuvânt-cheie. 
a „Mult mi-e dor i mult 
mi-e sete  
S  v d frunza-n codru 
verde,  
S  mai strâng vreo apte 
cete!" 
Flori alese din poezia 
popular  
b „Cine n-are dor pe lunc   
Nu ti' luna când se culc   

i noaptea câtu-i de 
lung !" 

b.„Frunz  verde m r cine,  
Nimic se prinde de mine!  
De când dorul m-a lovit  
Min ile mi-au r t cit;  
De când dorul m-a cuprins  
Sufletul mi s-a aprins!" 

c „Coborând din deal în 
vale  
Mi-a ie it doru-n c rare.  
Doru prinde-a m -ntreba:  
Doru-mi-i de cineva?  
Eu la dor am prins a-i 
spune:  
- M i dorule, m i nebune!  
- Mai v zut-ai om pe lume  
- S  nu-i fie dor de nime?" 

Doine i strig turi din 
Ardeal, 
J.U. Jarnik si A. Bîrseanu 

Poezii populare ale 
românilor, 
Vasile Alecsandri 

Izvoare fermecate, 
Cicerone Theodorescu 
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Dorul se asociaz , adeseori, în folclor cu sentimentul de iubire, de care este legat 
unul dintre miturile fundamentale ale culturii române moderne, mitul Zbur torului. 
Imaginat ca o fiin  fantastic  malefic , simbolizând criza adolescentin , Zbur torul 
apare doar noaptea, ca un arpe cu aripi, ca o flac r  sau ca un zmeu, intrând în cas  
pe horn, pe gaura cheii, prin cr p turile u ii sau ale ferestrelor i transformându-se într-
un fl c u frumos. Fetele chinuite de Zbur tor sl besc i se îmboln vesc de „lipitur ”, 
fiind salvate de babe prin descântece. 

Mitul este amintit prima dat  de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei i a 
fost valorificat de Ion Heliade R dulescu în balada Zbur torul. Mihai Eminescu a 
folosit acest mit în C lin (file din poveste) i în Luceaf rul. 

DOINA, MITUL, RITUALUL 
Sentimentele i emo iile legate de anumite obiceiuri i tradi ii sunt prezente 

frecvent i în lirica i epica popular , fiind adeseori surse de inspira ie pentru operele 
culte. 

Doina este opera liric  a folclorului românesc prin care se redau sentimente 
variate (dor, dragoste, revolt  etc.). Expresie a unui sentiment individual, doina cap t  
valoare general uman , 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 scar  unitonal  i ritm liber. George Enescu considera c  dorul, sentimentul cel mai 
des cântat în doin , este o „caracteristic  original  a cântecelor române ti". Valoarea 
doinei a fost recunoscut  în 2009, când a fost inclus  de UNESCO în lista 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanit ii. 

Mitul este o povestire fabuloas  care cuprinde credin ele populare despre 
originea universului, a fenomenelor naturale, despre zei i eroi legendari. Mircea Eliade 
arat  c  mitul plaseaz  întâmpl rile într-un timp al „începuturilor" în care fiin e 
supranaturale ac ioneaz  în vederea apari iei unei noi realit i, ce poate fi un 
comportament uman, o specie vegetal , un fenomen natural. 

Ritualul este un ceremonial desf urat dup  anumite reguli, într-un cadru 
solemn, în momente importante ale existen ei umane (na terea, c s toria, moartea), în 
anumite etape ale muncilor tradi ionale (sem nat, recoltat), la trecerea de la un anotimp 
la altul. în cultura român , ritualul este strâns legat de folclor i se înso e te de cântece, 
rar de versuri recitate, ca în cazul plugu orului sau al ora iilor de nunt . 

APLICA II PENTRU CLASA A VII-A 
1. Precizeaz  ce sentiment dominant este transmis în versurile doinei. Ce rela ie

se stabile te între sufletul omului i doin ? 
„Doin , doin , cântic dulce!  
Când te-aud nu m-a  mai duce.  
Doin , doin , viers cu foc!  
Când r suni eu stau în loc. [...]  
Doina zic, doina suspin, 
Tot cu doina m  mai in 
Doina cânt, doina optesc 
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Tot cu doina vie uiesc." 

Poezii populare ale românilor,  
culegere de Vasile Alecsandri 

Provoc ri: TEM  
Cite te mitul lui Eros i Psyche din Prima mea carte de mitologie, ori dintr-un 

alt volum care istorise te mituri. Rezum  nara iunea i prezint-o din scaunul autorului. 

În celelalte manuale de limba i literatura român  pentru clasele V-VII sunt 
tratate elementele de inteculturalitate, valori ale culturii populare în spa iul românesc, 
obiceiuri i tradi ii în cultura româneasc . 

De asemenea, m  voi opri la manualul de limba i literatura român  pentru clasa 
a VI-a, Editura Didactic  i Pedagogic , autori Mariana Norel, Petru Bucurenciu. 
Mihaela Dragu. Se explic  în acest manual valorile culturii populare în spa iul 
românesc, obiceiuri i tradi ii în cultura româneasc . Manualul pune accent pe tradi iile 
i obiceiurile din regiunea în care locuim i din România. Se porne te de la un text non-

literar, pentru a afla mai multe informa ii despre obiceiurile i despre însemn tatea lor, 
text preluat de pe un site (www.travelguidromania.ro) . Exist  i exerci ii pe marginea 
textului (pag. 33-34) Dincolo de text, manualul propune realizarea unei dezbateri în 
clas , referitoare la importan a cunoa terii obiceiurilor i tradi iilor din alte zone ale 

rii sau ale lumii, dar i alegerea unui obicei sau a unei tradi ii dintre cele numite de 
colegii dintr-o alt  grup  i realizarea unui proiect despre acesta/aceasta. Proiectul se 
poate realiza i sub forma unei bro uri, a unei prezent ri Power-Point sau a unui clip 
video. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

PROF. ÎNV. PRIMAR  MUC L U  LETI IA  
C. GIM. ,,LUCA  SOLOMON,,     

LOCALITATEA  VAIDEENI - JUD. VÂLCEA 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i, atât prin resursele umane 
de care dispune, cât i prin spa iile de înv are disponibile. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz  prin rezultatele pozitive ale elevilor colii respective. Fiecare cadru didactic 
al  colii contribuie la crearea imaginii acesteia. Imaginea institu ional  este important  
i se completeaz  cu   rezultate cuantificabile –num r de absolven i, performan e, 

integrare în munc  sau în alte structuri de înv mânt. 
Într-o institu ie colar  pot fi oferite urm toarele servicii educa ionale –cursuri, 

seminarii conferin e, sesiuni i comunic ri, spectacole, activit i culturale în biblioteci, 
activit i extra colare. 

Promovarea în domeniul educa ional  necesit  din  partea cadrelor didactice 
d ruire, perseveren , consecven , cinste, dragoste de elevi. Cadrele didactice vor fi 
mult mai stimulate i mai receptive în adoptatrea unor metode i procedee didactice 
noi de actualitate. 

Al turi de coal  care asigur  comunicarea între genera ii, familia i comunitatea  
au o deosebit  valoare în formarea personalit ii copilului. 

Parteneriatele dintre colii, familie i comunit i pot ajuta cadrele didactice în 
munca lor, perfec iona  abilit ile colare ale elevilor, conecta  familiile cu cadrele 
didactice, pot stimula serviciul  comunit ii, pot crea un mediu  mai sigur în coli. 

Promovarea imaginii colii se poate face prin pagini web ale colii sau revista 
colii, unde pot fi trimise ve ti pozitive despre coal  c tre sponsori, autorit i, p rin i 

elevi. 
Vor fi eviden iate rezultatele colare deosebite ale elevilor la concursuri sau 

olimpiade, proiectele i parteneriatele educa ionale la nivel local, jude ean i national 
în care coala este implicat , activit i extracurriculare care dau o alternativ  practic  
i creativ  pentru ocuparea timpului liber al elevilor-excursii, vizite la muzee,ateliere 

de crea ie.  

Imaginea colii este un complex constituit din istoria organiza iei colare, 
calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea institu ional , prestigiul 
în comunitate. 
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colile ca institu ii publice în sine, devin într-o mare m sur  independente i 
intr  într-o competi ie a performan ei educa ionale, implicit a imaginii publice, pentru 
atragerea de fonduri i pân  la urm  de elevi, lucru de care, în acest mediu 
concuren ial, depinde nu numai evolu ia institu iei, ci chiar existen a ei.  

Performan a educa ional  se poate realiza prin atragerea de cadre i închegarea 
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de 
înv mânt, precum i asigurarea unei baze materiale didactice complexe i 
competitive.  

Acest lucru este o condi ie necesar , dar nu i suficient  pentru formarea 
unei imagini pozitive. 
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Promovarea colii prin profesorul de religie 

Prof. religie Murea Costel-Silviu,
coala Gimnazial  Nr. 135, Bucure ti 

Profesorul de religie în coal , 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 
cunoscut  elevilor. El este acela care le poveste te copiilor despre Dumnezeu i despre 
înv aturile pe care oamenii trebuie s  i le însu easc , el însu i fiind în mod deosebit 
un exemplu pentru coala i pentru întrega comunitate. Prin inuta i comportamentul 
s u, profesorul de religie p streaz  imaculat  imaginea institu iilor pe care le 
reprezint , fie c  este vorba de Biseric  sau de unit ile de înv mânt în cadrul carora 
î i desf oar  activitatea, promovând valorile ortodoxe.  

Profesorul de religie este singurul care inte te s  ajung  atât la sufletele elevilor 
cât i la cele ale p rin ilor, înv tura cre tin  fiind universal  i putând p trunde în 
orice inim  indiferent de vârst . 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 c tre unul 
dintre p rin i, putând fi realizat  în mod indirect i catehizarea acestora.  

Prin diferitele activit i colare i extrascolare, se poate realiza promovarea 
valorilor cre tine concomitent cu imaginea colii i a Bisericii. În acest sens, o 
importan  deosebit  o au activit ile cu elevii în cadrul Bisericii ori a colii, dar i 
ac iunile de catehizare din afara acestora. Primele care v d imaginea colii sunt 
familiile elevilor, iar prin intermediul lor, aceasta se propag  în toat  comunitatea. 
Activit ile realizate cu elevii pot fi urm rite atât în mod direct prin perticipare fizic  
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 activit ile 
sus inute în interiorul ei cât i de cele realizate în exterior. 

Printre activit ile desf urate în interiorul unit ilor de înv mânt 
amintesc: 

1. serb rile realizate cu prilejul marilor s rb tori cre tine,
2. realizarea de lucrari  plastice (desene, icoane, sculpturi) cu diferite tematici,

imbog indu-se astfel portofoliul colii,
3. alc tuirea unui cor care s  interpreteze diferite cânt ri 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 desfasoar  orele de

religie.

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

542



6. publicarea pe internet i nu numai a înregistr rilor unor ore reprezentative,
care s  stârneasc  interesul i admira ia urm ritorilor.

Printre activit ile desf 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 ,

2. cântarea de pricesne în biseric  dup  s vâr irea Sfintei Liturghii,
3. activit i filantropice desf urate la azile de b trani, case de copii, spitale, etc.
4. mersul cu colindul de s rbatori 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 împreun , au rolul de  a forma într-
o manier  constructiv  pe de o parte latura psiho-cognitiv  a copiilor, dar pe de alt  
parte au menirea de a scoate în eviden  rolul i imaginea colii în comunitate. 
Profesorul de religie prin implicare i d ruire poate fi motorul care s  pun  în mi care 
sufletul i puterea creatoare a copiilor stârnind astfel admira ia oricarui observator.  

Faptul c  orele de religie se in o singur  dat  pe s pt mân  constituie un mare 
dezavantaj pentru buna formare a micu ilor. În aceast  situa ie, responsabilitatea 
profesorului este una crescut , el r spunzând de s direa credin ei în sufletele catorva 
sute de elevi, având la dispozi ie timp foarte pu in. Activit ile extra colare sunt o 
solu ie pentru aprofundarea înv turii i totodat  pentru afi area imaginii unit ii de 
înv mânt în cadrul careia copiii î i desf oar  activitatea. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Murea Lenu a
coala Gimnazial  “Dr. Alexandru afran”, Bac u 

Promovarea imaginii reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, utilizarea liderilor de opinie i a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare i multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind interesa i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaz  prin 
fiecare cadru didactic din institu ie.  

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
de vârst  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 înv mânt.  

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, prim ria, biserica etc. contribuie cu success în 
promovarea imaginii positive a colii.  Activit ile desf 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. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emo ional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri.   

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel  o  
atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Uneori chiar i stimularea particip rii 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 reprezint  i 
imaginea colii este astfel îmbun t it . 
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 Consider c  orice ac iune realizat  ce vizeaz  coala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformat  într-o strategie de marketing, indiferent dac  coala se g se te în mediul 
rural sau urban. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor itinerant i de sprijin: Murea Maria
coala Gimnazial  Special  Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Dup  p rerea mea, promovarea imaginii unei coli, se poate realiza în primul 
rând prin cadrele didactice care î i desf oar  activitatea în coala respectiv . Eu sunt 
profesor itinerant i de sprijin la coala Gimnazial  Special  Sfântu Gheorghe, jude ul 
Covasna i am ca puncte de lucru, colile din Sita Buz ului i Întorsura Buz ului. 
Deseori se întâmpl  ca rolul meu s  fie confundat cu cel al psihologilor colari, de 
aceea, una dintre activit ile principale pe care o desf or este aceea de a informa 
cadrele didactice, elevii i p rin ii colilor în care am punctele de lucru, despre rolul 
meu i al colii la care sunt angajat .  

Apoi, încerc s  m  implic cât mai mult în activit ile pe care le desf or cu elevii 
cu CES, s  îmi îmbun t esc în permanen  cuno tin ele, competen ele i modul de 
lucru, astfel încât munca pe care o depun s  fie recunoscut  de elevi i p rin i, s  am 
rezultate bune cu elevii i coala al c rei angajat  sunt s  fie apreciat  prin prisma 
muncii mele.  

Consider c  noi, ca i cadre didactice, avem datoria s  evolu m, s  ne 
îmbun t im activitatea educa ional , dar mai ales s  inem pasul cu lumea care este 
într-o continu  schimbare. De aceea, urmez cursuri de formare continu , sunt înscris  
la gradul didactic I, particip la proiectul Vino la coal  pentru reducerea abandonului 
colar în rândul elevilor. Astfel, promovez imaginea colilor la care sunt angajat  i la 

care lucrez.  
De asemenea, în activitatea pe care o desf or, ajut cadrele didactice s  realizeze 

planuri de interven ie personalizate i adapt ri curriculare pentru elevii cu CES i îmi 
stabilesc obiective cu fiecare elev în parte în func ie de nevoile fiec ruia. Chiar dac  
majoritatea colegilor mei lupt  pentru a face perfoman , eu simt o mare satisfac ie 
atunci când un elev cu CES evolueaz  în urma activit ii desf urate împreun . Chiar 
dac  progresul acestor elevi este relativ lent, la finalul unui semestru sau unui an colar, 
în urma evalu rii finale, constat cu bucurie c  i ace ti elevi pot s  înve e, pot s  
evolueze, pod deveni independen i i de ce nu, unii dintre ei, în viitor, pot avea un loc 
de munc  bun, care s  le ofere siguran  i unde î i pot îndeplini sarcinile în mod 
corespunz tor. Sigur c  pentru acest lucru este nevoie ca rela ia coal -familie-
comunitate s  fie una strâns , de respect reciproc i cooperare. 

O alt  modalitate prin care promovez imaginea colii la care sunt angajat , dar 
i imaginea colilor unde am punctul de lucru, este aceea c  implic elevii cu CES în 

diverse activit i extracurriculare, îmbinând educa ia formal , cu cea informal  i 
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nonformal . Desf ur m diverse proiecte educa ionale, realiz m parteneriate care sunt 
utile elevilor i realiz m o bun  comunicare i real ionare a elevilor cu CES cu ceilal ie 
elevi, punând accent pe valori precum acceptarea, toleram a, egalitatea. Multe dintre 
aceste activit i apar i în presa local  scris . Astfel reu im s  inform m familiile 
elevilor despre rezultatele muncii noastre.  

Nu în ultimul rând, o modalitate de a promova imaginea colii în ceea ce m  
prive te, consider c  e aceea de a preda elevilor i curriulum ascuns. Cred c  profesorii 
de sprijin pot fi un model de urmat în ceea ce prive te inuta decent , atitudinea 
potrivit , valorile pozitive pe care le promoveaz  în rândul elevilor i în rândul 
celorlalte cadre didactice. 

În concluzie, cred c  orice institu ie este reprezentat  de oamenii pe care îi are. 
În cazul nostru, al cadrelor didactice, cred c  buna preg tire , atitudinea pozitiv , 
munca, r bdarea, empatia, ne recomand  pentru promovarea imaginii colilor în care 
ne desf ur m activitatea. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac, m  str duiesc s  îmi 
îmbun t esc activitatea mereu i mi-a  dori ca i conducerea colii a c rei angajat  
sunt s  fie mândr  de munca pe care o depun, iar colegilor mei, s  le fac  pl cere s  
colabor m. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

MUSTA  MARIANA 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile , bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  rec ioneze prima, schimbând 
sistemul educa ional vechi cu unul modern. 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf o 

Exist  îns  i coli au sesizat c  nu reu eau s  atrag  suficien i elevi. Astfel, au 
intuit c  poten ialii elevi nu aflaser  despre existen a colii sau nu aveau suficient  
motiva ie. A a c  au pornit în atragerea elevilor. Au ap rut astfel primele servicii de 
recrutare i mai târziu de admitere, care erau, de fapt, temelia departamentului de 
promovare din coal . Acest lucru este valabil azi în majoritatea colilor din ara 
noastr ; la nivelul multor jude e se organizeaz  chiar târgurile de ofert  educa ional , 
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dar doar pentru licee. Liceele, datorit  num rului de elevi în descre tere i 
imposibilit 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 marcheaz  direc ia care a fost aleas  pentru activitatea de 
marketing, obiectivele ce trebuie atinse i mijloacele ce se vor utiliza în acest scop. O 
strategie de marketing în educa ie reprezint  un proces care presupune nu numai 
strângerea i distribuirea de informa ii, ci i elaborarea unor programe de schimbare 
educa ional , ca r spuns la aceste informa ii. 

 Când formul m o strategie de marketing pentru viitorii ani, coala va trebui s  
r spund  la urm toarele întreb ri: 

Ce fel de servicii dore te coala s  dezvolte? 

Cum poate coala s  se disting  de celelalte coli pe aceste pie e i ce avantaje 
particulare dore te coala s  ob in ? 

 Ce obiective tactice de marketing dore te coala s  realizeze? 
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PROIECT EDUCA IONAL 

„ I C I DE MII DE ANI TRECEAU” 

prof. Mutuzac Anca-Nicoleta 

TITLUL ACTIVIT II: „ I C I DE MII DE ANI TRECEAU”; 

COORDONATOR: prof. Mutuzac Anca-Nicoleta; 

TIPUL ACTIVIT II: interdisciplinar  – cultural- tiin ific ; 

DATA: 15 ianuarie 2022; 

LOCUL DESF UR RII: la coal  

BENEFICIARI DIREC I: elevii clasei a VIII-a A;  

BENEFICIARI INDIREC I: elevii colii, cadrele didactice, p rin ii elevilor, 
comunitatea local ; 

ARGUMENT: 

Perceperea poeziei eminesciene se începe înc  de la vârste fragede i nu este 
numai un act de cunoa tere în general, ci o cale de formare cultural , de sensibilizare 
i de realizare a multiplelor „fe e” ale educa iei: estetic , patriotic , moral-civic , 
tiin ific  i religioas .  

Aceast  activitate interdisciplinar  formeaz  i amplific  sentimente m re 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 ACTIVIT II: studierea unor fenomene fizice, pornind de la texte 
eminesciene, prin implicarea elevilor în activit i educative extra colare; 

OBIECTIVE: 

- S  cunoasc  date despre via a i opera poetului; 
- S - i dezvolte competen e tiin ifice, având ca punct de plecare texte 

eminesciene; 
- S - i exprime opiniile fa  de opera lui Eminescu, dezvoltându- i sim ul critic; 
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- S  în eleag  multiplele valen e de interpretare i în elegere a unor texte 
eminesciene; 

- S  coreleze no iunile de ani lumin  din fizic  i poezie; 

 

RESURSE MATERIALE:  

- Opera eminescian  în diferite edi ii; 
- Portrete ale poetului; 
- Materiale ilustrative care prezint  aspecte din via a acestuia; 
- Crea iile elevilor despre conexiuni ale literaturii i ale fizicii; 

 
 

EVALUAREA ACTIVIT II: portofoliu, lucr rile elevilor, fotografii, fi  de 
evaluare. 
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ACTIVIT I DESFASURATE                                                          
PENTRU PROMOVAREA UNIT II DE ÎNV MÂNT 

 

Prof. Înv. Pre c.: NAE IOANA 

 
R d cinile educa iei sunt amare, dar fructul este dulce. (Aristotel) 

 
Am pornit în promovarea unit 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 s  desfa oare activit i de promovare pentru c  schimbarea vine prin 
fiecare dintre noi. 

În decursul celor ase ani de când activez în aceast  uintate am desf urat 
activit i de promovarea a imaginii unit i la nivelul comunit ii locale, în rândul 
unit ilor de nivel colar, la nivel local, na ional i interna ional. Am realizat activit i 
de informare despre integrarea i progresul pre colarilor, despre politicile educa ionale, 
despre resursele educa ionale folosite, participarea la „activit i deschise“, prin 
organizarea unor activit i de tip: expozi ii, târguri cu produse ale activit ii 
pre colarilor, serb ri, concursuri colare, activit i de întrajutorare cu scop caritabil 
(expozi ii cu vânzare –produse de la târgul de toamn , ornamente pentru brad, felicit ri, 
m r i oare). 
 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 colar , fiind o modalitate foarte eficient  i apreciat  de promovare a 
unit ii de înv mânt, unde unitatea de înv mânt i-a f cut cunoscute activit ile mai 
ales în aceast  perioad  când accesul p rin ilor în unitate a fost interzis .  

În cadrul cercurilor metodice au fost prezentate numeroase exemple de bun  
practic  precum i activit i care puteau fi puse foarte bine utilizate în cadrul 
activit ilor desfasurate în mediul online.  În timpul activit ilor online cele mai 
utilizate, din rândul aplica iilor, ( i foarte îndr gite de copii) sunt Kahoot, 
Quizizz,Wordwall, Jigsaw Puzzles. 

Am acordat o aten ie deosebit  activit ilor extracurriculare  care sunt o 
alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a ocupa timpul liber al copiilor, institu ia 
de înv mânt  realizeazând astfel de activit i beneficiaz   de imaginea pozitiv  
binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional, fiind o component  
educa ional  valoroas  i eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde 
aten ie. 
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Unitatea de înv mânt trebuie s  devin  un mediu într-o continu  schimbare i 
adaptare la nevoile beneficiarilor i a comunit ii, îndeosebi în momentul când 
înv area se realizeaz  în mediul online. 
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Importan a activit ilor educative realizate în online                                         
pentru promovarea imaginii colii 

 

NAE - ANDREESCU SANDA                                                            
coala Gimnazial  nr. 88, Bucure ti 

 
 coala online, o nou  realitate a societ 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 dou  decade, o dat  
cu con tientizarea faptului c  brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile pe care o firm  le are. Imaginea unei institu ii este un patrimoniu, fie c  este 
mo tenit , fie c  este inclus  în totalitatea bunurilor institu iei, fie c  este apreciat  ca 
o dimensiune subiectiv . Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestioneaz , se 
administreaz  la fel ca orice alt bun patrimonial al institu iei, indiferent de natura 
acestuia. O imagine bun  a institu iei are o influen  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 nuit . Înv mântul online deschide 

posibilitatea unei preg tiri structurate, coordonate i corect etapizate, am cunoscut 
multitudinea de platforme i soft-uri educa ionale online în aceast  perioad . Cu to ii 
ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tin  cu aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan .  

 Noi,profesorii din înv mântul pre colar, am fost într-o situa ie dificil  i am 
încercat multe aplica ii i platforme cu ajutorul c rora am desf urat activit ile 
instructiv-educative i cele de evaluare. La gr dini  am folosit urm toarele aplica ii i 
platforme: Pere ii virtuali (Padlet), care sunt aplica ii digitale, care ofer  spa iu de 
afi are atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; Wordwall- este bazat  pe 
joc, foarte interesant i atractiv pentru copii; Kahoot – este bazat  pe joc de tip quiz 
(întreb ri i r spunsuri); Jigsawplanet – crearea unor puzzle; LearningApps - este un 
site util, care permite profesorilor s  desf oare activit i, aplica ii pentru copii, în 
timpul colii online. În aceast  perioad  fiecare cadru didactic i-a dobândit 
competen ele digitale prin experien e personale. P rerea mea este c  toate cadrele 
didactice trebuie s  se acomodeze la situa ia dat  (dac  ne place, dac  nu) i s  fim 
preg ti i pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme i instrumente 
din care putem s  alegem i s  experiment m care este cea mai eficient  pentru 
grupa/clasa noastr . 
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 Copiii pre colari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, 
etc. de fiecare dat  a fost nevoie de prezen a unui adult (care s  citeasc  instruc iunile 
pentru joc; s  porneasc  prezentarea, videoul, jocul; s  citeasc  povestea; s  pun  
întreb rile legate de poveste; etc.)  DAR ar trebui s  instruim în primul rând p rin ii 
pentru folosirea acestor platforme preg tind i pe ei pentru orice eventualitate care ne 
a teapt  în viitor. 

 Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea procesului 
instructiv i educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie f cut  diferen a 
dintre imaginea proiectat  i imaginea real . Prima este imaginea de sine pe care 
managerul colii dore te s  o promoveze în interiorul i în exteriorul s u, pe baza 
propriilor standarde i interese, care pot intra în contradic ie cu imaginea real . 
Calitatea colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi i orice alte 
persoane care lucreaz  în coal , toate acestea influen eaz  imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor colii i-o formeaz  despre activit ile organiza iei colare.  

 Ast zi colile sunt nevoite s  intre în competi ie între ele, pe baza identific rii 
imaginii lor publice de c tre 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 coal , calitate reg sit  în nivelul de satisfac ie al 

beneficiarilor: elevi, p rin i, comunitate fa  de serviciile oferite de coal . Imaginea 
colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului.  

  Deoarece performan a în înv are este determinat  în mare parte de strategii de 
instruire i demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caut  s  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 profesional ,  s  se 
documenteze, s  se înscrie în forumuri de discu ii pe teme de interes colar, s  acceseze 
materiale existente pe diverse medii de stocare (cd-uri interactive, s  descarce materiale 
didactice g site pe diferite site-uri educa ionale), s  parcurg  etapele necesare 
dezvolt rii personale, s  creeze teste online, bareme de corectare, matrici, planuri 
remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor u ura munca didactic .  

 

Bibliografie:  

Negril  Iulian, Marketing educational “Împreun  pentru copii: gr dini a i 
comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educa iei 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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Înv area, dincolo de sala de clas  

 

prof. înv mânt primar N stas  Nadia-Alina                                              
coala Gimnazial , Comuna Gâdin i, jud. Neam  

 
coala româneasc , în ciuda provoc rilor cu care se confrunt , caut  în 

permanen  modalit i prin care s  îndeplineasc  într-o m sur  cât mai mare idealul 
educa ional. Iar pentru a asigura „dezvoltarea liber , integral  i armonioas  a 
individualit ii umane, în formarea personalit ii autonome i creative” este necesar  o 
ac iune complex , unitar  i bine direc ionat . 

Implicarea în proiecte de parteneriat european reprezint  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 Gimnazial , Comuna Gâdin i, jud. Neam  a derulat un proiect Erasmus+, 
ac iunea cheie 2 – parteneriate strategice, finan at de Uniunea European . Proiectul 
european “Today, you imagine the European city of tomorrow - Ideas to build the 
future” a reunit coli i organiza ii din cinci ri europene: Collège Ernest Perrier de la 
Bâthie (Ugine, Fran a); Bilingual High School Academicien Lyudmil Stoyanov 
(Blagoevgrad, Bulgaria); coala Gimnazial  Gâdin i (Gâdin i, România); Institut 
Carles Valbona (Camp de les Moreres, Spania); Asocia ia Le Grand Bivouac i 
Departamentul pentru arhitectur , urbanism i mediu - Consiliul local Savoy, din 
Fran a i o organiza ie nonguvernamental  danez  ce a construit i gestioneaz  un 
cartier ecologic (Hjortshøj, Danemarca). 

Prin temele sale, proiectul a sprijinit educa ia global  pentru mediu, dezvoltare 
durabil , comer  echitabil, urbanism, s n tate, pace, cet enie i solidaritate 
interna ional . Elevii i-au imaginat un ora  virtual care abordeaz  diferite problematici 
ale dezvolt rii durabile, asigurând în acela i timp dezvoltarea genera iilor viitoare. 

Impactul asupra elevilor a vizat în principal formarea lor ca cet eni prin 
dezvoltarea gândirii critice i a capacit ilor de analiz , de observa ie i reflec ie; 
extinderea cuno tin elor generale; familiarizarea cu dezbaterile; în elegerea 
complexit ii lumii; asumarea rolului de juc tori activi i uni i, implica i în 
problematica colectiv  la nivel mondial. De asemenea, s-a urm rit formarea i 
dezvoltarea cuno tin elor i îmbun t irea abilit ilor lingvistice; dezvoltarea 
abilit ilor de exprimare i argumentative; conectarea disciplinelor, astfel încât s  dea 
un sens înv rii; dezvoltarea ambi iilor elevilor, construirea de c i de informare i 
orientare i descoperirea domeniilor de munc  i economie. 

Pentru echipele de profesori, implicarea activ  în acest proiect european a 
asigurat înl turarea zidurilor dintre disciplinele de studiu printr-un scop comun pentru 
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înv are; împ rt irea practicilor inovatoare între profesorii europeni; optarea pentru 
creativitate, experimentare i gândire orientat  spre proiecte; îmbun t irea 
cuno tin elor i a competen elor tuturor prin schimbul de experien ; dezvoltarea 
metodelor educa ionale curente prin introducerea unor ateliere de lucru, construite i 
g zduite împreun  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 priorit i comune (împ rt irea aceleia i viziuni) i difuzarea i 
promovarea de abord ri bazate pe proiecte, parteneriat i cooperare european . 

În ceea ce prive te institu ia colar , implementarea proiectului a asigurat 
statutul de „laborator de inovare” prin implicarea în dezvoltarea durabil  i a dus la o 
cre tere a calit ii educa iei furnizate. De asemenea, crearea i consolidarea 
parteneriatelor europene i-a conferit o valoare ad ugat  educa ional  i i-a îmbun t it 
imaginea ei public . 

Proiectul “Today, You Imagine the European City of Tomorrow - Ideas to Build 
the Future” a avut un caracter inovativ prin aceea c : 

- a fost transdisciplinar i s-a bazat pe procese de înv are. Temele i activit ile 
studiate în clas  sau în timpul întâlnirilor transna ionale au vizat toate disciplinele. 
Acest lucru a permis elevilor s  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 favorizeaz  interdisciplinaritatea. Ora ul virtual a fost creat într-un spa iu de 

lucru digital colectiv, unde au fost gestionate i împ rt 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, h r i, modele, crea ii 
artistice). 

- a oferit o abordare intercultural  i european  prin politicile, filozofia i 
obiectivele sale. O astfel de abordare a dus la o implicare colectiv , care a schimbat 
p rerile tradi ionale asupra mediului, educa iei, rela iilor sociale, rolului elevilor în 
coal  i locului tinerilor cet eni în ora ul de mâine. 

Construindu- i propriul lor ora  al viitorului, to i cei implica i în acest proiect au 
dezb tut modul de construire a unei localit i: încadrarea în teritoriul administrativ, 
realizarea de cartograme i scheme grafice, zonificarea func ional  a teritoriului i 
direc ionarea dezvolt rii localit ii. De asemenea, s-au analizat evolu ia popula iei, a 
activit ilor economice, institu iile publice i de interes general, echiparea edilitar , 
avantajele i dezavantajele mediului geografic, problemele cu care s-ar putea confrunta 
localitatea i modalit i de anticipare a acestora. A fost elaborat i codul cet eanului 
acestui ora , insistându-se pe democra ie, diversitate i dialog cultural, servicii de 
educa ie i s n tate pentru to i, lipsa discrimin rii, protejarea mediului înconjur tor, 
spa ii i ac iuni de petrecere a timpului liber. 

Cu fiecare tem  dezb tut  au fost construite noi elemente ale machetei (cl diri 
de locuit, fabrici, magazine, institu ii publice, drumuri de acces – pe parcursul temei 
Arhitectur  i Urbanism; sere, gr dini suspendate, livezi – în cadrul temei Agricultur  
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i alimenta ie; panouri solare, turbine eoliene, sisteme de exploatare a energiei 
geotermale – atunci când a fost dezb tut  tema Provoc ri energetice etc.). 

Macheta a fost transportat  în fiecare coal  partener  care a g zduit activit i 
comune. Structurat  în patru cartiere – câte unul pentru ficare coal  partener , macheta 
are un spa iu comun – zona central , la care s-a lucrat pe parcursul activit ilor 
transna ionale, în func ie de tema dezb tut . 

Bunele-practici adaptate i implementate pe parcursul proiectului sunt acum 
integrate în procesul didactic, sprijinind înv area i formarea elevilor ca cet eni 
europeni. Cuno tin ele despre arhitectur , energie, mediu, petrecerea timpului liber, 
regulile sociale i drepturile umane, dobândite prin intermediul activit ilor din proiect, 
precum i competen ele lingvistice, digitale i culturale reprezint  acum un patrimoniu 
al elevilor i profesorilor implica i în proiect i care este folosit în activit i colare i 
extra colare, pentru cre terea valorii ad ugate 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 bun  practic : A VIII-A 
Data:   4 FEB   2022 
PREGATIRE SUPLIMENTARA PENTRU EVALUAREA NATIONALA 

 Care este exemplul de bun  practic ? 
Denumirea exemplului 
de bun  practic  

REZOLVAREA PE ZOOM A VARIANTEI 29 
PT EXAMEN-2022 

Descrierea exemplului 
de bun  practic  (max. 
50 cuvinte) 

Am DIRIJAT DEMERSUL DIDACTIC, am apreciat si 
evaluat cele mai bune lucrari 
Apoi am facut recomandarile celor cu ritm lent de invatare 

 De ce cred c  este un exemplu de  bun  practic ? 
Beneficii pentru elevi 
(max. 100 cuvinte) 

Pentru ca am implicat activ copiii si parintii in rezolvarea 
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 
înv ate (max. 100 
cuvinte) 

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

Reu ite/ Provoc ri 
(max. 100 cuvinte) 

Am reusit sa implic toti elevii in videoconferinte 
Provocare-realizarea unui filmulet in care sa pun experienta 
aceasta neasteptata! 

 Dovezi (fotografii, m rturisiri ale elevilor, produse ob inute etc., cu respectarea 
legisla iei în vigoare) 
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A. FOTOGRAFII  SUGESTIVE (max. 5) 
B. M RTURISIRI 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 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborareîntre cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i.Educa ia 
este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. “Clientul” este 
liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor 
face ca coalas  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor 
acestora.  

Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  
de a adapta programul educa ional la nevoile înschimbare ale “clientilor”. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, darprin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  este 
garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate func iona 
bine f r  sprijinul comunit ii, aceastareprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor 
membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea 
comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale. Pentru a reu i, o institu ie 
educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor mediului complex i în continu  
schimbare.       

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele 
educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; consilierea p rin ilor 
privind orientarea colar ; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, 
regional, na ional. 

Promovarea imaginii gradinitei am incercat sa o realizam atat traditional cat si 

SCOA LA G IM NAZ IA LA ,,V IRG IL CARA IVAN ‘’Sat SU LETEA
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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 înc rcat  de emo ii pentru flutura i de la gr dini  cu program normal Suletea. 
Ast zi am avut parte de o surpriz  minunat  din partea spiridu ilor lui Mo  Cr ciun . 
Mul umim din tot sufletul doamnelor educatoare de la C minul 11 din Bârlad pentru 
toate darurile primite de cei mici. 

1 Decembrie – „La mul i ani România!” 

ARGUMENT 

Ziua na ional  este o zi deosebit  pentru to i românii, mai ales pentru c  ea are 
o semnifica ie istoric  deosebit . Unirea realizat  în 1918 este una din cele mai mari
realiz ri istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru str mo ii no tri, 
pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru realiz rile istorice i culturale, 
precum i pentru personalit ile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale i 
pân  azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abord m  cu ocazia acestui 
eveniment. Înc  de la gr dini  copiii trebuie s  afle despre istoria i str mo ii no tri 
tot la fel cum este obligatoriu ca s – i cunoasc  familia: p rin ii, fra ii, bunicii, rudele 
mai apropiate sau mai îndep rtate.Ziua Na ional  este un bun prilej de a aborda astfel 
de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insufl m copiilor sentimente de dragoste 
i respect pentru: limba român , ara noastr , poporul român, str mo ii no tri, pentru 

obiceiurile i tradi iile str mo e ti, pentru istoria i eroii no tri, mândria c  sunt 
descenden ii unor oameni curajo i i iubitori de neam i ar . 

SCOPUL ACTIVITATII 

– cunoa terea însemn t ii zilei de 1 Decembrie 1918 i ale consecin elor actelor
istorice înf ptuite atunci asupra poporului român; 
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CE TREBUIE S  AFLE? 

– Când s rb torim Ziua Na ional ?

– Cum se nume te ara noastr , capitala rii, jude ul i ora ul nostru?

– Ce s rb torim la 1 Decembrie?

– Cum s-a realizat  „Marea Unire”?

– Imnul Na ional i Steagul Tricolor

– Însemnele României

– Alte „Uniri” care au avut loc i când i cine le-a realizat?

-Personalit i istorice din zona noastr  

Perioada desf ur rii: 22-26 noiembrie 2021 

GRUP INT : Prescolarii GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL 
SULETEA; JUD VASLUI 

   Perioada 22 – 26 noiembrie 2021 a fost bogat  în activit i realizate de c tre 
prescolarii din grupa mare si mica, în special prin realizarea unor desene si colaje  
referitoare la importan a 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 
însemn tatea acestei zile în istoria României, precum i la premisele realiz rii acestui 
pas, elevii manifestând un interes pl cut asupra acestor evenimente. 

    Anexele activit ii 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 activit ilor copiii vor fi premia i 
cu câte-o diplom . 

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 DEVENIT  REALITATE! 

Prof. pt. înv. pre colar, Nedelcu Angela
Gr dini a cu P. P. Nr. 2 imleu Silvaniei 

„Orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor factori i, din acest 
punct de vedere, educa ia va r mâne mereu o art : arta de a adapta, la o situa ie precis , 
indica iile generale date de c r ile de metodologie.” – Gaston Mialaret 

Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce a teapt  i au 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala noastr , în ochii comunit ii, 
este rezultatul unei munci constante. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Actul de predare-înv are nu se poate realiza în orice condi ii nici în mediul real, 
nici în mediul virtual, fiind necesar  con tientizarea tuturor factorilor, a implica iilor i 
a resurselor. A lua pulsul clasei la începutul lec iei este o m sur  obligatorie atît în 
coala clasic , dar i în cea online. A fi desprins de tr irea elevilor, de dispozi ia lor 

înseamn  a func iona ca un robot care informeaz , care livreaz  con inuturile solicitate 
la un moment dat. Incontestabil, starea de bine – fizic, psihic i moral – constituie 
fundamentul succesului colar. 

Chiar i din intimitatea c minului, procesul de înv are se cuvine s  mearg  
înainte, alimentat de curiozitatea copiilor i de voca ia dasc lilor. Este mai important 
s  stabilim ce ne apropie, ce ne aduce împreun  decît s  ne ata m de elementele de 
segregare; în acest punct al analizei, trebuie s  admitem c  ne leag  – 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 
form .  

În perioada pandemic  ar trebui intens valorificate avantajele internetului i 
a ezate la temelia pred rii online. Sunt resurse valoroase, pe care nici nu le b nuiam 
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anterior: interviuri, imagini, filme, jocuri; toate sunt capabile s  capteze aten ia 
elevilor, redut  tot mai greu de cucerit în zilele noastre. Cu ajutorul acestor resurse 
audio i video, copiii î i pot îmbog i semnificativ cultura general , î i pot dezvolta 
considerabil imagina ia i vocabularul, dar  i s  î i  antreneaz  excelent , gîndirea. 

Mai exact, înaintea orei de curs, elevilor li se pot înc rca pe platforma colii 
diverse materiale referitoare la con inuturile studiate prin program , pe baza c rora li 
se pot da multiple sarcini de lucru. Cum interesul nostru este acela de a ob ine din 
partea copilului o vizionare activ , nu pasiv , îi putem cere s  se raporteze la material 
din mai multe perspective. 

Astfel, în desf urarea activit ilor, am avut în vedere urmatoarele: 

• Am urm rit deprinderea de a se exprima corect în propozitii,
• Am urm rit exprimarea corect , folosind substantivul propriu i comun,
• Am propus înv area unor poezii,
• Am propus repetarea i înv area unor cântece,
• În programul de dup  amiaz , am propus povesti micutilor prescolari,

acestia având posibilitatea s  o vizioneze pe platforma Classroom, 
• Am propus activit i prin care am consolidat urm toarele: 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
(Activit i gr dini e) în recapitularea figurilor geometrice i a celorlalte teme propuse 
la domeniul tiin e.  

• Totodata, am recapitulat tot ceea ce înseamn  anotimpuri, succesiunea
acestora, caracteristicile acestora, am observat schimb rile din natur . 

• Am recapitulat zilele s pt mânii i lunile anului.
• Datorit  faptului c  micutii pre colari i-au desf urat activitatea de acas

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, t iere pe contur i lipire, pictur , dactilopictur , pictur  cu materiale din natur . 
Am lucrat cu teme si fise reprezentative activitatilor de lucru din ziua respectiv . 

• 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 p rin ilor, care au postat fie pe 
classroom, fie pe wattsupp lucr rile copiilor sau filmule e cu copiii. Astfel, am putut 
constata dac  copiii au în eles i au realizat corect ceea ce li s-a cerut.  

Întâlnirile pentru consilierea p rin ilor, au avut loc cu fiecare p rinte, individual, 
în fiecare zi de joi din s pt mân .De fiecare data, am r spuns întreb rilor i 
nel muririlor p rin 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 p rintii, au acumulat noi 
informatii în domeniu IT, înv ând s  utilizeze un instrument digital (telefon, laptop, 
tablet ) în scop educativ, au avut posibilitatea s  înve e lucruri noi despre natur , 
experimentând al turi de p rin i i îndruma i de experien a cadrului didactic.  

P rin ii au beneficiat de faptul c  au putut observa nivelul educativ al propriului 
copil, au putut observa felul în care micutul lor se raporteaz  la actul instructiv-
educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de 
feed-back în timp real atât de la copil, cât i de la cadrul didactic, au realizat c  
tehnologia poate oferi o nou  form  de educa ie dirijat  pentru prescolar.   

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Bibliografie: 

- https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
- https://www.observatorcultural.ro/articol/scoala-online-cautare-provocare-

schimbare/  
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„PROMOVAREA IMAGINII COLII- COALA ONLINE„ 

Prof. Înv. Pre c. Nedelcu Ionela - Mihaela,      
G. P. P Nr. 9 Buz u 

Educa ia ca proces reflect  o necesitate de natur  psihologic , angajat  la nivelul 
numeroaselor raporturi interindividuale care intervin în activitatea de formare-
dezvoltare a personalit ii. Deoarece educa ia este factorul determinant al dezvolt rii 
sociale în contextul lumii contemporane, caracterizat  printr-o dinamic  accelerat  a 
schimb rii, orientarea ei prospectiv  este esen ial . Aceasta presupune studiul evolu iei 
viitoare a societ ii pornind de la analiza unor factori i tendin e actuale. Dup  Sorin 
Cristea, orientarea prospectiv  în educa ie înseamn  ,,formarea unor calit i, 
deprinderi, structuri cognitive, afective, psihomotorii care se preconizeaza a fi 
solicitate în viitor de schimb rile economice i social-politice, evolu iile demografice, 
muta iile culturale i progresele tiin ifico-tehnice.” 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerin e tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t mânt un cadru viu, un mediu în 
continu  schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coal . Promovarea imaginii institu iei se 
realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  vizeze multiplicarea 
experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

Modalit ile de promovare a ofertei educa ionale a institu iei sunt: pliante, 
postere, site-ul unit ii unde se pot posta fotografii din cadrul unor activit i instructiv-
educative desf urate cu pre colarii, activit i extra colare i actualizarea la zi a 
acestuia. 

Starea în care ne afl m ne-a for at s  fim p rta i ai unor schimb ri radicale care 
a provocat modific ri în structura sau func ionarea organiza iei prin regândirea 
utiliz rii tehnologiei. Acestea schimb ri ne-au determinat s  abord m procesul 
instructiv-educativ din alt  perspectiv  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: 
 Profesorii, copiii, elevii, studen ii î i pot desf ura activit ile de acas ; 
 Eliminarea deplas rii spre i dinspre unitatea de înv mânt, câ tigându-se astfel 

timp; 
 Distribuirea rapid  a materialului didactic; 
 Folosirea con inuturilor interactive, a jocurilor interactive; 
 Pun în eviden  valoarea competen elor digitale de inute de copii de la vârste din 

ce în ce mai mici. 
Dezavantajele co lii online: 

 Dificult i în utilizarea tehnologiei de c tre anumite persoane; 
 Nu to i copiii au acces la internet i nu de in dispozitive care sunt necesare 

acces rii cursurilor online (calculator, laptop, tablet , smartphone);  
 Lipsa interac iunii directe între copil-educator, copil-copil, profesor-profesor 

suprim  posibilitatea îndrept rii imediate a comportamentelor  neacceptate.  
Aceast  nou  abordare a educa iei trebuie s  fie direc ionat  în spiritul 

dezvolt rii autoeduca iei, atât cadrelor didactice cât i elevilor. Nimeni nu a fost 
preg tit pentru înv area online, respectiv  coala online, cadrele didactice au fost 
provocate s  se adapteze rapid i s  transmit  un mesaj important copiilor: înv area 
continu  dincolo de coal  i cu instrumente online, accesibile tuturor, iar cu mult  
determinare, voin , ambi ie se poate face progres.  

Imaginea colii, a institu iei poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, acces la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, promovarea unui comportament moral pozitiv i participarea 
la activit 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 Didactic  i
Pedagogic .

2. Albulescu, I., Catalano, H., Cristea, S., (2019), Sinteze de pedagogie, Editura
Didactic  Publishing House.
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor înv. primar MIHAELA NEGRU                
COALA GIMNAZIAL  „SIMION BALINT” RO IA MONTAN  

În zilele noastre, o coal  trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e 
complexe din partea societ ii i s  î i revendice pozi ia sa în via a copiilor pe care îi 
educ . Cerin ele beneficiarilor fac dintr-o coal  un cadru viu, un mediu într-o continu  
schimbare. 

Deschiderea spre tot ceea ce este nou se datoreaz  cadrelor didactice preg tite i 
dornice pentru schimb ri, care intervin în favoarea dezvolt rii continue a colii. 
Crearea unei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din coal , schimbarea 
venind prin fiecare dintre noi. 

 Crearea unui spa iu de înv are pl cut i atractiv în s lile de clas , inovarea în 
activitatea didactic , 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 
s u în comunitate.  

Managementul clasei de elevi se diferen iaz  de managementul colii sau al altor 
medii educa ionale prin specificul rela iei profesor-elev, în scopul form rii i 
dezvolt rii personalit ii acestora, concomitent cu problemele ei pedagogice, 
metodologice. Aceast  abordare este sus inut  prin structura dimensional  a 
managementului clasei: 

 dimensiunea ergonomic  care asigur  condi ii materiale, de confort ac ional, 
precum: dispunerea mobilierului, vizibilitatea, pavazoarea clase 

Dimensiunea ergonomic  a clasei de elevi (CP-II) din coala Gimnazial  „Clo ca” 
C rpini  – structur  a colii Gimnaziale „Simion Balint” Ro ia Montan – dispunerea 
mobilierului. 
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 dimensiunea inovatoare implic  în elegerea necesit ii de ameliorare, 
schimbare, perfec ionare a vie ii i activit ii clasei, grupului i apoi luarea de 
decizii adecvate, implicarea lor progresiv . 
În activitatea mea didactic  am sim it nevoia tranform rii unor dimensiuni cu 

efecte pozitive asupra procesului de înv are. Acest lucru a izvorât ca necesitate din 
preocuparea mea permanent  în a le oferi elevilor un mediu stimulant i atractiv de 
înv are, a men ine ritmul cu dezvoltrea tehnologiei i schimb rilor epocii în care tr im. 
Nevoile genera iilor de elevi m-au determinat s  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 clas  a metodelor i tehnicilor de predare-înv are-evaluare raportate 
la modelele de evaluare PISA i PIRLS, inând cond de individualitatea fiec rui elev. 
Aceste aspecte mi-au îmbun t it activitatea la clas , au creat un climat afectiv pozitiv 
i propice pentru o înv are eficient  i au contribuit semnificativ la promovarea 

imaginii colii în care îmi desf 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, fiindc  imaginea pozitiv  se creeaz  greu, dar se poate 
pierde u or. 
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INSTRUMENT EDUCA IONAL PENTRU COALA ONLINE 

prof. Neneciu Rodica
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONE TI 

” coala ideal  este aceea care lefuie te sufletul, prin intermediul min ii”.
Elena Stan 

Utilizarea calculatorului,, în procesul de înv mânt, devine o necesitate în 
condi iile dezvolt rii accelerate a tehnologiei informa iei. Noile genera ii de elevi sunt 
obi nui i cu avalan a de informa ii multimedia, conceptul de asistare a procesului de 
înv amânt cu calculatorul fiind o cerin  intrinsec . 

În procesul didactic modern, instruirea asistat  de calculator a devenit una din 
metodele de baz  în înv mânt.  

Procesul de înv mânt asistat de calculator presupune predarea lec iilor de 
comunicare de noi cuno tin e, aplicarea, consolidarea i sintetizarea noilor cuno tin e, 
verificarea automat  a unei lec ii,verificarea automat  a unei discipline colare sau a 
unei anumite programe colare.  

Procesul educa ional atât de complex devine scena a trei actori: profesorul, 
elevul i calculatorul care, împreun , caut  s  asigure demersul didactic. 

Multe din func iile i sarcinile care, prin tradi ie, apar ineau profesorului acum 
sunt preluate de calculator. Calculatorul poate fi considerat un mijloc de informare, de 
aplicare i consolidarea cuno tin elor, de simulare, de exersare,  deosebit de util în 
procesul educa ional.    

Literatura didactic  informeaz  despre existen a unor pachete de programe 
didactice pentru instruirea asistat  de calculator care include instruc iuni de proiectare 
i realizare a lec iilor asistate sau par ial asistate de calculator.  

Didactica informatic  eviden iaz  exigen ele psihopedagogice ale programelor 
de instruire asistat  de calculator, modul de includere a secven elor computerizate 
printre cele de înv are clasic , locul profesorului i al elevului în aceast  form  de 
desf urare a procesului de înv mânt, readaptarea întregului sistem la condi iile 
particulare solicitate de instruirea asistat  de calculator. 

În concluzie, se poate afirma c  instruirea asistat  de calculator confer  
înv mântului tradi ional o nou  dimensiune, ce promite cre terea substan ial  a 
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randamentului înv rii colare, oferind astfel o solu ie realizabil  i realist  problemei 
cu care se confrunt  înv mântul contemporan, care se adapteaz  tot mai greu 
cerin elor sociale în dinamic  accelerat , impulsionat  de ritmul actual al înnoirilor 
tehnico- tiin ifice. 

Bibliografie: 

1. Ioan Cerghit, Metode de înv mânt, Editura Polirom, Ia i, 2006
2. Husac, Melexina, colarul mic i calculatorul în Înv mântul primar. Revist

dedicat  cadrelor didactice, nr. 1 – 3/2006, Editura Miniped, Bucure ti, 2006
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare – Stiluri i strategii,

Editura Aramis, Bucure ti, 2002
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Promovarea Imaginii colii 

Prof. înv. primar Nicolae Cristina 

          În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

      Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

      Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
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i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerin e 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t mânt un cadru viu, un mediu în 
continu  schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Al turi de asigurarea protec iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protec iei integrit ii fizice i psihice a fiec rui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod s n tos de via , participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vie ii colare, implicarea familiei i a 
societ 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 eficient  a resurselor educa ionale, 
promovarea imaginei institu iei colare în care activez devine semnificativ .  

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat direc i, cât i indirecti (elevii, p rin ii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coal . Educa ia este obligatorie, dar din fericire 
nici o institu ie nu poate for a alegerea. “Clientul” este liber s  aleag . Aceast  
dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor face ca coala s  depind  
de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora. Informarea nu este de 
ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  de a adapta programul 
educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.  

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate 
func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i 
serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel 
la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emo ional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 
      Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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DE CR CIUN, FII MAI BUN! 

Prof. NISTOR CRISTINA
GR DINI A CU P. P. NR. 23, MUN. PLOIE TI 

„De Cr ciun, fii mai bun”! este o sintagm  destul de banal  ar spune unii, îns  
mereu vie în inima bunului cre tin, deci mereu de actualitate. Începutul lunii decembrie 
aduce cu sine emo ia s rb torilor ce se apropie, iar datoria de a ne ajuta semenii afla i 
la nevoie prinde acum via .  

Mo  Cr ciun exist ! Pentru cei care cred cu adev rat, pentru cei c rora nu le-a 
fost team  s - i p streze flac ra speran ei vie. Mo  Cr ciun este un izvor de bucurie 
pentru cei ce primesc, dar i pentru cei care ofer , pentru c , a a cum spunea un în elept 
cândva, mai mare bucurie este „a da”, decât „a primi”. Este ca i cum toat  dragostea 
pe care o oferi celorlal i i s-ar întoarce în mod miraculos înapoi. 

În preajma sfintelor s rb tori, familiile pre colarilor i cadrele didactice 
împreun  cu Doamna Director –Gr dini a cu P.P. nr. 23, mun. Ploie ti i structura -
Gr dini a cu P.N. nr. 10, mun. Ploie ti - i-au unit aten ia, timpul, dar i osteneala, spre 
a fi împreun  ziditori ai miracolului d ruirii. Cu to ii i-au propus s  fie ambasadori ai 
faptelor bune, s  duc  un strop de speran  acolo unde dezn dejdea se voia stapân . S  
fie al turi unii de al ii pe un drum în care efortul nu este obositor pentru c  se 
transform  în bucurie, în cadrul Proiectului Educa ional “Toleran  i prietenie” –
activitatea din luna decembrie -„De Cr ciun, fii mai bun!”-desf urat la nivelul unit ii 
în parteneriat cu Organiza ia umanitar  Concordia -Centrul de zi pentru copii- Casa 
Cristina reprezentat  prin coordonatorul de centru dna Ana eicaru i pedagogii Dima 
Tatiana, Davidescu Andreea  în calitate de colaboratori proiect ai  institu iei partenere. 

D ruie te din toat  inima i deschide- i sufletul pentru a primi dragoste i fericire! 
Las - i sufletul s  renasc  i tr ie te fiecare zi ca pe un dar nepre uit! Sub aceast  deviz , 
dna Director Voica Cristina Luiza, prof. înv. pre colar Nistor Cristina, prof. înv. 
pre colar Enache Maria- coordonatori proiect i cadrele didactice ale unit ilor GPP 23 
i GPN 10 au strâns dona ii de la familiile pre colarilor gr dini ei- îmbr c minte, 

înc l minte, juc rii, dulciuri, etc. pe care le-au d ruit partenerului proiectului acum în 
prag de Cr ciun. 

„De Cr ciun fii mai bun”, este motto-ul auzit des în aceast  perioad . Pentru 
gr dini a noastr  a fost momentul în care ne-am oprit pu in din cursa zilnic  i am f cut 
un gest umanitar la adresa semenilor-beneficiarii Centrului de zi pentru copii- Casa 
Cristina.  

„Fii cât mai bun, c ci doar asta î i r mâne.” — Ralph Waldo Emerson 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 

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

Activit ile extracurriculare sunt activit i complementare activit ii de înv are 
realizat  la clas , urm resc dezvoltarea competen elor de comunicare i rela ionare, 
cultiv  interesul pentru diferite ramuri ale tiin ei, atrag individul la via a social , la 
folosirea timpului liber într-un mod pl cut i util, orienteaz  elevii c tre activit i utile 
care s  întregeasc  educa ia colar , contribuind la formarea personalit ii. De aceea, 
coala trebuie s  fie deschis  spre  acest tip de activitate care îmbrac  cele mai variate  

forme.  Se desf oar  prin: activit i educative, tiin ifice, artistice, sportive, turistice. 
Astfel de activit i ofer  numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a 
personalit ii acestora. 

Activit ile extracurriculare ofer  oportunit i pentru dezvoltarea unor 
competen e, în raport cu anumite obiective ce inspir  i provoac  elevul, atât pentru 
succesul lui educa ional, cât i pentru cel din via a de zi cu zi. Acestea au o valoare 
important  atât pentru dezvoltarea social , cât i pentru cea personal , prin demersuri 
specifice i particulare. De i activit ile specifice educa iei formale urm resc anumite 
finalit i men ionate anterior, totu i ele nu duc la valorizarea unor competen e precum: 
dezvoltarea unor abilit i interpersonale, munc  în echip , ini ierea i implementarea 
unor proiecte personale sau în echip , deprinderi de înv are a modului cum s  înve i 
etc. 

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
Diversitatea acestor activit i cre te interesul copiilor pentru coal  i pentru oferta 
educa ional . 

Dintre activit ile extracurriculare care se desf oar  în coala noastr  amintesc: 
parteneriate i proiecte educative, concursuri colare i activit i artistice. 
Parteneriatele i proiectele educative desf urate, sau în curs de desf urare, sunt în 
colaborare cu alte unit i de înv mânt preuniversitar i universitar, cu organiza ii 
nonguvernamentale, cu institu ii de cultur  sau edituri. Voi enumera câteva dintre ele: 
„Educa ia e ansa ta”, „Un dar mic…o bucurie mare”, „Pa i prin lumea c r ilor”, 
„Cartea-prietena copiilor”, „Copiii în lumea artei”, „Pa i spre lumea artei”,„Educa ie 
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pentru starea de bine a fiec rui copil”, Educa ie f r  frontiere” i altele. Prin aceste 
parteneriate am urm rit s  dezvolt m elevilor competen e de comunicare, sociale i 
civice, de ini iativ  i antreprenoriat, sensibilizare i exprimare cultural . 

Concursurile colare la clasele mici sunt o activitate atractiv , dar i de 
dezvoltare a unei gândiri independente, de stimulare a spiritului de ini iativ , de 
descoperire i rezolvare de probleme noi, de autoevaluare, de exprimare artistic , de 
voluntariat. 

Prin participarea elevilor la concursuri na ionale, interjude ene, jude ene sau 
locale, specifice ciclului primar, de cultur  general , artistico-plastice, prin implicarea 
în parteneriate i proiecte educative am promovat imaginea colii i oferta educa ional . 

Bibliografie: 

Cr ciunescu Nedelea, Forme de activit i extracurriculare desf urate cu elevii ciclului   
primar, în „Înv mântul primar“, nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucure ti; 
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14 noiembrie - Ziua Mondial  a Diabetului  

Olaru Cristina i Nasui Simona 

Tema din acest an este „Familia i Diabetul”, o campanie menit  s  atrag  aten ia 
asupra efectelor acestei afec iuni grave în rândul copiilor i al tinerilor. 

Aceast  afec iune nu prezint  simtome clare, motiv pentru care testarea este 
extrem de importanta.  

Elevii si parintii prezenti au beneficiat de testarea gratuit  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! Felicit ri Ansamblului "Ciob na ul" condus 
de domnul Silviu Popa i Ro u Ionel  pentru locul I si trofeul ob inut la Festivalul - 
Concurs Interjude ean de Interpretare i Dans popular "Traditii si obiceiuri" Bârlad, 5 
mai 2019. De asemenea, felicit ri elevilor, Dumbrav  Mara - premiul III, Dragnea 
Isabela i Obreja Cristinel - premiul II la sec iunea canto. Felicit ri! Mult succes în 
continuare i cât mai multe realiz ri.Ziua de 1 Decembrie semnific  împlinirea 
dezideratului de libertate, unitate i demnitate na ional   al mai multor genera ii  de 
români, croit prin idealuri i sacrificii.  

În cadrul activit ii ,,Pe-un picior de plai, pe-o gur  de rai", organizat  de colile 
G ge ti, M lu teni, Bl ge ti, Giurcani i uletea, elevii au marcat Ziua Na ional  a 
României prin diverse activit i cultural-artistice. 

Felicit ri tuturor participan ilor i organizatorilor pentru ini iativ ! 

LA MUL I ANI, ROMÂNIA!Ziua de 15 ianuarie, aleas   ca zi a Culturii 
Nationale, este dat   de na terea  celui ce a fost supranumit Luceaf rul  Poeziei 
Române ti, Mihai Eminescu. 

Elevii colii noastre au marcat ziua de 15 ianuarie prin diferite activit i 
desf urate sub îndrumarea doamnei profesoare Alina Traficul de persoane reprezint  
o infrac iune prin care sunt exploata i copii, femei i b rba i în diferite scopuri.
Constituie o infrac iune grav  i, totodat , o înc lcare flagrant  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 activit ile de promovare a imaginii colii    
prin activit i extra colare interdisciplinare 

Prof. ing. Olea Traiana Miori a                           
coala Gimnazial  ,,Vasile Lucaciu,, Carei, jud. Satu Mare 

Imaginea unei institu ii educa ionale este determinat  de un ansamblu de criterii, 
reguli i interpret ri care sunt structurate de-a lungul timpului i transmise prin tradi ie, 
modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Imaginea unei coli este ansamblul reprezent rilor care îi sunt asociate unei 
identit i specifice de c tre to i actorii implica i în activit ile colare-profesori, elevi, 
p rin i, autorit i, mass media. Imaginea colii este un complex constituit din istoria 
organiza iei colare, calitatea ofertei educative, performan ele sale i stabilitatea 
institu ional , 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 ional  este important  i se completeaz  cu rezultate 
cuantificabile (num r de absolven i, performan e, integrare în munc  sau în alte 
structuri de înv mânt i de elemente ale culturii organiza ionale ce in de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunit ii. Factorul 
principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea procesului instructiv i 
educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

Promovarea imaginii colii noastre este rodul activit ilor derulate în 
parteneriate, ceea ce confer  avantaje evidente, deoarece se creeaz  rela ii de 
colaborare, se aprofundeaz  diverse probleme educative i nu în ultimul rând, au loc 
schimbul inter i intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insufl  elevilor dorin a 
de implicare în comunitate, experien ele de înv are se multiplic  i se diversific , iar 
personalitatea acestora devine efervescent  i acentuat creatoare. 

În perioada actual , procesul instructiv-educativ apeleaz  tot mai mult la 
mijloacele tehnice de instruire. Acestea au introdus i vor introduce schimb ri notabile 
în derularea procesului educa ional fiind destinate înlesnirii pred rii cuno tin elor i 
deprinderilor. Actualmente putem vorbi de o tehnologie didactic  f r  a o confunda 
îns  cu aparatura sau cu instrumentarul pe care profesorii i elevii le utilizeaz  pentru 
ob inerea unor rezultate concrete. 
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Metodele i mijloacele moderne produc schimb ri în planul gândirii (idei, 
opinii), în plan verbal i ac ional, activeaz  elevii, îi motiveaz , reducând încorsetarea 
pe care ei i profesorul o resimt într-o activitate tradi ional . Variate i etapizate, aceste 
metode trebuie s  fie aplicate ca un joc cu reguli. Prezentate ca ni te jocuri de înv are, 
cooperare, distractive, nu cu efort de concentrare, metodele moderne determin  elevii 
s  rezolve în grup problemele cu care se confrunt , s  ia decizii, i s  aplaneze 
conflictele ce pot ap rea. Astfel, ei descoper  o noua experien  interrela ionând în 
grupuri de înv are activ : aceea de a studia, de a investiga împreun  i cap t  încredere 
în for ele proprii, dar i în ale grupului. 

Înv area bazat  pe proiecte cu participarea elevilor la concursuri colare i 
extra olare folosind mijloace moderne ale tehnologiei pe baz  de proiecte este un 
model de instruire care îi implic  pe elevi în activit i de investigare a unor probleme 
obligatorii i au drept rezultat ob inerea unor produse autentice. Proiectele vin s  
sporeasc  oportunit ile de înv are ale elevilor, pot varia foarte mult în ceea ce prive te 
con inutul i aria acoperit  i pot avea loc la diferite niveluri de înv mânt. Prin 
proiecte, elevii î i asum  roluri active – cel care rezolv  problema, cel care ia decizia, 
cel care efectueaz  investiga ii, responsabilul cu documentarea.  

Desigur, participarea elevilor la activit i educative se desf oar  în afara orelor 
de curs i aduc elemente de noutate fa  de disciplinele studiate de elevi prin 
curriculum-ul obligatoriu. Ele pot avea la baz  informa iile acumulate i competen ele 
dezvoltate de elevi pe parcursul anului colar, dar nu vor avea rolul de dublare, ci de 
complementarizare sau aplicare practic  a acestor informa ii i competen e. Aceste 
activit i au la baz : dorin a elevilor de a se implica în proiecte extra colare unde pot 
s  foloseasc  tehnologii moderne. Totodat  aceste activit i duc la parteneriate cu alte 
unit ii colare, cu alte institu ii care pot furniza resurse pentru astfel de activit i, 
dorin a profesorilor de a realiza i alte activit i, în afara orelor de curs. 

Un exemplu de promovare a imaginii colii îl reprezint  i proiectul prezentat de 
elevii Mocanu erban i Bontea Luca de a coala Gimnazial  ,, Vasile Lucaciu,, din 
Carei, jud. Satu Mare, coordonat de prof. ing. Olea Traiana Miori a a fost calificat la 
Concursul Na ional interdisciplinar ,,DESCOPER  MONUMENTE ROMÂNE TI” 
unde a ob inut  Premiul  II. Proiectul a fost realizat în aplica ia ,,Powtoon,, unde 
promoveaz   cl direa monument în care actualmente func ioneaz  Prim ria din ora ul 
natal Carei.   

Elevii au descris istoricul cl dirii, evenimente petrecute în aceast  loca ie, au 
evocat personalit i care au vizitat monumentul arhitectural. Personalit ile care au 
marcat istoria ora ului pot fi modele prin care elevii  î i contureaz  caracterul i implicit 
parcursul intetectual i traseul în via .   

Concursul promoveaz  recunoa terea muncii elevilor preocupa i concret de 
cunoa terea zonei lor de ba tin  i implicit a rii în contextul larg al particip rii 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 unit ii de neam românesc.  

Pentru exemplificare urm ri i prezentarea realizat  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 B lcescu”, Pite ti 

Ologu-Neagoe Oana-Andrada 

coala Gimnazial  ”Nicolae B lcescu”, este prima coal  din cartierul G vana. 
Începuturile fostei comune G vana  (actualmente cartier  al  ora ului Pite ti) 

sunt destul de greu de precizat. Denumirea de G vana apare în 1649 în vremea lui 
Matei Basarab (1632-1654) legat  de hot rnicia a doisprezece boieri în Budeasa i 
G vana. 

Prima coal  în comuna G vana, plasa Pite ti, jude ul Arge , a luat fiin  spre 
sfâr itul anului 1838, sub îndrumarea candidatului de înv tor Gheorghe Dumitru, 
originar din comuna G vana. Din documente reiese c  la 19.03.1839 coala era 
frecventat  de 30 de copii din G vana i Valea Rea, cl direa fiind construit  din 
împletituri de nuiele i amplasat  lâng  „p tulele împ r te ti" aproape de biseric  . 

coala a func ionat pân  în anul 1848 când, din cauza revolu iei, colile au fost închise. 
În anul 1857, caimacamul Alexandru Ghica a hot rât redeschiderea colilor. 
     Abia în 1894 s-a construit un local propriu pentru coal , din zid, cu dou  s li 
de clas  i o cancelarie. În 1910 s-a ridicat o nou  construc ie din c r mid , pe teren 
de piatr , dispunând de trei s li de clas , un coridor i o cancelarie, în fostul local 
mutându-se prim ria comunei. În anii 1925 i 1940 s-au ad ugat noi s li de clas  astfel 
c  în 1942 coala avea ase s li de clas , o cancelarie, un atelier, o buc t rie i o 
cantin . Ca urmare a rezultatelor bune ob inute de elevii colii la examenele de 
absolvire i a constat rilor pozitive f cute de organele de control cu ocazia diferitelor 
inspec ii, coala din G vana era cotata ca una din cele mai bune coli rurale din jude . 
      Din 1925 la coala G vana a func ionat primul atelier colar, a c rui dotare a fost 
îmbun t it  permanent. Tot din anul 1925, coala a dispus i de o bibliotec  proprie, 
donat  de Cercul Studen esc Arge ean, ini ial cu 132 volume ajungând în 1934 la 700 
volume. Din anul 1965, ca urmare a extinderii cartierului G vana i a cre terii 
num rului de elevi s-a dat în folosin  noul local al coli Nr.6, în care func ioneaz  i 
ast zi. În anul 2012 coala si-a schimbat denumirea în COALA GIMNAZIAL  
NICOLAE B LCESCU PITE TI. 

Aceasta are cadre didactice foarte bine preg tite, majoritatea având gradul I, 
dornice de ob inerea unor rezultate excep ionale al turi de elevi. Beneficiaz  de after-
school, proiectul fiind destinat p rin ilor care au nevoie de ajutor în educarea celor 
mici, dar i copiilor care vor s  î i petreac  timpul într-o companie potrivit  vârstei lor. 

coala ofer  certitudinea c  micu ii colari primesc toat  aten ia i dragostea 
educabililor, într-un mediu armonios, pl cut i dotat corespunz tor, profesorii se 
angajeaz  în consolidarea i completarea cuno tin elor, desf urarea unor activit i de 
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stimulare a creativit ii într-o atmosfer  de calm i în elegere prin diverse proiecte 
educative sau parteneriate cu alte institu ii, îmbog irea vocabularului prin accesul 
permanent la biblioteca colii, asigurarea înv rii unor limbi str ine, preg tirea 
necesar  dac  exist  dorin  de participare la diverse concursuri sau olimpiade, 
asigurarea unor norme de cur enie i igien  la cele mai înalte standarde pentru a nu 
exista riscul îmboln virii cu Covid-19. 

În privin a dot rilor trebuie men ionat c  exist  cabinete i laboratoare de istorie, 
geografie, român , matematic , fizic , chimie, religie i informatic , s li de sport foarte 
spa ioase, conform standardelor europene, cantin , cabinete medicale, cabinet 
psihologic, cabinet de logopedie, toalete moderne, coala fiind dotat  satisf c tor cu 
material didactic modern. 
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PROMOVARE A IMAGINII COLII 

Prof. Înv. Pre colar: Oltean Julianna           
G. P. P. NAPSUGÁR/ RAZ  DE SOARE

SF. GHEORGHE, jud. COVASNA 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. Educa ia 
este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. “Clientul” este 
liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de alegere a elevilor 
face ca coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor 
acestora. Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie 
pregatit  de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe care le 
are, dar i prin spa iile de înv are disponibile.  

O coal /gr dini  responsabil  este garantul dezvolt rii permanente a 
comunit ii. coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, 
aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe 
lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât 
prin realizarea educa iei formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mul i 
bani i energie uman  pentru promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin 
cuvinte i imagini s  se creeze cea mai bun  imagine posibil  i s  conving  c  numai 
produsul educa ional oferit este cel mai bun. O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate 
identit ii vizuale i reputa iei numelui. Dar “clientul” a teapt  mai mult. Nevoile lui 
sunt central 

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  
importan a mediului i a schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravie uirea institu iei.  

Prevederea transform rilor poten iale ale macromediului, va da institu iei timpul 
necesar pentru a planifica r spunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare 
rapid  sau lent . Într-un mediu stabil, for ele demografice, economice, ecologice, 
tehnologice, legislative i culturale r mân stabile de la an la an.  
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Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  ,, 
politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i pe 
de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  

Managerul unei organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a 

imaginii gr dini ei noastre au fost: 

 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i 
proiectele educa ionale , baza material , resursele umane, rezultatele colare;  

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 
în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet).  

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 

 -transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza 
material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, 
rezultatele pre colarilor, proiecte educa ionale derulate ;  

-promovarea imaginii institu ionale i a ofertei educa ionale prin pagina web a 
gr dini ei; -popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar urm tor. 
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Importan a activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

Prof. nv.p rimar Oprea Andreea Elena 

Promovarea imaginii unit ii colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal /gr dini - colari-p rin i. coala 
este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe care le are, dar 
i prin spa iile de înv are disponibile.  

Creând un climat de munc  stimulativ, în care to i au succes i î i utilizeaz  
întregul poten ial în beneficiul comun, coala este o institu ie de înv mânt care 
satisface nevoile fiec ruia de a se sim i competent în a de ine i utiliza informa ia, 
deschis întru schimbare i pentru înv area i respectarea convie uirii într-o societate 
democratic .  

Credem în valorile profesionale formate i afirmate de-a lungul timpului în 
aceast  coal , în capacitatea i competen ele corpului profesoral de aici pentru a ob ine 
i men ine la standarde ridicate performan ele elevilor.  O coal /gr dini  responsabil  

este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii.  
coala-gr dini a, nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta 

reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii 
colariza i i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea 

educa iei formale.  
Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  

,,politic ’’ , ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezint  ac iunea de convergen , interferen  a reclamei , publicit ii, 
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 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite.  

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii unei coli 
au fost:  

 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i 
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare;  

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
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  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 
în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet). 

Descriere :S-a realizat un pliant al colii/ gr dini ei i o prezentare Power-Point 
a acesteia, postat pe pagina web a unita ii. Au ap rut articole în presa local  legate de 
prezentarea unit ii colare, precum i de popularizare i diseminare a rezultatelor i 
performan elor.  

Dovezi ale succesului: n urma desf ur rii ac iunii, s-a realizat integral planul 
de colarizare al colii/gr dini ei, iar imaginea acesteia în comunitatea local  a crescut. 
Resurse necesare:echipamente de birotic  pentru editarea pliantelor i realizarea 
prezent rii electronice a colii/gr dini ei, consumabile necesare tip ririi pliantelor. De 
asemenea, pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem eforturi în asigurarea unor 
spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor pre colarilor, atît fizice cât 
i 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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ACTIVIT I REALIZATE PENTRU
PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE ÎNV MÂNT 

Opri or M riu a Elena
Gr dini a cu P. P. O elu Ro u 

În vremea de acum, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  
unor cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice 
locul s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o unitate de înv mânt î i poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile copilului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  
promovarea imaginii institu iei colare. 

Activit ile de acest gen, cu o deosebit  
influen  formativ , au la baz  toate formele de 
ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri 
i parteneriate cu alte institu ii.  

Activit ile extracurriculare dau o 
alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia 
de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiva 
binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional. Activitatea extracurricular  
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e o component  educa ional  valoroas  i eficient  c reia orice cadru didactic trebuie 
s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât 
în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  
relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care copiii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
unit ii de înv mânt. 

În concluzie, imaginea colii poate fi 
promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, 
accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea 
discrimin rii, reducerea violen ei, 
promovarea unui comportament moral 
pozitiv i participarea la activit i 
extra colare. Gr dini a noastr , în ochii 
comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

de prof. înv. primar Orbu Roxana-Mãdãlina
de la coala Gimnazialã Valea Mãcri ului, jud. Ialomi a 

Imaginea colii noastre se promoveazã oferind beneficiarilor ceea ce a teapt  i 
au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. 

În acest scop, în cadrul Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitã ii 
educa iei, se elaboreazã proceduri ce au ca scop modalitã ile de realizare i promovare 
a imaginii colii. Acestea vizeazã: 

 Realizarea planului de colarizare pentru anul colar urmãtor  
 Aplicarea chestionarelor privind satisfac ia elevilor fa ã de disciplina 

op ionalã studiatã în  anul colar in curs  
 Realizarea de propuneri pentru disciplinele op ionale din partea elevilor, 

pãrin ilor i cadrelor  didactice  
 Propunerile privind organizarea de activitã i extracurriculare (cercuri, 

excursii, vizite, diverse ac iuni de voluntariat) 
 Realizarea pliantelor cu oferta educa ionalã i distribuirea cãtre Consiliul 

Local, Primãrie, pãrin i, elevi 
 Postarea ofertei educa ionale pe site-ul colii. 

Prima etap  în elaborarea strategiei privind promovarea institu iei colare const  
în analiza în detaliu a urm torilor parametri: 

 Punctele forte ale colii, comparativ cu colile din regiune  
 Punctele slabe ale colii  
 Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y num r de absolven i, z nota medie 

de absolvire,  
 Puncte de contact ale colii cu mediul extern: profesori, elevi, facilit ile fizice 

ale unitã ii, pagin  web, pagin  de Facebook, bro uri, flayere de promovare etc.  
 Modalitatea de pozi ionare a colii proprii i a colilor din regiune. Pozi ionarea 

– asocierea pe care o creaz  auzul denumirii colii în rândul popula iei (elevilor,
p rin ilor)  

 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 i elaborarea unui slogan. Acesta trebuie s  
sublinieze pozi ionarea, s  fie scurt, s  poat  fi utilizat în cât mai multe medii (în 
bro uri sau postere, în prezent rile conducerii institu iei, în reportaje la evenimente, la  
edin ele cu p rin ii, în ziare sau televiziuni locale). 

Scopul urmãrit în promovarea imaginii colii este determinarea unei pozi ion ri 
dorite: S  fim percepu i de c tre p rin i ca coala cu cea mai bun  rat  de 
promovabilitate, iar de c tre elevi ca coala în care procesul educa ional nu e doar 
important, dar i interesant.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

594



PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. pentru înv. pre c. Ouatu Ionela-Mihaela
Gr dini a cu Program Prelungit Num rul 29

structur  a colii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bac u 

coala, are rostul s  te ridice undeva de unde s - i fie ru ine s  mai cobori.        
Paul Louis Lampert 

În zilele noastre, ne-am gândi c  promovarea imaginii unei institu ii colare este 
o chestiune foarte simpl . Cu toate acestea, la o simpl  analiz , putem observa c  acest
tip de promovare implic  o serie de factori, dintre care enumer m: profesorii, elevii i 
p rin ii ca fiind sursele cele mai credibile. Mediul online i implicit mass media pot fi 
o alt  oportunitate de a contribui la promovarea imaginii colii, în aceste medii având
acces toate categoriile de vârst . 

coala este, mai întâi de toate, un palat în care visele devin realitate. Pe lâng  
asta, vedem zilnic c  coala lefuie te viitorul societ 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 promovat  i prin intermediul conducerii unit ii de 
înv mânt, a modului de operare, prin implementarea de proiecte menite s  creasc  
interesul persoanelor din zon , dar i din împrejurimi, proiecte care s  determine 
promovarea pe plan local, na ional i interna ional. Conducerea unit ii de înv mânt 
poate s  creeze un climat bazat pe egalitate, respect i colaborare în vederea ob inerii 
unei st ri 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 realizeaz  zi de zi prin implicarea i oferirea unor servicii de calitate. Ca 
promotor al imaginii colii, profesorul eviden iaz  ideea c  modelele de bun  practic  
vor aduce întotdeauna un plus de notorietate institu iei în care activeaz . Totodat , 
adaptarea materiei la nevoile i interesele micu ilor este un plus, pentru c  fiec rui om 
îi place s  fie important i s  se simt  în acest fel în momentul în momentul în care este 
în sala de clas . Profesorul reu e te s -i arate copilului c  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 înv cel. 

Personal am contribuit la promovarea imaginii colii în care îmi desf or 
activitatea implicându-m  în proiecte de voluntariat al turi de copiii i p rin ii de la 
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grup , am participat la concursuri colare cu prichindeii, am colaborat cu diferite 
institu ii la concursuri na ionale, festivaluri în care copila ii au realizat lucr ri practice, 
am participat la proiecte caritabile, de con tientizare derulate de institu ia noastr , am 
publicat articole de specialitate la diferite reviste de specialitate cu ISSN i ISBM, etc. 
Fiind la început de carier  nu pot spune c  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 
aceast  oportunitate. 

Beneficiarii indirec i ai colii au un rol aparte în privin a promov rii imaginii 
colii, pentru c  elevii i p rin ii sunt actorii care intr  în contact cu mediul colar, cel 

mai frecvent.  

Promovarea imaginii colii se realizeaz  i prin intermediul copiilor care 
particip  la diferite activit i na ionale, interna ionale, concursuri, olimpiade, la care 
ob in premii i nu numai. Este foarte important s  în elegem rolul pe care un copil 
educat, în cadrul unei institu ii, îl are asupra cre terii num rului de elevi dornici s  fac  
parte din colectiv, datorit  promov rii directe. Copii povestesc adesea prietenilor ce 
fac la coal , dac  au profesori „de treab ”, dac  au prieteni în sala de clas / în coal  
i multe alte lucruri care, cu sau f r  voie, atrag poten iali educabili în coal .  

P rin ii sunt un alt promotor al colii. De foarte multe ori auzim p rin i, care 
laud  presta iile copiilor, profesorilor de la clas , reu itele colii, etc. De i acest tip de 
publicitate f cut  colii e gratuit , are nenum rate beneficii, printre care enumer m: 
atragerea de noi elevi, atragerea de sponsoriz ri pentru competi ii, concursuri, tabere, 
eviden ierea importan ei colii în cadrul comunit ii în care activeaz , etc. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte, la 
nivel local, care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institu ional.  

Promovarea imaginii colii poate fi realizat  prin intermediul public rii tuturor 
reu itelor, internetul fiind ast zi cel mai utilizat mod prin care coala poate fi 
promovat . Site-ul colii poate oferi persoanelor care-l acceseaz  informa ii precum 
misiune, viziune i alte aspecte utile, e-mail-ul este o alt  modalitate prin care putem 
comunica informa ii despre noi ca institu ie. 

           Institu ia de înv mânt, în cadrul c reia activez, este preg tit  s  fac  fa  
tuturor provoc rilor, cerin elor complexe, venite din partea societ ii contemporane, 
revendicându- i locul în via a educabililor s i, dar i în cadrul comunit ii de 
apartenen . Influen area constant  a comunit ii este realizat  prin intermediul acestei 
institu ii, devenind astfel un mediu aflat permanent într-o continu  schimbare.  

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind principalilor 
beneficiari ai educa iei urm toarele lucruri: educa ie de calitate bazat  pe 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, promovarea unor comportamente 
benefice/pozitive, posibilitatea de a participa la diferite activit i extra colare. coala 
noastr  este rezultatul muncii de echip  a cadrelor didactice i a imaginii individuale a 
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acestora, imaginea aceasta fiind rezultatul muncii de durat , dar care se poate pierde 
rapid dac  nu i se acord  importan a cuvenit . 
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O ALTFEL DE LEC IE: VIA A NOASTR ! 

Profesor P curar Gabriela  
Liceul „CAROL I” Plopeni 

         Motto: “Este mai bine ca, întemeiat pe adev r, s  învingi o iubire, decât întemeiat 
pe o iluzie, s  te înving  adev rul.” Epitect 

ARGUMENT 

          În România, procentul mamelor adolescente (mamele care au n scut copii 
înainte de vârsta de 20 de ani) a înregistrat în ultimii ani o fluctua ie de aproximativ 
10% (Institutul Na ional de Statistic , 2017). În 2018, 18.631 de adolescente au devenit 
mame. Dintre ele, 705 aveau sub 15 ani.               

           i în ora ul nostru , datorit  situa iei socio- economice, a lipsei de consiliere atât 
a copiilor cât i a p rin ilor, a situa iei copiilor ai c ror p rin i muncesc în str inatate 
se înregistreaz  o îndep rtare dramatic  a popula iei de normele de igien  personal , 
de normele de conduit  preventiv  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, desf urat acest 
proiect de educa ie –altfel de educa ie, intitulat;”O altfel de lec ie: via a noastr !”.        

SCOPUL  PROIECTULUI 
          -formarea i dezvoltarea unui comportament adecvat din punct de vedere 
igienico-sanitar capabil de a preveni îmboln virile, de a evita rela iile sexuale în rândul 
minorilor 

         -s  responsabilizeze adolescen ii cu vârste între 14-19 ani cu privire la s n tate i 
via a de familie 

OBIECTIV GENERAL: 

           -s  responsabilizeze adolescen ii cu vârste între 14-19 ani cu privire la s n tate 
i viaîa de familie 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Colaborare cu medicul specialist 
 Cunoa terea de c tre minori a riscurilor la care se supun prin rela ii sexuale 

neprotejate la aceast  vârst  
 Consolidarea conceptului de via  familial  i de familie în sine 
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 Implicarea familiilor în ac iuni ale liceului pentru crearea unui mediu familial 
s n tos 

 Îmbun t irea colabor rii cu familia 

ANALIZA SWOT 
Oportunit i – dorin a tinerilor de a se informa, de a fi la curent i în pas cu 
standardele actuale de igien , norme de conduit  preventiv  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 natur  sexual , 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; p rin 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 r spunde la orice 
întrebare pe tema susmen ionat  

- sus inere din partea conducerii liceului 

Puncte slabe  
- lipsa unui sistem organizat de participare a institu iilor abilitate în acest sens la 
activit ile cu caracter educative 
- condi iile socio-familiale, precum i nivelul intelectual sc zut al unor p rin i     
conduc la o lips  de sus inere a demersului nostru 

Amenintari- lipsa unei dot ri adecvate cu mijloace de informare ( filme, pliante) din 
partea institu iilor implicate 

-lipsa unui personal bine preg tit în acest sens în orasul nostru 
     -lipsa unei legisla ii care s  oblige o institu ie abilitat  la autosesizare 

sau participare (când este solicitat ) în sprijinul motiva iei mai sus men ionat . 
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DEZVOLTARE PERSONAL
I CONSILIERE EDUCA IONAL  

Prof. înv. primar Palcea Adina Laura
coala Gimnazial  Sântana 

Dezvoltarea personal  i consilierea reprezint  un proces de înv are. Orele de 
consiliere i dezvoltare personal  presupun înv 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/tabl , coli de flipchart, cret  colorat , markere, 

scotch, post-it-uri colorate, fi a de lucru 
Scopul activit ii este de a sprijini elevii pentru a identifica resursele personale 

(interese, abilit i, aptitudini, credin e, valori, caracteristici pozitive, preferin e) i a 
con tientiza profilul individual prin raportare la propria persoan , dar i la ceilal i. 

Activitatea are în vedere urm toarele con inuturi din programa colar : 
caracteristici i resurse personale - interese, abilit i, aptitudini, credin e, valori, 
caracteristici pozitive, preferin e. 

Preg tirea activit ii 
Desena i pe tabl /flipchart un contur atractiv i colorat în care s  încap  30 de 

post-ituri cu titlul: “Comoara clasei a V-a”. Preg ti i post-it-uri de variate culori. 
Printa i fi a de lucru în exemplare suficiente pentru lucrul individual. Preg ti i 10-15 
bilete pentru exerci iul de spargere a ghe ii, respectiv situa iile copiilor care desf oar  
anumite activit i i o cutie din care s  poat  fi extrase. 

Desf urarea activit ii 
• Exerci iu de energizare: Ghici cine este? (5-10 min.)
Solicita i elevilor/elevelor s  ghiceasc  resursele personale care definesc ac iunile 

personajelor descrise pe bilete. Elevii/elevele extrag, pe rând, câte un bilet, îl citesc cu 
voce tare i r spund sarcinii. De exemplu: Irina g se te solu ii la situa ii dificile. Nimic 
nui st  în cale. Reu e te chiar i atunci când are un e ec. Ce putem spune despre ea? 
Ce calit i are? Exemple de r spunsuri a teptate din partea copiilor: Irina este 
perseverent , ambi ioas , inventiv , curajoas , independent  etc. 

• Explorare, experimentare (5-10 min.)
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Elevii sunt anun a i c  vor avea de creat „comoara” clasei care va cuprinde 
resursele personale: calit i, interese, abilit i, aptitudini, aspira ii, valori, caracteristici 
pozitive. 

Explica i pe scurt i pe în elesul elevilor ce înseamn  resursele personale. Elevii 
vor lucra individual i vor nota pe post-it prenumele i 3 resurse pozitive, a a cum le 
percepe fiecare. La final, post-it-urile vor fi lipite în “Comoara clasei” pe 
flipchart/tabl . 

 
Reflec ie i evaluare (10-15 min.) 
Dup  ce to i copii au a ezat post-itul în “Comoara clasei”, adresa i frontal 

urm toarele întreb ri: 
 Cum i-ai dat seama c  ai aceste calit i? Unde le-ai folosit? 
 A fost u or sau greu s  identifici calit i pozitive? 
 Dac  aveai mai mult timp, puteai s  g se ti alte calit i pozitive? Enumer -le! 
 Ce ai înv at/aflat despre tine în urma acestei activit i? 
 Consideri c  a fost greu/ u or s  vorbe ti despre tine? 
 Ce po i spune despre Comoara clasei i toate calit ile pe care le avem în grupul 

clasei noastre? 
 Exist  asem n ri i/sau deosebiri între tine i al i colegi? Accentua i existen a 

unor: 
- asem n ri - din perspectiva apartenen ei la aceea i categorie (de vârst , clas , 

coal  – ce alte criterii mai pute i ad uga?) 
- diferen e - din perspectiva unicit ii persoanei i apartenen ei la categorii diferite 

(familie, etnie, religie – ce alte criterii pute i ad uga?) 
- Fiecare persoan  este unic  i valoroas ! 
 
Indicatori/descriptori comportamentali 

 Identific  resurse personale: calit i, talente, abilit i, valori, interese, 
aptitudini, preferin e (din auto-evaluare sau din evaluarea altora) 

 Prezint  cu u urin  cel pu in 3 caracteristici personale 
 Identific  exemple concrete/persoane/situa ii/activit i din via a sa care pun în 

eviden  respectivele calit i personale 
 Recunoa te resurse personale în jocurile propuse 
 Comunic  informa ii despre sine în fa a unui auditoriu 
 Rezolv  sarcina alocat  individual sau în grup 
 Respect  instruc iunile de rezolvare a sarcinii i timpul alocat 
 Abordeaz  cu interes noi modalit i de explorare a resurselor personale 
 Utilizeaz  noi forme de prezentare în manier  creativ  
 Ofer  feedback pozitiv (ex: aplauze) în contextul potrivit 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Palievici Gheorghe Dionisie                                                         
Liceul Tehnologic Special Bivol rie 

 

 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare.  

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se 
realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care intervin în favoarea acestei 
dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de înv mânt, 
putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc i, cât i indirec i 
(elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea 
fiind astfel influen at  de coala.  

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive 
i a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional.  

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii.  
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Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaterea 
violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un 
mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 
integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a colii.  

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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EFECTE ALE EVALUARILOR NATIONALE 

Autor: STELU A PAN  

Evaluare educa ional  de tip na ional (examene, test ri) reprezint  unul din 
mijloacele cele mai importante în monitorizarea, asigurarea i cre terea calit ii 
educa iei na ionale. Din acest motiv este i subiect frecvent de dezbateri. Pe scar  
na ional , realizat  profesional identific , teoretic, succesele i fragilit ile sistemului 
i ofer  informa ii critice factorilor decizionali.  

La clasa preg titoare evaluarea are ca scop urm rirea progreselor fiecarui copil 
pentru a putea stimula, îmbun t i sau dezvolta capacit ile, atitudinile i aptitudinile 
acestuia. Aceast  evaluare trebuie corelat  cu evaluarea  la finalul gr dini ei, cu grupa 
mare ca limit  final  a înv mântului pre colar, precum i clasele  I-IV ca etap  
succesiv . 

La clasa preg titoare evaluarea urm re te progresul copilului în raport cu el 
însu i, i mai putin în raport cu normele de grup care sunt relative. Pentru o evaluare 
corect  progresul copilului trebuie monitorizat, înregistrat, comunicat i discutat cu 
p rin ii. Acest lucru trebuie f cut periodic. În acest caz evaluarea ar trebui sa 
îndeplineasc  urmatoarele func ii: de m surare – ce a înv at copilul? cea de predic ie 
–este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul urm tor? i în al treilea
rând func ia de diagnoz  – ce anume st  în calea dezvoltarii copilului? Demersul de 
cunoa tere a elevilor presupune aplicarea unor metode si instrumente  de cunoa tere. 
Este important s  se noteze în grila de observa ie doar comportamentele, f r  a face 
judec i de valoare. 

Evalu rile de la finalul claselor a II-a, a IV-a i a VI-a pot fi un ajutor pentru 
p rin i i copii: p rin ii afl  care este nivelul onest al celui mic în fa a unor subiecte 
f cute de altcineva decât înv toarea de la clas , afl  din timp (clasa a II-a) care sunt 
lacunele (dac  ele exist ) i î i poate evalua atât înv torul, cât i efortul copilului - 
odat  cu evaluarea de la clasa a IV-a. De cealalt  parte, copilul se “antreneaz ” în 
siguran  cu test rile na ionale, pentru c  notele acestea nu sunt trecute în catalog. În 
plus, atât copilul, cât i p rintele sunt feri i de ocul examenului de la finalul clasei a 
VIII-a, pân  acum câ iva ani primul examen pe care copilul îl d dea. 

Test rile na ionale reprezint  un fenomen nou pe plan european în jurul c rora 
s-a cristalizat o mi care dinamic  i viguroas . Într-un studiu recent al Comisiei 
europene se fac urm toarele constat ri: „Cu excep ia câtorva ri, testarea na ional  
este o form  nou  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 ri se afl  în faza introducerii acestui sistem de evaluare iar 
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altele a c ror start s-a produs anterior î i dezvolt  în continuare sistemele na ionale de 
testare.” Asadar, un sistem european al evalu rii educa ionale este abia în curs de 
constituire. Ca ar  membr  a UE, România este interesat  s - i dezvolte un sistem de 
evaluare compatibil cu standardele i practicile bune din rile occidentale dezvoltate. 

Participarea rii noastre la unele test ri interna ionale ( TIMSS, PISA etc.) 
reflect  schimb ri benefice în politica evalu rii educa ionale. Studiile de aceast  
factur  ofer  informa ii utile despre performan ele colare, fac comparabile sistemele 
de înv mânt din punctul de vedere al productivit ii lor educa ionale i, de asemenea, 
ofer  sugestii metodologice privind conceperea i realizarea evalu rii educa ionale de 
anvergur . 

Competen ele reprezint  un ansamblu de cuno tin e, deprinderi i atitudini de 
care are nevoie fiecare dintre noi pentru dezvoltarea personal , pentru integrarea 
social  i profesional , acestea fiind baza pentru înv area pe tot parcursul vie ii. 

În momentul de fa , în Europa exist  o pondere de 20% a tinerilor de 15 ani 
care au un nivel sc zut în ceea ce prive te competen ele de baz  în materie de citire, 
matematic , tiin e i tehnologie. Dar Comisia European  î i propune ca pân  în anul 
2020, acest procent s  scad , inta fiind sub 15%. 

Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic  (OCDE) realizeaz  
ciclic, la fiecare 3 ani, un studiu comparativ, la nivel interna ional, cu scopul de a 
determina nivelul competen elor de baz  citire/lectur , matematic  i tiin e, ale 
elevilor de 15 ani, numit Programme for International Student Assessment (PISA). 
România a participat la Programul pentru Evaluarea Interna ional  a Elevilor- PISA în 
anii 2000, 2006, 2009, 2012 i 2015. În 2003 nu a participat deoarece nu a g sit 
fondurile necesare, dar a participat  în 2018. Ca i noutate, testarea din 2018 a vizat i 
competen e necesare integr rii sociale si profesionale în contextul globaliz rii, reunite 
sub denumirea general  de ,,Competen  global ”. 

În anul 2000 participau la aceast  testare 42 de t ri, 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 ri participante. În general, la fiecare testare România 
i-a îmbun t it u or rezultatele, dar de fiecare dat  s-a situat în a doua parte a 

clasamentului. 
Începând cu anul colar 2013-2014 s-a introdus Evaluarea National  la clasele a 

II-a, a IV-a i a VI-a , ea fiind realizat  dup  modelul evalu rilor interna ionale IEA-
PIRLS, IEA-TIMSS i OECD-PISA. 

La clasa a VI-a, conform art.74 din L.E.N nr.1/2011 evaluarea se realizeaz  prin 
dou  probe transdisciplinare, Limb  i Comunicare i, Matematic  i tiin e. 

Aceast  evaluare urm re te testarea capacit 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 înv are a elevilor i pentru preorientarea 
colar  c tre un anumit tip de liceu. 
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 O evaluare care seam n  foarte mult cu evalu rile interna ionale, cea mai 
cunoscut  evaluare interna ional  este PISA, unde Romania în general, de-a lungul 
timpului, nu a ob inut rezultate bune, una dintre explica ii fiind c  tipul de evaluare în 
România difer  de tipul de evaluare aplicat în testele PISA. 

Cea mai pertinent  form  de accedere pe treptele superioare de înv mânt ni se 
pare a fi concursul de admitere, particularizat în raport cu specificul parcursului 
ulterior. Asta nu înseamn  c  nu se pot lua în considerare i antecedente achizitive 
(rezultate la anumite discipline, medii anuale, media la bacalaureat etc.), într-o anumit  
propor ie, care s  fie relevant  sub aspectul profilului form rii. Fiecare entitate 
academic , în procesul de selec ie, î i poate construi o formul  evaluativ  specific  
astfel încât cel ce bate la por ile ei s  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. 

Consider m c  pe viitor finalitatea evalu rii (m  refer la cea curent  i pe 
parcurs) ar trebui s  constea în oferirea unui feed-back care s  genereze o ameliorare a 
înv rii i o responsabilizare a elevilor (dar nu numai) în raport cu actul înv rii. 
Al turi de func ia constatativ , evaluarea trebuie s  permit  o diagnoz  i o prognoz  
a nevoilor i posibilit ilor de înv are a elevilor. Func iile evalu rii se vor recompune 
mereu, ponderea uneia sau alteia dintre acestea fiind construit  circumstan ial, inându-
se cont de obiectivul optimiz rii parcursurilor de înv are, de nevoia instituirii unui 
sistem de înt riri oportune i dinamizatoare, de generarea unei culturi evaluative la 
nivel colar i societal. 

Aceste test ri î i propun s  evalueze capacit ile elevilor de a pune în practic  
informa iile dobândite în perioada colarizarii, iar accentul nu se pune pe cuno tin ele 
elevilor, ci pe cuno tin ele pe care elevul trebuie s  le posede; aptitudinile, abilitatile 
pe care el trebuie s  si le însu easc ; contextul în care elevii vor fi pu i în fata unor 
probleme din viata cotidian  la care vor trebui s  r spund . Testele nu vizeaz  „ceea 
ce se pred  la clas ”, deoarece nu urm resc reproducerea de informa ii. Fiind centrate 
pe deprinderi, abilita i  de adaptare la situa ii noi, aceste teste se axeaz  pe competentele 
dobândite, NU pe reproducerea de cuno tin e predate. 

Pentru clasa a II-a evalu rile acoper  abilitatile de baz  de scris, citit i de 
matematic ; 

Pentru clasa a IV-a evalu rile acoper  nivelul de în elegere a textului scris, texte 
la prima vedere, precum i competen ele de matematic ; 

Pentru clasa a VI-a evalu rile acoper  competen ele de baz  de scris, citit i 
matematic . 
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Rezultatele evalu rii sunt utilizate i pentru pre-orientarea colar  c tre un 
anumit tip de liceu. Dar de i se tie c  aceste evalu ri trebuie utilizate pentru a 
individualiza planurile de înv are i pentru a vedea progresul de la a II-a la a IV-a – 
pentru a nu ajunge s  ne uit m cu ochi mari de ce la Evaluarea Na ional  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 evalu ri nu se utilizeaz  pentru 
dezvoltarea practicilor de înv are i a înv rii în cazul elevilor. Rezultatele 
individuale ar trebui supuse unui proces de analiz  de c tre cadrul didactic, in urma 
careia se decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de înv 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 
individual . Testele nu trebuie „lucrate la clas ” în mod special, deoarece vizeaz  
deprinderi formate oricum prin curriculum.

Este necesar  o mai bun  cunoa tere, la nivelul întregului sistem de înv mânt, 
a rolului acestor evalu ri na ionale. Este important  formarea cadrelor didactice în 
calitatea de beneficiari ai informa iilor de tip calitativ rezultate în urma evalu rilor. 

Rezultatele evalu rii se vor constitui în referen ialuri pentru punerea la punct a 
unor parcursuri individuale de înv 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, fiec rui elev dar i colectivelor din care face parte li se 
vor prescrie orizonturi curriculare i inte de înv are particularizate, personalizate prin 
intermediul unor dispozitive didactice recalibrate, flexibile (con inuturi, forme i 
modalit i de organizare a înv rii, metode de predare înv are, suporturi i mijloace 
didactice. etc.) în raport cu noile realit 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 s  se adecveze nevoilor i expectan elor prezente i de viitor ale 
celor care înva . 

În acest fel evaluarea va recupera acea dimensiune formativ  i umanist , 
invocat  mult în teorie dar uitat  în demersul practic, convertindu-se dintr-o opera ie 
clasificatorie, inhibitorie i stresant  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 fireasc , 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 marcat  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 analiz  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 actual  ca cineva s - i asume fie în 
nume personal fie în numele unei institu ii.  

Este momentul acum s  admitem c  coala din România e ueaz  s  demonstreze 
utilitatea informa iilor înv ate. În patru ani de gimnaziu, copiii înva  toat  teoria 
gramatical  în zeci de ore, când mul i dintre ei nu tiu s  scrie suficient de bine. Iar 
gramatica nu-i va ajuta niciodat  s  scrie corect, când ei au atâtea lacune, când nu au 
instrumentele cognitive s  priceap  teoria complicat  de gramatic . Copiii nu au nevoie 
de informa ii, au nevoie s  tie ce s  fac  cu informa iile, cum s  le coroboreze, s  fac  
inferen e, s  decodeze mesajul corect. Iar asta se înva  i la român , matematic  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 s  analiz m 
situa ia fiec rei coli din România, s  mergem pe teren i s  afl m parcursul real al 
fiec rui copil. S  afl m de ce unii copii nu sunt la coal , unde sunt ei, ce rezultate 
ob in, ce profesori au, cum lucreaz  acei profesori. Pân  nu avem o imagine clar , 
corect  a situa iei înv mântului românesc nu putem face nimic. Pân  când nu avem 
curajul s  vedem dezastrul i s -l privim în fa , nimic nu se va schimba. 
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GR DINI A DE ACAS  

Prof. Inv. primar i pre colar PAPA MARIANA         
Gr dini a Nr. 3 Otopeni / Ilfov 

„Omul se descoper  pe el însu i când se m soar  cu obstacolul.” 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Fiecare an colar vine cu noi provoc ri, pe diverse nivele, fie c  e ti elev, cadru 
didactic sau p rinte. Provoc rile pot aduce plus valoare dac  sunt privite cu deschidere, 
creativitate, transformîndu-se în unelte cu care vom putea modela mintea i sufletul 
copilului care ne p e te clasa. 

În înv mântul pre colar ” coala online” a fost o provocare foarte mare.Am 
încercat s  desf ur m activit i instructiv educative încât s  atingem obiectivele 
propuse pentru aceast  perioad . Copiii pre colari nu se pot descurca singuri în 
utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare dat  a fost nevoie de prezen a unui 
adult (care s  citeasc  instruc iunile pentru joc; s  porneasc  prezentarea, videoul, 
jocul; s  citeasc  povestea; s  pun  întreb rile legate de poveste; etc.) Noi, profesorii 
din înv mântul pre colar, am fost într-o situa ie dificil  i am încercat multe aplica ii 
i platforme cu ajutorul c rora am desf urat activit ile instructiv-educative i cele de 

evaluare. La gr dini  am folosit urm toarele aplica ii i platforme:  

Pere ii virtuali (Padlet), care sunt aplica ii digitale, care ofer  spa iu de afi are 
atât pentru varianta text, imagine, video,; Wordwall- este bazat  pe joc, foarte 
interesant i atractiv pentru copii; Kahoot – este bazat  pe joc de tip quiz (întreb ri i 
r spunsuri); Kinderpedia – este o platform  pentru monitorizarea progresului copilului 
pe baz  de date i fapte concrete i nu în ultimul rând platforma Microsoft Times. 

Activit 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 p rin ilor drept model de activitate. O alt  provocare pe care cadrele 
didactice o au în men inerea unei st ri de spirit s n toase a copilului i a familiei cu 
care î i petrece acesta timpul. 

Activit ile de dezvoltare personal , care într-o zi de gr dini  normal  p reau 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 dat  cu dorin a de 
a prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împ rt ind colegilor impresii i fiind 
permanent încuraja i de noi cadrele didactice i recompensa i cu diferite emoticoane 
vesele, ceea ce le d dea încredere i satisfac ia c  au în eles foarte bine materialul 
vizionat. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

609



Feedback-ul i produsele finale, sub form  de poze i filmule e f cute i trimise 
de p rin i, au fost postate pe fiecare grup de didcu ie a p rin ilor. 

Cu siguran  este nevoie de perfec ionare, pentru desf urarea unor activit i de 
înv are în mediul online. Creându-se noi orizonturi alternative pred rii tradi ionale, 
este nevoie de o selec ie atent  a platformelor utilizate, pentru ca acestea s  fie de un 
real folos elevilor. 

În concluzie, nu trebuie s  ne mai întreb m dac  instruirea se îmbun t e te prin 
utilizarea calculatorului în înv are, ci cum pot fi utilizate mai bine calit ile unice ale 
acestuia: interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezent ri multiple i 
dinamice ale fenomenelor i, mai ales, faptul c  pot interac iona cu fiecare elev în parte. 
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Promovarea imaginii colii           
prin diseminarea unor proiecte 

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

Una din modalit ile de promovare a imaginii colii este diseminarea  
activit ilor care se desf oar  în acea coal , a proiectelor în care sunt implica i elevii 
i a oportunit ilor pe care ace tia le au dac  se înscriu la coala respectiv .  

Pentru c  suntem în era digitaliz rii i la coala noastr  activit ile se 
disemineaz  pe site-ul colii, pe pagina de facebook sau în pres . 

Proiectul Erasmus+ derulat la noi la coal   ”Elevi Competitivi-Voca ie- 
Educa ie-Transna ional  pentru Pia a Muncii, nr. de referin  2020-1-RO01-KA102-
079345, aflat la prima mobilitate în Cipru, are ca scop formarea de competen e 
recunoscute la nivel european pentru elevii de la înv mântul profesional, calificarea 
mecanic auto. 

Cu toate greut ile întâmpinate din cauza pandemiei de COVID19, am reu it s  
desf ur m în bune condi ii aceat  mobilitate. A fost o experien  unic  de care elevii 
no tri au beneficiat i de care s-au bucurat. Ei s-au întors acas  cu certificate Europass  
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Mobility i certificate care atest  experien a i competen ele acestora la nivel european 
din partea firmei la care au f cut practic . 

           Elevii au participat i la excursii i activit i culturale  care au avut ca scop de a 
cunoa te în mod direct cultura i obiceiurile rii 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 alt  vizit  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 înc  din 
perioada neolitic . A fost un 
centru al cultului Afroditei i al 
zeit ilor fertilit ii preelenice. 
Situl este o vast  zon  

arheologic , cu ruine ale unor vile, palate, teatre, cet i i morminte. Acestea ilustreaz  
valoarea arhitectural  i istoric  excep ional  a ora ului Paphos i contribuie 
considerabil la în elegerea arhitecturii vechi, a modului de via  i a gândirii str vechi. 
Construc iile sunt bogat împodobite cu podele de mozaic care se num r  printre cele 
mai frumoase din lume. Aceste mozaicuri constituie un album al mitologiei grece ti 
antice, cu reprezent ri ale zeilor, zei elor i ale eroilor, precum i ale activit ilor din 
via a de zi cu zi. 
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Mobilitatea s-a încheiat cu o sear  tradi ional  cu muzic  i dansuri trad ionale 
la care au fost  implica i i elevii. 

A fost o experien  unic  pe care elevii au trait-o, iar la întoarcere la coal  au 
povestit colegilor cu entuziasm despre experien a acumulat  i  momentele frumoase 
petrecute în aceast  mobilitate.  

Diseminarea modului de desf urare a proiectelor consider c  este una din cele 
mai utile metode de promovare a colii deoarece atest  modul în coala se ocup  de 
elevii care îi trec pragul.   
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ROLUL I IMPORTAN A ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE
ÎN PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI 

Prof. Corina Paraschiv
Gr dini 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, f r  a nega importan a educa iei de tip curricular, devine tot mai evident faptul 
c  educa ia extracurrricular , adic  cea realizat  dincolo de procesul de înv mânt, î i 
are rolul i locul bine stabilit în formarea personalit ii tinerilor. 

Modelarea, formarea i educa ia omului cere timp i d ruire. Timpul istoric pe 
care îl tr im cere oameni în a c ror forma ie caracterul i inteligen a se completeaz  
pentru propria evolu ie a individului. 

În coala contemporan  eficien a educa iei depinde de gradul în care se 
preg te te copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine i de m sura în care 
reu e te s  pun  bazele form rii personalit ii copiilor. 

În acest cadru, înv mântul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic i socioafectiv, pentru o cât mai u oar  integrare social . 

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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

614



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 i taberele colare contribuie la îmbog irea cuno tin elor copiilor 
despre frumuse ile rii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natur , 
art , cultur . Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au tr it, muncit i luptat 
înainta ii lor înv ând astfel s - i iubeasc  ara, cu trecutul i prezentul ei. Prin excursii 
copiii pot cunoa te realiz rile oamenilor, locurile unde s-au n scut, au tr it i au creat 
opere de art  scriitori i arti ti. 

Serbarea este modalitatea eficient  de cultivare a înclina iilor artistice ale 
copiilor contribuind la dezvoltarea armonioas  a personalit ii 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. 

Activit iile extracurriculare moral-civice, al turi de celelalte activit i 
desf urate în gr dini  pe nivele de vârst , contribuie, prin tr irile afective, emo ii 
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 extracurricular  e o component  
educa ional  valoroas  i eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde 
aten ie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activit ii, cât i în rela iile cu elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  
permit  stimularea creativ  a elevilor. 
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Promovarea imaginii unit ii de înv mânt 

Profesor înv mânt primar Paraschiv Radu Constantina Alina             
coala Gimnazial  Catane 

Imaginea colii este important  atât pentru elevii existen i, cât i pentru cei viitori 
deoarece prin aceasta i mai ales prin activit ile desf urate pentru promovarea acestei 
imagini le putem cre te nivelul de interes elevilor i îi putem face mai activi i mai 
conecta i la coal . În cadrul colii în care îmi desf or activitatea am realizat 
promovarea imaginii unit ii de înv mânt prin desf urarea unor activit i privind 
combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 
oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în 
care elevii se integreaz  cu u urin , iar în acest fel se creeaz , treptat, o imagine 
pozitiv  a colii. Aceste activit i au fost desf urate în cadrul urm toarele evenimente 
existente în planificarea activit ilor extracurriculare: Ziua interna ional  a toleran ei, 
Ziua universal  a drepturilor copilului, “O lume f r  violen ”, “F r  violen  în coala 
mea”.  

În cadrul acestor activit i au fost prezentate tipurile i formele violen ei în 
institu ia de înv mânt, factorii care influen eaz  violen a, consecin ele violen ei, 
dându-se exemple concrete astfel încât elevii s  în eleag  importan a acestui subiect, 
fiind prezentate i drepturile de care copiii beneficiaz .  

Vom exemplifica prin jocul „Emo ii”. Se recomand  s  se realizeze în cadrul 
unui program de dezvoltare a abilit ilor emo ionale i sociale; se recomand  pentru 
copiii de 6-10 ani. Scopul este s  numeasc  tr iri emo ionale cât mai variate. În cadrul 
acestei activit i copiii vor identifica variate tr iri emo ionale care sunt în mod uzual 
cuprinse sub eticheta “m  simt bine” sau “m  simt r u” i vor exersa numirea lor 
corespunz toare. 

Materiale: Plan e cu principalele tr iri emo ionale; Scenarii (secven e de texte 
literare în care personajul are o anumit  tr ire emo ional ; aceste scenarii pot fi alese 
astfel încât s  fie adecvate intereselor i vârstei participan ilor); Ziare,reviste; Foarfeci; 
Lipici; Cartoane. 

Desf urare: Copiii sunt invita i s  spun  pe rând cum se simt. Fiecare copil va 
numi o emo ie (se poate remarca faptul c  cel mai frecvent mod de exprimare a 
emo iilor este “bine” sau “r u”). Este prezentat  plan a cu principalele tr iri 
emo ionale. Fiecare copil trebuie s  descrie ultima situa ie în care s-a sim it: Vesel 
Furios Speriat Trist. 

Copiii sunt împ r i i în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup prime te un 
scenariu în care este prezentat  o situa ie. Sarcina lor este aceea de a identifica i de a 
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numi tr irea emo ional  a personajului.Fiecare grup prime te sarcina de a realiza un 
colaj de imagini care prezint  tr irea emo ional  a personajului din scenariu.  

 Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce a teapt  i au 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
i participarea la activit i extra colare. coala noastr , în ochii comunit ii, este 

rezultatul unei munci constante. Acest lucru l-am realizat prin participarea la 
concursuri colare unde elevii au putut s  î i dezvolte cuno tiin ele i poten ialul în 
func ie de calit ile fiec ruia, putând fi vorba de concursuri de român , matematic , 
desen sau alte discipline. La fel de importante sunt i activit ile extra colare precum 
activit i de men inere a cur eniei în curtea colii, de înfrumuse are a colii prin crea ii 
personale, realizarea de serb ri 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Cadru: Parnic  Mihaela
coala Gimnazial  V deni, Jud. Br ila 

 Consider c  fiind foarte important  existen a unor strategii de marketing  în 
promovarea imaginii colii, nu numai pentru a atrage elevi c tre coala ta, chiar pentru 
a-i p stra sau a- i face cunoscut  activitatea. De ce? 

           Am fost 3 de ani  cadru didactic într-o coal  cu elevi majoritari de etnie rom , 
din mediul rural. De foarte multe ori atât eu cât i colegii mei ne-am lovit de 
prejudec ile oamenilor pentru faptul c  lucram cu astfel de elevi. Nu de pu ine ori erau 
eticheta i ,,mai pu in preg ti i,, , ,,plafona i,, etc., f r  se ne cunoasc  cu adev rat 
activitatea noastr . 

           Am reu it ca prin organizarea i participarea la ac iuni comune i relevante 
pentru comunitate i prin stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societ ii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, institu ii publice locale i jude ene s  mbun t im imaginea colii. 

Între timp am devenit director al acelei coli,am avut proiecte frumoase : elevi cu CES, 
acordare de calculatoare. 

            Prin ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate, care s  
r spund  socializ rii copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agen ii economici)  am 
reu it s  atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri. 

Prin prezentarea diverselor activit i ce au fost derulate în coala noastr , 
imaginea colii a fost vizibil îmbun t it , iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar i stimularea particip rii 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 reprezint  i imaginea colii este astfel îmbun t it .

 Consider c  orice ac iune realizat  ce vizeaz  coala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformat  într-o strategie de marketing, indiferent dac  coala se g se 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 CONTINU  
ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CERIN E EDUCATIVE SPECIALE 

 Profesor P tr coiu Vochi a Adriana           
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Tg-Jiu 

În cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluziv  Tg-Jiu func ioneaz   
Comisia Intern  de Evaluare Continu . 

 Comisia  Intern  de Evaluare Continu  are urm toarele atribu ii: 

a) promoveaz  educa ia incluziv ;

b) urm re te evolu ia colar  i evalueaz  aplicarea planurilor de servicii
individualizat pentru copiii cu CES din unit ile de înv mânt special i de mas ;  

c) avizeeaz  rapoartele de monitorizare privind aplicarea planurilor de servicii
individualizat pentru copiii cu CES din înv mântul special sau integra i în 
înv mântul de mas , realizate de cadrele didactice itinerante i de sprijin sau de 
profesorii de psihopedagogie special , i formuleaz  propuneri privind revizuirea 
planurilor, în func ie de evolu ia beneficiarului;  

d) transmite COSP dosarul complet al copiilor cu CES din înv mântul special
i special integrat, înso it de recomand ri privind orientarea colar  i profesional ; 

e) asigur  repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor cu CES din
unit ile colare de înv mânt special la începutul anului colar, dup  criterii, precum 
diagnosticul, gradul de handicap, nivelul psihointelectual, gradul de integrare 
socio colar ;  

f) realizeaz  repartizarea copiilor cu CES integra i în înv mântul de mas
cadrelor didactice itinerante i de sprijin în vederea asigur rii serviciilor de sprijin 
educa ional, în baza certificatelor de orientare colar  i profesional ;  

g) fundamenteaz , din punct de vedere psihopedagogic, reevaluarea
absolven ilor clasei a VIII-a i a X-a din unit ile de înv mânt special, în vederea 
orient rii colare i profesionale;  

h) notific  COSP cu privire la reorientarea colar  a copiilor cu CES cu cel pu in
30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare 
colar  sau în situa ia în care se constat  schimbarea condi iilor pentru care s-a eliberat 

certificatul; 
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i) recomand  orientarea copiilor cu CES din unit ile de înv mânt special spre
unit ile de înv mânt de mas  i invers, fapt consemnat în fi a psihopedagogic ;  

j) asigur  servici de asisten  psihoeduca ional  copiilor cu CES;

k) asigur  servicii de consiliere i asisten  psihoeduca ional  cadrelor didactice
de la clasa unde este înscris copilul cu CES i care furnizeaz  programe de educa ie 
remedial /sprijin pentru înv are;  

l) propune înscrierea copiilor cu CES într-o clas  superioar  celei absolvite f r
a dep i clasa corespunztoare vârstei cronologice, în cazul în care, în urma evalu rii, 
nivelul achizi iilor curriculare dobândite este superior ultimei clase absolviite - numai 
pentru copiii transfera i din înv mântul de mas  în înv mântul special i care au 
repeat o clas  doi ani colari. 

 Comisia Intern  de Evaluare Continu  colaboreaz  cu: 
a) Comisia de  Orientare colar  i Profesional  din cadrul C.J.R.A.E. Gorj;
b) Direc ia general  de asisten  social  i protec ie a copilului Gorj;
c) Centrele logopedice inter colare;
d) Centrele de asisten  psihopedagogic ;
e) Unit ile de înv mânt preuniversitar;
f) Asocia ii neguvernamentale.
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Impactul înv rii online în promovarea  imaginii  colii 

Prof. înv. primar Pauliuc Andreea Ioana
coala Gimnazial  Nr. 1 Putineiu, jude ul Giurgiu 

          Datorit  situa iei pandemice i nu numai, cursurile/ form rile online au devenit 
extrem de populare, deoarece tot mai multe institu ii i companii ofer  cursuri online.  
Pentru desf urarea unui act de predare captivant  avem nevoie s  apelam la fiecare 
dintre aceste trei tipuri. Indiferent care sunt aplica iile i platformele specifice pe care 
le vom folosi conteaza enorm s  lu m în considerare propriul stil de predare, precum 
i stilul de înv are al fiec rui elev, abilit ile noastre tehnice, solicit rile ME sau ale 
colii, precum i u urin a de folosire a acestora de c tre elevi. 

            În contextul actual, este extrem de important s  comunic m cu elevii i p rin ii 
elevilor. Aceast  leg tur  permanent  cu p rin ii ne va ajuta extrem de mult în 
desf urarea lec iilor, ace tia fiind nevoi i s  asigure copiilor lor dispozitive de pe care 
s  participe la lec iile online. 

            Vorbind din propria mea experien , pot spune c  am îndrumat i ajutat p rin ii 
elevilor din clasa mea s  descarce aplica ia pe care lucr m.  Platforma pe care am 
considerat-o cea mai eficient  este Zoom, aceasta poate fi accesat  de oriunde din ar . 
În cadrul lec iilor online elevii sunt activi i foarte interesa i , deoarece totul este nou 
pentru ei. 

             În desf urarea activit ilor on-line folosesc prezent ri vizuale (Power –Point, 
Google slides) pentru a prezenta informa ia teoretic  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 util  când acestea dureaz  
mai pu in de dou  minute.     

           Instrumentele i tehnologia digital  ofer  bucurie copiilor, precum i numeroase 
beneficii în ceea ce prive te dezvoltarea cognitiv  a copilului. Toat  lumea are de 
câ tigat în acest proces. 

Vor exista în continuare cursurile tradi ionale împreun  cu instrumentele i 
tehnologia digital , dar materialele de curs ar trebui s  reprezinte un supliment la 
activit ile de la clas  i mutate online pentru ca elevii s  aib  acces la acestea i în 
afara s lii de clas . 
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Noi perspective în promovarea colii 

 Cristina Mihaela P un 

colile i universit ile de prestigiu se confrunt , în general, cu o supraapreciere. 
Ele au un num r limitat de facilit i, deci un nivel bine stabilit al recrut rilor. Atât de 
mul i absolven i de liceu se pot înscrie contra cost încât num rul de clase s-ar putea 
înzeci. Aceste universit i trebuie s - 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 s  în eleag  cum 
evalueaz  i selecteaz  copii, absolven ii de liceu noua coal . Unele coli se confrunt  
cu o cerere insuficient . Probabil, cândva, ele au avut avantaje care  atr geau anumite 
tipuri de elevi. Dar schimb rile demografice, economice i mai ales cele de pe pia a 
for ei de munc  sau schimbarea oportunit ilor educa ionale au f cut ca baza lor de 
selec ie s  se redirec ioneze total sau par ial spre alternative mai atractive.  

Majoritatea colilor opteaz  pentru p strarea unui anumit num r de locuri i 
prefer  s  creasc  selectivitatea prin ridicarea valorii institu iei i cre terea nivelului 
de cunoa tere a ofertei institu iei de c tre poten ialii elevi. 

Alegerea colii care va trebui urmat  este considerat  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 manifest  un nivel ridicat de implicare, pentru c : 

• decizia se va reflecta asupra imaginii de sine i va avea consecin e pe termen
lung; 

• costul punerii în practic  a deciziei implic  adesea sacrificii personale sau
economice; 

• riscul personal i social de a lua o decizie gre it  este perceput ca destul de ridicat;
• exist  grupuri de presiune considerabile pentru a lua o anumit  decizie sau a
ac iona într-un anumit mod: p rin 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 dup  aceea. O dat  intrat într-o coal , aceast  decizie 

afecteaz  în viitor toate elementele de baz  ale vie ii: cariera, prietenii, alegerea 
partenerului de c s torie, viitoarea locuin  i întreaga satisfac ie în via . Între aceste 
elemente cariera este afectat  direct. Toate cuno tin ele i aptitudinile dobândite în 
coal  vor fi utilizate pentru ob inerea unei cariere de succes în specializarea aleas . 

Inconsisten a preg tirii în coal , datorat  programelor de studii „aerisite", poate fi un 
factor major de insucces în carier . Prestigiul i valoarea colii urmate reprezint  un 
factor major în succesul în carier . De ele depinde u urin a cu care o persoan  î i va 
g si locul de munc . 
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Decizia de a frecventa o coal  este un proces care începe mult înaintea admiterii 
i poate avea consecin e mult timp dup  aceasta deoarece poate afecta cariere, prietenii, 

reziden e i calitatea vie ii. Ei trebuie s  în eleag  cum elevii primesc informa ii despre 
op iunile educa ionale motivele pentru care aleg un program educa ional i chiar 
ra iunile pentru care abandoneaz  coala. În literatura de specialitate exist  abord ri 
diferite cu privire la factorii sunt cei mai influen i i num rul acestor factori. Totu i, 
„calitatea” factorilor cum ar fi reputa ia academic  sau calitatea facult ii sunt constant 
identifica i ca fiind fundamental importan i.  

colile care doresc s - i l rgeasc  baza de selec ie pentru a cre te selectivitatea 
vor trebui s  ia leg tura direct cu colarii/liceenii din ultimele dou  categorii pentru 
a le determina op iunea. Informarea lor din timp cu privire la criteriile de admitere i 
la avantajele oferite de alegerea colii/facult ii respective conduce la cre terea 
interesului pentru coal  i a nivelului de preg tire pentru admitere. 

Adesea, punerea în practic  a deciziei de a urma o coal  implic  sacrificii 
importante. Acestea sunt legate în special de urm toarele aspecte: timp de 
autoexaminare, materiale informative cu privire la universit i, costul orelor de 
preg tire 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 considerat  
ca  insuficient  de c tre cei din jur, tân rul este supus unor presiuni mai mult sau mai pu in 
puternice de a face o anumit  alegere. Cazurile extreme sunt acelea în care p rin ii, cei 
care de obicei pot exercita cea mai puternic  presiune prin pozi ia pe care o de in, impun 
orientarea tân rului, în ciuda dorin elor reale ale acestuia, sau la cealalt  extrem , refuz  
orice sprijin în luarea deciziei. In ambele cazuri efectele pot fi profund negative. 
Atitudinea corect  este aceea de a îndruma tân rul în parcurgerea corespunz toare a 
tuturor etapelor necesare pentru a lua o decizie în cuno tin  de cauz . 

Tinerii sunt supu i la presiuni nu numai din partea p rin ilor, ci i din partea: 
• profesorilor, care adesea transmit elevului sau p rin ilor aprecieri, de genul , Ar fi

foarte bun pentru...".
• a colegilor, care pot induce mentalit i de grup „Hai s  d m to i la.... ca s  fim în

continuare împreun ". 
• a prietenilor i cuno tin elor, care invoc  adesea reu ita altora pentru c  au urmat

o anumit  cale.
Influen ele pot fi i negative, în medii pu in educate, p rin ii descurajeaz  uneori

înclina ia spre studiu a copiilor considerând c  ace tia vor reu i în via  a a cum au 
reu it ei, f r  prea multe studii. Între influen ele pozitive, un rol tot mai important 
trebuie s  îl capete canalele de informare care exist  între coal , 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 coal  ar trebui s  fie pentru to i o decizie cu o complexitate 
ridicat  prin gravitatea efectelor sale. La baza procesului decizional st  îngustarea 
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treptat  a câmpului alegerilor prin identificarea alternativelor, determinarea criteriilor de 
evaluare i aplicarea acestor criterii alternativelor pentru a ajunge  la o alegere unic .  

Instrumentele de marketing devin esen iale în momentul în care oamenii decid 
c  trebuie s - i satisfac  nevoile i dorin ele prin intermediul unui schimb reciproc 
avantajos. Institu iile de înv mânt ofer  tinerilor o preg tire necesar  nevoilor 
specifice societ ii, la un moment dat sau în perspectiv . Acesta este i motivul pentru 
care statul finan eaz  universit 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 ion ri menite s  sus in  
înv mântul în parametrii dori i de ei sub aspectul competen elor i cuno tin elor. 
Studen ii î i pl tesc studiile la o facultate particular  de prestigiu, tiind c  diploma 
ob inut  se bucur  de apreciere mai mare pe pia a muncii. În acest schimb, fiecare parte 
a teapt  ca lucrurile s  mearg  mai bine i s  ob in  rezultate mai bune. Rostul 
specialistului în marketing este de a analiza ce dore te i ce ofer  fiecare parte. 

Valeric  Olteanu este de p rere c  în desf urarea rela iilor de marketing 
educa ional sunt implica i patru agen i: unitatea de înv mânt, întreprinderea 
beneficiar  de for  de munc , posesorii de for  de munc  i statul1. Unitatea de 
înv mânt între ine rela ii cu dou  categorii de clien i externi: agen ii economici, care 
sunt beneficiarii for ei de munc  calificat , i elevii sau studen ii, care se preg tesc 
pentru o profesie. Afla i în c utarea unor bunuri i servicii pe care ei nu le pot produce, 
clien ii caut  produc tori care asigur  servicii de înalt  calitate i la pre  rezonabil. În 
acest careu al rela iilor ar trebui ad ugat înc  un agent care poate servi interesele 
comunit ii, în sensul de beneficiar al serviciilor educa ionale, dar i de furnizor de 
for  de munc , sub aspectul talentelor i poten ialului. Este vorba de sponsorii 
activit ilor educa ionale. Persoanele sau institu iile capabile s  sus in  prin contribu ie 
necondi ionat  dezvoltarea înv mântului, a unor domenii de cercetare sau orientare 
spre noi perspective care nu sunt înc  prea clar conturate ca nevoi pe pia a muncii.  

1 Olteanu, Valeric , Marketingul serviciilor, Editura Uranus, 1998, pp. 36-40. 
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O întâlnire informal  

Profesor limba englez  Pav l Vlad Paul    
Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa cani 

În afar  de lucrurile specifice medicinii, pandemia de Covid-19 a adus cu sine o 
întreag  serie de provoc ri pentru coala româneasc , i a a destul de încercat  de-a 
lungul ultimilor 30 de ani. Cadre didactice, elevi, p rin i au fost for a i s  se adapteze 
din mers, s - i însu easc  temeinic abilit i pe care mul i nu le aveau, s  ias  complet 
din zona de confort pentru a face fa  noii realit i. Zoom, Google Classroom, 
Microsoft Teams fac parte din vocabularul curent al ultimilor doi ani. Tabla neagr  i 
creta au l sat locul laptopurilor, tabletelor i telefoanelor, acolo unde s-a putut (s  nu 
uit m c  mul i elevi au fost pur i simplu l sa i în voia sor ii odat  cu suspendarea 
cursurilor), ecranul cu pixeli a devenit noua Mecca a elevului de orice vârst .   

Pe de alt  parte, unul dintre marele avantaje a fost posibilitatea de a participa la 
orice activitate online din fa a dispozitivului t u 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 s  ajung , la aceea i 
activitate particip  acum invita i din orice col  al lumii, elevi din orice clas , profesori 
din orice coal . Dac  sunt posibilit ile tehnice, orice se poate realiza. 

În acest context am putut facilita o întâlnire online între elevii de la liceul nostru 
i o clas  de elevi de la o coal  din Polonia, întâlnire facilitat  de faptul c  o parte din 

colegii de la cele dou  coli se cunoscuser  în cadrul unui proiect Erasmus în care 
institu iile fuseser  implicate înainte de pandemie. coala partener  se nume te Szko a 
J zyków 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 comunit 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 înv mânt). Discu iile, în limba 
englez , au pornit de la organizarea clasei i cum se desf oar  cursurile în cele dou  
coli pân  la ultimele jocuri video la mod .  

Prilej cu care am aflat i noi, cadrele didactice coordonatoare, cât de în urm  
suntem cu tehnologia i industria de divertisment fa  de elevii no tri, dar i cât de mult 
înseamn  descentralizarea i implicarea comunit ii locale în bunul mers al unei coli. 
Pentru elevii mei întâlnirea a fost una de mare succes, dup  cum m rturiseau chiar ei, 
au avut ocazia s  foloseasc  limba englez  (pentru care au fost i l uda i) „pe viu”, în 
afara clasei, într-o situa ie real  de comunicare, au f cut schimb de impresii, de 
experien , 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 zon  i nu numai.  

La final toat  lumea a fost foarte încântat  de întâlnire care, de i organizat  cam 
„din scurt”, din cauza programului destul de decalat al celor dou  coli, a fost un mare 
succes de ambele p r i, ne-am promis c  deîndat  ce programul ne va permite, vom 
mai organiza asemenea „discu ii informale” cum le-am numit mai în glum , mai în 
serios.  

Dac  ar fi s  caracteriz m aceast  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 alt  ar ; dar i bucuria noastr , a profesorilor, c  am reu it 
s  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 c  e coal , c  e pandemie, eram to i ni te prieteni la o discu ie 
amical  despre orice...  
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ACTIVITATE REALIZAT  ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCA IONAL     
„MEN SANA IN CORPORE SANO” 

GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÂMPENI          
PROF. ÎNV. PRE C. DANIELA MARIA PETACA  

TITLUL ACTIVIT II: „Salat  de fructe-frig rui” 
MIJLOC DE REALIZARE: activitate practic  
SCOP: con tientizarea importan ei consumului frecvent de fructe; dezvoltarea unor 
comportamente i atitudini igienice fa  de propria persoan  i fa  de alte obiecte. 
OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 O1 – s - i însu easc  modul de preparare a unei salate de fructe; 

O2 – s  re in  care sunt principalele beneficii aduse de fructe organismului uman; 
O3 - s  precizeze rolul pe care îl au vitaminele în func ionarea s n toas  a 

organismului; 
O4 - s - i formeze deprinderi de a cur a i t ia fructe; 
O5 – s  utilizeze corect tacâmurile i vesela; 
O6– s  – i însu easc  reguli de igien  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, toc tor, tacâmuri, vesel , boluri,be e de
frig rui, erve ele, ap  etc.

LOCUL DE DESF URARE: sala de grup  
DESF URAREA ACTIVIT II:  Captarea atentiei se va face cu o prezentare power 
point prin care copiii sunt invita i în castelul vitaminelor. Se poart  discu ii cu copii 
despre materialul prezentat: „ Ce a i aflat din material?/Ce fructe consum  Zâna?/Ce 
sfaturi a i primit din partea ei?/Ce fructe v  plac?/Cum se consum  fructele?/Este 
important sa consum m fructe?De ce? 

Se anun  elevii c  vor avea de realizat cu ajutorul fructelor din co  o re et  
culinar : „Salata de fructe-frig rui”. Sala de grup  este amenajat  ca o mini buc t rie 
pentru a putea desf ura o activitate practic  împreun  cu copiii: „Salata de fructe”. Se 
poart  câteva discu ii privind importan a fructelor pentru s n tatea noastr . Se stabilesc 
regulile de lucru i cele de igien  care trebuie respectate pe parcursul desf ur rii 
activit ii. 

Pentru sistematizarea i consoliderea informa iile despre fructe i importan a lor 
pentru s n tate, copiii vor dezlega câteva ghicitori, apoi se vor servi unii pe ceilal i 
respectând toate normele de igien  necesare. 
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REZULTATE: Copiii vor în elege importan a fructelor pentru s n tatea organismului. 
Vor sistematiza regulile de igien  care trebuie respectate atunci când prepar m i 
consum m salat  de fructe.  
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MODALIT 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 însumeaz  institu iile, dar i 
activit ile implicate în promovarea i difuzarea ei. 

Promovarea imaginii colii trebuie s  in  cont de calitatea actului educa ional, 
de investiga iile f cute n asigurarea unor bune condi ii de desf urare a activit ii, de 
calitatea profesorilor care sus in educa ia. 

Evaluarea calit ii o fac consumatorii, dup  realizarea presta iilor educa ionale. 
Ei cump r  actul educational nainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau n 
considerare i informa iile existente pân  la aceea data despre o anumit  unitate 
colar , ns  adev rata valoare se stabili te la sfâr itul colariz rii, n func ie de 

performan ele de care sunt capabili absolven ii colii respective.  
Serviciul educa ional odat  evaluat, va determina o afluen  mai mic  sau mai 

mare de elevii . Serviciile educa ionale sunt activit ii prestate n beneficiul 
consumatorilor de educa ie, cu sau f r  participarea lor direct, cu scopul de a le mplini 
anumite nevoi i a le produce satisfac ii intelectuale.  

ntr-o institu ie colar  pot fi oferite urm toarele servicii educa ionale: cursuri, 
seminarii, conferin e, sesiuni de comunic ri, spectacole, activit i culturale n 
biblioteci, activit i extra colare, etc. Cu alte cuvinte, promovarea  imaginii colii 
implic  o activitate uman  sau un sistem de activit i orientate spre satisfacerea 
cerin elor consumatorilor actuali i poten iali.  

ntr-o coal , promovarea modelelor de bune practice mai ales in cazul cadrelor 
didactice, aduce  un plus de notorietate, unit ii respective. Cadrele didactice vor fi 
mult mai stimulate i mai receptive n adoptarea unor metode i procedee didactice noi, 
de actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor. 

Promovarea  n domeniul educational necesit  din partea cadrelor didactice 
d ruire, perseveren , consecven , cinste, dragoste pentru elevi. Al turi de coal  care 
asigur  maxima comunicare ntre genera ii, familia i comunitatea au o deosebit  
valoare n formarea personalit ii copilului. Parteneriatele dintre coli, familii i 
comunit i pot ajuta profesorii n munca lor, perfec iona abilit ile colare ale elevilor, 
mbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor, dezvolta abilit ile educa ionale ale 

p rin ilor, dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor, conecta familiile cu membrii colii 
i ai comunit ii, stimula serviciul comunit ii i suport familiilor, crea un mediu mai 

sigur n coli.  
coala ofer  servicii i copiilor cu cerin e educative special, de aceea se oblig  

s  asigure i servicii de specialitate: recuperare, terapie educa ional , consiliere colar , 
asisten  medical  i social . A adar, n campaniile de promovare a imaginii colii 
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trebuie s  fie incluse i dovezile unor reu ite integr ri sociale ale copiilor cu CES. n 
vederea cre rii condi iilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi special este 
necesar ca coala, familia i comunitatea s  preia responsabilitatea diferitelor atribu ii 
pe parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazat  pe ncredere asigur  
integrarea lor social .  

 Campaniile sunt eforturi coordonate, ample i orientate spre atingerea unui 
anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate, care vor permite organiza iei s  
ating , n viitor un scop pe termen lung. Sunt construite i elaborate pentru a aborda o 
tem , pentru a rezolva o problem  sau pentru a corecta sau mbun t ii o situa ie. Ele 
ating aceste scopuri schimbând o lege sau o opinie, nt rind un comportament, o lege 
sau o opinie dezirabile, dar constestate de ceilal i.  

Exist  diferite campanii de rela ii publice: 
Succesul sau insuccesul unei campanii de promovare a imaginii colii depinde 

n mare m sur  de creativitatea temei. Trebuie s  se r spund  la ntrebarea ,, Care este 
cea mai potrivit  modalitate pentru a atrage aten ia publicului?”. Prin creativitate, adic  
prin folosirea de cuvinte i simboluri ntr-o abordare original  pentru fiecare public, se 
ob in efectele dorite.  

Pe lâng  organizarea unui eveniment special, promovarea se mai poate face i 
cu prilejul unor s rb tori, a unor manifest ri cultural-artistice, anivers ri, etc. n acest 
caz se tip resc programe, pliante, ghiduri, n care se poate explica oferta educa ional . 

nainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii colii trebuie s  ai o 
descriere clar  a publicului. n consecin , trebuie selectat  media potrivit  pentru 
transimterea unui anumit mesaj.  

Mediatizarea acestor activit i cu participarea unor personalit i din via a 
tiin ific , cultural , politic , sportiv , completeaz  imaginea colii noastre n 

perceperea p rin ilor i elevilor, având ca rezultat un numâr mare de elevi nscri i- 
aproximitiv apte sute de elevi.  

Promovarea marketingului educational se realizeaz  i prin participarea la 
târgurile educa ionale: la târgurile tradi ionale de m r isoare unde elevii valorific   
talentele artistice, la manifest rile cultural-artistice (cum ar fi ,,S rb toarea 
topora ilor’’). i n acest caz am tip rit pliante, invita ii pentru p rin i, oficialit i, n 
care am prezentat i oferta educa ional .  

O aten ie deosebit  a fost acordat  i strategiilor de colaborare i comunicare cu 
familiile elevilor. Copiii ai c ror p rin i se implic  i in o strâns  colaborare cu coala 
ob in performan e superioare. Când p rin ii colaboreaz  cu profesorii se ob in efecte 
pozitive legate de atitudinile elevilor privind coala, temele, realiz rile 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 activit ile metodice 
desf urate de ace tia, prin realizarea unor proiecte coal - gr dini , prin vizitarea 
colii cu diferite ocazii: ,de ,,Ziua por ilor deschise’’, de s rb torile de iarn , de 1 Iunie.  

n concluzie, promovarea marketingului n domeniul educa iei necesit  din 
partea managerului d ruire, perseveren , consecven , dragoste pentru elevi.  
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n calitate de ofertante, colile trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se 
cere efectiv, s - i orienteze activitatea n func ie de a tept rile consumatorilor. 

Educa ia de succes este cel mai bun marketing!  
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVIT ILOR EXTRA-CURRICULARE 

ZAMFIRA MARIA PETRESCU
Gr dini a cu Program S pt mânal „Agricola” Bac u 

Promovarea unit ii în care î i desf ori activitatea este, mai preus decât o simpl  
sarcin  inclus  în fi a postului, o responsabilitate moral  fa  de institu ia în care, în 
mod normal, i se ofer  cadrul de manifestare plenar  a capacit ilor profesionale i 
dezvolt rii personale. 
Creativitatea i inventivitatea cadrului didactic trebuie concentrate c tre 
implementarea unui set de activit i curriculare i extra colare care s  vin  în 
întâmpinarea cerin elor educabililor i s  conduc  la satisfacerea solicit rilor tuturor 
beneficiarilor educa iei: copii, p rin i, comunitate local . 

În contextul complex al fenomenului educa ional actual, rela ia cu familia joac  
un rol decisiv. Astfel, în activitatea mea de anul trecut i din prezent mi-am canalizat 
eforturile c tre înt rirea rela iei cu familiile copiilor din grupea cu care lucrez, prin 
discu ii repetate, în cadru formal i informal, privind progresul fiec rui copil i g sirea 
celor mai bune metode de valorificare a poten ialului copiilor. Aprecierea venit  din 
partea p rin ilor s-a fructificat mai întâi în cadrul inspec iei pentru ob inerea gradului 
definitiv în înv mânt, când, la activitatea desf urat  online, am beneficiat de o 
prezen  surprinz tor de mare din partea p rin ilor, care ia-u ajutat pe copii s  duc  la 
bun sfâr it sarcinile de lucru. 
 Odat  cu venirea prim verii, proiectul „O sut  de flori pentru o sut  de copii” a 
adus laolalt  p rin i i copii, în fortul comun de a crea un spa iu verde nou în incinta 
gr dini ei. Scopul proiectului, acela ca fiecare copil din gr dini  s  planteze o floare 
i s -i urm reasc  evolu ia în timp, a fost îndeplinit, rela ia gr dini -pre colar-familie 

fiind îmbog it . 
Perioada verii a oferit prilejul unor experien e educative inedite. În cadrul unei 

tabere pentru copii. Timp de o s pt mân , copiii au fost implica i în explorarea naturii, 
activit i sportive de c lire a organismului, recreative i educative, jocuri de societate, 
ateliere de crea ie, îndemânare i îngrijire a animalelor la ferma local , precum i lec ii 
de echita ie. Fotografiile i filmule e din tab r  satu m rturie pentru atmosfera 
deosebit  creat  de-a lngul acestei s pt mâni speciale. Ecouri ale taberei s-au f cut 
auzite în rândul p rin ilor, care, în anul colar urm tor au dorit s  participe un num r 
mult mai mare de copii. 

„Carnavalul toamnei” a reunit p rin i i copii în realizarea unui workshop în care 
au fost prezentate preparate culinare cu tematic  specific  toamnei furnizate de c tre 
p rin ii care le-au realizat acas  ajuta i de copii. Carnavalul a fost deschis de c tre 
cadrele didactice care au pus în scen  un spectacol cu mesaj ecologic. Publicul a fost 
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format din to i pre colarii gr dini ei, costuma i în fructe i legume de toamn , care apoi 
au fost implica i în ateliere personalizate în func ie de grup . Dup  finalizarea 
atelierelor, copiii i-au prezentat costumele într-o parad  a modei, apoi au savurat 
produsele într-o sesiune de degust ri. P rin ii au a teptat cu ner bdare fotografii de la 
parada costumelor i momentul degust rii. Opiniile i impresiile au fost împ rt ite pe 
Facebook. 

Iarna a adus cu sine entuziasm pentru activit i în afara spa iului gr dini ei. Cu 
ocazia s rb torilor de iarn , copiii au avut surpriza de a-l vizita pe Mo  Cr ciun chiar 
la el acas , în satul s u. În aceast  excursie, copiii au f cut cuno tin  cu spiridu ii 
Mo ului, care lucrau  din greu la diferite ateliere (la po t , unde primeau scrisori de la 
copiii cumin i, în mica fabric  de juc rii, 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. Odat  ajun i 
acas , copiii i-au exprimat bucuria realizând felicit ri inspirate din activitatea de 
vizitare. 

Cum promovarea imaginii unit ii colare este un proces de lung  durat , 
consider m c  demersul nostru nu s-a încheiat, preocup ri pentru continuarea acestor 
ini iative constituind o prioritate în cadrul proiect rii activit ilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI  

Prof. Înv. Pre colar Petriceanu Cecilia 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine 
pozitiva asupra colii. Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare 
permanent  cu nevoile specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
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calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  toate 
formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaretea violen ei din unitatea colar , 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  
creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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PROIECT EDUCA IONAL ,,CULORILE TOAMNEI’’ 

Prof. înv. primar, Petriceanu Lenu a
coala Gimnazial  Râ ca, Suceava 

ARGUMENT 
Frumosul din natur , manifestat în culori i forme diferite, are o influen  

binef c toare asupra copiilor. Trebuie s -i înv m s  observe i s  se apropie cu 
emo ie de acest spectacol sublim al naturii, astfel încât ra iunea s  armonizeze cu 
sensibilitatea. 

Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul p trunde ca un sentiment 
binef c tor în cele mai adânci zone ale vie ii suflete ti, r scole te emotivitatea, 
sensibilizeaz , învioreaz . 

Menirea noastr , a dasc lilor, este de a forma i dezvolta personalitatea copiilor 
prin frumosul existent în natur , art , astfel încât s  devin  consumatori i creatori de 
frumos. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Fructificarea experien ei personale pentru a exprima p reri, gânduri, sentimente. 
Stimularea imagina iei creatoare i consolidarea cuno tin elor elevilor 

referitoare la caracteristicile anotimpului toamna. 
Dezvoltarea capacit ii de a aplica cuno tin ele dobândite pentru a se realiza cu 

ajutorul lor ceva practic-util. 
 Preg tirea elevilor pentru o via  activ . 

Sensibilizarea copiilor în fa a frumuse ii naturii, astfel încât s  devin  persoane 
capabile s  aprecieze frumosul i via a. 

OBIECTIVELE URM RITE: 
Formarea capacit ii de a observa, percepe, în elege i aprecia frumosul, pe baza 

unor criterii tiin ifice; 
Formarea sim ului i gustului estetic; 
Dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice; 
Formarea capacit ii de a integra frumosul i în via a personal ; 
Conceperea unor lucr ri ce implic  originalitate, creativitate, imagina ie. 

GRUP INT : elevii claselor I B i a II-a B, cadre didactice. 
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, p rin i; 
RESURSE: 

Umane: colari, cadre didactice, p rin i: 
Temporale: 4-21 octombrie 2021; 
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Materiale: lucr ri ale copiilor, panouri pentru expozi ie, c r i, reviste colare, 
aparat foto, diplome, laptop, materiale în power point; 
MONITORIZARE I EVALUARE: 

Valorificarea poten ialului creativ al copiilor i al cadrelor didactice; 
Realizarea unei expozi ii la nivelul colii; 
Facilitarea schimbului de experien  între cadrele didactice, prin participarea la 

concursuri colare cu lucr ri ale elevilor; 
Realizarea de fotografii i CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

DISEMINARE: 
- panouri informative; 
- expozi ii cu lucr rile copiilor; 
- CD cu imagini din timpul desf ur rii activit ilor; 
- mediatizarea proiectului i activit ilor pe site-ul colii. 
CALENDARUL ACTIVIT ILOR: 
1.Toamna în poezie
2.Toamna în culori
3.Ghicitori despre toamn
4.Colaj cu frunze uscate
5.Vitaminele toamnei
6.Coroni a toamnei
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FACTORII DETERMINAN I                                                           
ÎN EDUCAREA CARACTERULUI MORAL-RELIGIOS:

FAMILIA - COALA - BISERICA 

prof. Petru  Mirela
coala Gimnazial  „Ion Pop Reteganul” Sîncel

coala Gimnazial  „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoas , Jud. Alba 

Educa ia religioas  se realizeaz  în familie, coal  i Biseric  de c tre p rin i, 
profesori i preo i. Exist  o strâns  leg tur  între ace ti factori educativi, conlucrarea 
lor determinând transmiterea valorilor credin ei i formarea conduitei exemplare. O 
educa ie temeinic  i durabil  este cea început  în familie, înc  din fraged  copil rie, 
continuat  în coal  i consolidat  prin diferite activit i ce se deruleaz  în Biseric .  

Familia cre tin  joac  un rol deosebit de important în educarea caracterului 
moral-religios, deoarece în mijlocul familiei începe educa ia copilului. Aici se pun 
bazele abecedarului cre tin i tot aici prind contur valorile morale ale viitorului adult. 
Prin urmare, sufletul copilului trebuie s  r mân  curat chiar i atunci când va ajunge la 
vârsta adult , iar de acest lucru sunt r spunz tori, în primul rând, p rin ii. Ei sunt primii 
care modeleaz  sufletul copilului, l sându-i cea mai de pre  mo tenire: credin a 
cre tin .  

Pentru copil, familia este prima coal  a vie ii, iar p rin ii sunt primii dasc li ai 
copilului. Sfaturile bune ale p rin ilor i exemplul pe care ace tia îl dau au o valoare 
deosebit  pentru copii. Între p rin i i copii trebuie s  fie o bun  comunicare, deoarece 
în comunicarea dintre ei st  reu ita educa iei cre tine. Sfânta Tain  a Cununiei 
reprezint  începutul bun al familiei. Ea reprezint  o încununare a iubirii b rbatului i 
femeii, prin harul divin. Cei doi î i f g duiesc iubire pân  la sfâr itul vie ii, dar numai 
Dumnezeu poate s -i binecuvânteze, pentru ca iubirea lor s  se împlineasc , harul divin 
primit în ziua cununiei, fiindu-le înt rire i sprijin de-a lungul vie ii, bucurându-se 
astfel de ocrotirea lui Dumnezeu. Numai ceea ce este sfânt în familie d inuie te i 
biruie te prin puterea lui Dumnezeu, prin r bdarea i jertfa noastr .  

Familia este, a adar, prima coal  a virtu iilor sociale de care nici o societate nu 
se poate lipsi. Copiii de la cea mai fraged  vârst  trebuie s  înve e s -L descopere i 
s -L cinsteasc  pe Dumnezeu i s -l iubeasc  pe aproapele, conform credin ei primite 
la botez; acolo tr iesc ei pentru prima dat  experien a unei vie i sociale, s n toase i a 
bisericii. 

coala este a doua cas  a tân rului în formare. În aceast  cas , el trebuie s  
p easc  cu bucurie i încredere. Ea este un prim factor al educa iei continue i 
sistematice. Activit ile educative utilizate în coal , dezvolt  un caracter programat, 
planificat i individual. Profesorul de religie este el însu i mentor i ucenic în coala 
lui. Este mentor, deoarece menirea lui este aceea de a forma caractere religios-morale. 
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Totodat , el va urm ri flexibilizarea i fluidizarea canalelor i a fluxului de informa ie 
pe orizontal  i pe vertical  între religie i alte discipline ale procesului de înv mânt. 
Perspectiva istoric  asupra rela iei dintre educa ie i religie conduce la concluzia c  
misiunea colii i misiunea Bisericii nu se exclud i sunt interdependente, se stimuleaz  
reciproc tinzând s  interfereze i în vremea noastr  . O educa ie a tineretului rupt  de 
spiritul Evangheliei este o educa ie care nu va avea finalitate.   

S  nu uit m c  orice Sfânt  Liturghie este i o or  de religie, o lec ie de ini iere 
cre tin , iar orice or  de religie trebuie s  îndemne elevii la participarea Sfintei 
Liturghii.  

Biserica, spre deosebire de mica familie de acas , este marea familie, în sânul 
c reia se intr  cu ajutorul harului divin, primit prin Sfânta Tain  a Botezului.  Biserica 
îns i este datoare s  se îngrijeasc  de fiecare ml di  a ei, pentru a o ajuta s  creasc  
în duh i adev r, spre des vâr irea în Hristos. De aici, însemn tatea Bisericii, ca factor 
determinant al educ rii caracterului moral-religios. Biserica are, a adar, obliga ia ca 
Mam , de a da fiilor s i o educa ie prin care întreaga lor via  s  fie p truns  de harul 
lui Hristos. F r  Sfânta Împ rt anie cu Tainele lui Hristos, omul este ca i un pom 
f r  sev .  

Sentimentul religios devine mult mai profud atunci când el se formeaz  din 
practic , din tr ire, i nu din teorie. Copiii trebuie s  fie deprin i cu mersul la Biseric  
în Duminici i s rb tori, mai ales la Sfânta Liturghie. Pentru cei ce cred în Dumnezeu 
nu e prea mult s  participe dou  ore pe s pt mân  la Sfânta Liturghie. Biserica este cea 
care ne na te duhovnice te. Este foarte important ca tinerii i copiii s - i cunoasc  bine 
preotul paroh i pe enoria i, pentru ca împreun  s -L m rturiseasc  pe Hristos. Pentru 
o apropiere a acestora de parohie i de activit ile acesteia, se impune realizarea unor
activit i comune. Acestea pot fi variate: organizarea unor seri duhovnice ti în care 
copiii s  fie invita i la rug ciune, la medita ii, la discu ii. Nu pot fi neglijate nici 
pelerinajele, excursiile sau activit ile de binefacere. Copiii ar sim i c  fac parte din 
familia parohiei. Fiecare preot sau profesor de religie poate s  vin  cu idei noi care s -
i implice pe elevi în comunitatea parohial , transmi ând astfel cuvântul Evangheliei.  

Depinde de noi, p rin i, profesori i preo i cât de bine tim s -i educ m pe cei 
mici i cât de pricepu i suntem în a le gestiona timpul. Educa ia religioas  î i va atinge 
scopul doar dac  elevii vor dobândi con tiin a existen ei lui Dumnezeu (atât în mod 
teoretic, cât i prin experien  personal ), a prezen ei i ac iunii Lui în via a lor, dac  
se vor raporta în permanen  la Hristos, ducând o via  cre tin , pentru a- i dezvolta o 
rela ie personal  cu El. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Cuco , Constantin, Pedagogia, Ia i, edi ia a II-a, Editura Polirom, 2006
2. Cuco , Constantin, Educa ia religioas . Repere teoretice i metodice, Ia i, edi ia a
II-a, Editura Polirom, 2009 
3. Ionescu, Miron, I. Radu, Didactica modern , Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI  

Prof. Înv. Pre colar Pietriceanu Cecilia 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  toate 
formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaretea violen ei din unitatea colar , 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  
creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii colii –          
C. S. E. I. prezent i perspectiv  

Prof. Pîrîianu Liliana - Daniela                               
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Bal , Olt  

C.S.E.I. Bal , jude ul Olt este recunoscut pe plan local, regional i na ional 
pentru: 

- calitatea i finalitatea preg tirii profesionale;  
- înalta calitate a educa iei i a procesului de predare-înv are focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educa ie i instruire);  
- puternica motiva ie, angajare i preg tire profesional  a corpului profesoral;  
- participarea la recuperarea terapeutic-compensatorie a copiilor cu CES în 

vederea unei integr ri sociale i profesionale în comunitate;  
- climat organiza ional bun oferit atât profesorilor, cât i elevilor;  
- resurse materiale la nivelul cerin elor;  
- responsabilitatea ac iunilor personalului didactic i ale elevilor;  
- managementul performant;  
- responsabilizarea p rin ilor/tutorilor legali ai elevilor fa  de actul educa ional-

recuperativ;  
- cultivarea unui comportament tolerant, democratic;  
- stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a recupera, de a crea i 

de a lucra în echip ; 
- cre terea calit ii înv mântului prin optimizarea rela iei coal -familie-

societate;   
- optimizarea activit ii de formare continu  a cadrelor didactice;  
- cunoa terea nivelului, variet ii i complexit ii intereselor educa ionale ale 

elevilor, a nivelului de a teptare al p rin ilor în raport cu oferta colii i cerin ele 
societ ii;   

- abilitarea cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru 
petrecerea timpului liber al elevilor;   

- formarea sim ului moral i a gustului estetic, al recept rii cu discern mânt a 
frumosului; 

- stimularea creativit ii i cultivarea interesului pentru limba român  prin 
activit i extracurriculare i op ionale; I 

- implicarea elevilor în activit i extracurriculare care s  contribuie la formarea 
lor uman , social  i civic ;   

- mediatizarea performan elor i reu itelor elevilor i cadrelor didactice;   
- construirea unei echipe manageriale ale c rei atribu ii s  fie centrate pe 

promovarea intereselor colii. 
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Promovarea permanent  a imaginii colii se realizeaz  prin: postare de anun uri 
pe pagina de facebook a colii, publicarea de articole în presa local . etc.  

Activit i educative i extracurriculare: proiecte educative la nivelul colii, 
proiecte/concursuri jude ene/ interjude ene/regionale, simpozion na ional, parteneriate, 
parteneriate de voluntariat, programe pentru p rin i. 

Activit i extracurriculare – exemple de bun  practic  

,,5 Octombrie – Ziua interna ional  a educa iei” - proiect educativ  (realizarea 
unor desene, colaje); 

,,Micii ecologi ti”  - proiect extracurricular (activit i  ecologice desf urate în 
curtea colii); 

,,Spune NU traficului de persoane” - proiect educativ (dezbatere cu tema ,, NU 
traficului de fiin e umane!”, realizarea de afi e, desene, etc.); 

,,Happy Halloween!” -  activitate extracurricular  (concurs de talente: colaje, 
desene, confec ionare m ti); 

,,Un stil de via  s n tos”   proiect educa ional (activitate practic , cunoa terea 
regulilor de igien  personal  i a celor de grup); 

,,În a teptarea lui Mo  Nicolae” - proiect extracurricular (concurs de talente: 
colaje, desene, serbare colar ); 

,,Recicl m, h inu e confec ion m” - proiect extracurricular (dezvoltarea 
abilit ilor de via ); 

,,S pt mâna fructelor i legumelor donate” - activit i în cadrul SNAC; 
,,S  tii mai multe, s  fii mai bun” - activit i nonformale”; 
,,E ziua ta” – activit i dedicate zile de 1 Iunie. 
Integrarea socio-profesional  presupune ca to i copiii afla i in dificultate s  

dispun  de AVD-uri, abilit i sociale, i de comunicare, autonomie, rela ii interumane 
adecvate, deficien e remediate/compensate. Inser ia social  i profesional  a acestor 
copii presupune ca i societatea sa fie preg tit  sa-i integreze, s  aib  disponibilitatea 
necesar . Problema intoleran ei comunit ii fa  de copiii cu CES impune necesitatea 
schimb rii de mentalitate.  

Optimizarea evolu iei copilului aflat in dificultate impune compensarea 
caren elor afective datorate lipsei mediului familial. Afirmarea copilului cu CES 
necesit  Educa ie pentru Dezvoltare Durabil , o viziune optimist – valorizatoare asupra 
acestuia, descoperirea i dezvoltarea poten ialului fiec ruia.  

Toate acestea implic  necesitatea consilierii i sprijinirii cadrelor didactice atât 
din înv mântul special, cât i din înv mântul de mas , optându-se pentru adapt ri 
curriculare i metodologice, pentru personalizarea procesului de înv are. Orice copil 
poate întâmpina dificult i de înv are sau de adaptare colar  datorate unor multiple 
cauze. Acest fapt nu trebuie s  constituie un argument în favoarea excluderii sale din 
coal . Cel mai indicat ar fi s  analizam situa ia cu realism i obiectivitate.  

Abordând o perspectiv  curricular  deschis , transparent , i flexibil , putem 
veni în întâmpinarea cerin elor unui num r cât mai mare de elevi, inclusiv pentru elevii 
care sunt exclu i în mod curent din colile obi nuite. Mai mult chiar, colaborarea între 
elevi i profesori, parteneriatul în înv are i deschiderea colii fa  de cerin ele tuturor 
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categoriilor de copii i ale comunit ii confer  institu iei colare rolul de component  
fundamental  a sistemului social, apt  s  r spund  concret imperativelor de moment 
ale evolu iei din societatea contemporan  i s  rezolve o serie de probleme referitoare 
la nevoile de acceptare/valorizare social  a fiin ei umane i la capacitatea fiec rui 
individ de a se adapta i integra cât mai bine intr-o societate aflat  in continu  
transformare. 

coala noastr  va avea u ile deschise pentru to i cei care vor avea nevoie de 
educa ie, indiferent de particularit ile psihoindividuale ale acestora, vârst , 
provenien  familial , etnic , condi ie social  i material , na ionalitate, apartenen  
religioas  etc. 
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Importan a promov rii imaginii unit ii colare în comunitate  

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

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei patru parteneri educa ionali: primar-gimnazial-liceal--p rin i. 
Educa ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. 
“Clientul” este liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca coala s  depind  de implicarea ei în modificarea nevoilor i 
a tept rilor acestora. Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i 
s  fie pregatit  de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”.  

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal  responsabil  este 
garantul dezvolt rii permanente a comunit ii.  

coala nu poate func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o 
resurs , oferindu- i serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i 
i contribuind astfel la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei 

formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mul i bani i energie uman  pentru 
promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin cuvinte i imagini s  se 
creeze cea mai bun  imagine posibil  i s  conving  c  numai produsul educa ional 
oferit este cel mai bun.  

O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i reputa iei numelui. 
Dar “clientul” a teapt  mai mult. Nevoile lui sunt centrale. Diferen a dintre marketing 
i vânzarea educa iei este clar . Vânzarea este "mi carea a ceea ce ai de oferit c tre 

client".  

Marketingul este "a fi sigur c  ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clien ii". 
Aplicarea conceptului de marketing este mai complex  decât abordarea centrata pe 
vânzari. Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  
importan a mediului i a schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravie uirea institu iei. Prevederea transform rilor poten iale ale 
macromediului, va da institu iei timpul necesar pentru a planifica r spunsurile 
adecvate.  

Mediul poate fi într-o transformare rapid  sau lent . Într-un mediu stabil, for ele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative i culturale r mân stabile 
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de la an la an. Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen , interferen  a 
reclamei, publicit ii, 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 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite.  

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii colii 
noastre au fost:  difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele 
i proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare;  
 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;  dezvoltarea de parteneriate 

eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional în scopul promov rii imaginii 
institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu cerin ele de pe pia a muncii 
locale / regionale;  promovarea imaginii colii prin diverse surse informa ionale (pres  
local  scris , internet).         

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a colii în anul 
colar curent, a fost urm toarea: -transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i 

fotografiilor privind baza material  i programele de dezvoltare, oferta educa ional , 
activit i derulate, rezultatele elevilor la evaluarea na ional  i bacalaureat, proiecte 
educa ionale derulate ; -promovarea imaginii institu ionale i a ofertei educa ionale  pe 
site-ul colii -popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar 2021-2022. 
Plan de promovare a imaginii Colegiului Na ional Pedagogic „Carol I” în comunitate.  

int  i obiective specifice:  

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a colegiului în comunitatea 
local .        

Obiective specifice:  

• popularizarea rezultatelor colegiului în comunitatea local ; • atragerea unui
num r cât mai mare de elevi din zona arondat  unit ii noastre; • realizarea planului de 
colarizare propus. Context i definirea necesit ii unei astfel de practici S-a constatat 

c  membrii comunit ii locale nu au decât informa ii vagi legate de activitatea, 
rezultatele i performan ele unit ii noastre. Aceast  ac iune a fost realizat  de 
responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind 
coordonat  i monitorizat  de c tre director.  

Descriere: S-a realizat un pliant al colii i o prezentare Power-Point a acesteia, 
postat pe pagina web a unita ii. Au ap rut articole în presa local  legate de prezentarea 
unit ii noastre, precum i de popularizare i diseminare a rezultatelor i 
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performan elor. Dovezi ale succesului În urma desf ur rii ac iunii, s-a realizat integral 
planul de colarizare al colii, iar imaginea acesteia în comunitatea local  a crescut.  

Resurse necesare: Echipamente de birotic  pentru editarea pliantelor i 
realizarea prezent rii electronice a colii, consumabile necesare tip ririi pliantelor.  

Planuri pentru viitor: Continuarea populariz rii unit ii noastre în comunitatea 
local , utilizând mijloace i metode variate i atractive.  

De asemenea, pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem eforturi în 
asigurarea unor spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor elevilor din 
gr dini , primar, gimnazial i liceal, atît fizice cât i psihologige.  
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FORMAREA I DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR CHEIE   
LA COLARUL MIC 

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

Necesitatea de a forma i dezvolta competen e prin sistemul de înv mânt este 
ast zi acceptat  ca imperioas  în majoritatea sistemelor educa ionale. Curriculum-ul 
centrat pe competen e vine în întâmpinarea achizi iilor cercet torilor din psihologia 
cognitiv , conform c rora prin competen  se realizeaz  în mod exemplar transferul i 
mobilizarea cuno tin elor i a deprinderilor în contexte noi i dinamice. 

Curriculumul na ional pentru înv mântul primar i gimnazial se axeaz  pe opt 
domenii de competen e cheie care determin  profilul de formare a 
elevului:  competen a de comunicare în limba român  i în limba matern , în cazul 
minorit ilor na ionale;  competen e de comunicare în limbi str ine; competen e de 
baz  de matematic , tiin e i tehnologie; competen e digitale de utilizare a tehnologiei 
informa iei ca instrument de înv are i cunoa tere;  competen e sociale i 
civice;  competen e antreprenoriale; competen e de sensibilizare i de expresie 
cultural ; competen a de a înv a s  înve i. 

Competen ele sunt definite ca ansambluri de cuno tin e, capacit i i abilit i de 
aplicare, operare i transfer al achizi iilor care permit desf urarea cu succes a unei 
activit i, rezolvarea eficient  a unei probleme sau situa ii. 

Cuno tin ele reprezint  produse ale cunoa terii umane (reprezent ri, concepte, 
normele, principii) care compun con inuturile înv rii. Cuno tin ele se însu esc în 
structuri organizate, ca elemente ale disciplinelor colare, ale domeniilor experien iale. 

Capacit ile vizeaz  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 înv are, de comunicare, de concentrare a aten iei 
i de perseveren  în realizarea sarcinii, capacitatea de punere în practic  a 

cuno tin elor achizi ionate, capacitatea de rezolvare de probleme, de sesizare a 
semnifica iilor. 

Atitudinile reprezint  modalit i de raportare comportamental  cognitiv  i 
afective la diferite aspecte ale realit ii: atitudinea fa  de înv are, fa  de munc . 
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Abilit ile reprezint  capacitatea de a aplica i de a utiliza cu u urin , eficient 
cuno tin e pentru a duce la îndeplinire sarcini i pentru a rezolva probleme: abilit i 
sociale, abilit i e mo ionale, abilit i intelectuale. 

Aptitudinile reprezint  un complex de însu iri individuale înn scute sau 
dobândite care sporesc posibilitatea unui randament superior în anumite tipuri de 
activit i: aptitudini artistice, motorii, intelectuale, cognitive, aptitudinea de a gândi 
independent. 

Abordarea curriculumului pentru clasele primare în manier  integrat , 
planificarea con inuturilor i a unit ilor de înv are axându-ne pe competen ele 
prev zute în programa colar , derularea unor proiecte educa ionale sau tematice, a 
unor activit i extracurriculare sunt câteva din  modalit i practice  de abordare 
didactic   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 s  dau câteva exemple de competen e cheie pe care le putem parcurge la un 
proiect educa ional de 1 Decembrie, la clasa a IV a 

1. Competen a de comunicare în limba român
– Citirea unor texte în vederea desprinderii informa iilor esen iale legate de tema
adus  în discu ie; 
– Audierea unor scurte emisiuni informative;
– Formulare de întreb ri i r spunsuri referitoare la materialul  audiat sau  citit;
– Conversa ii pe teme date i exprimarea opiniei în leg tur  cu un fapt;
– Participarea la activit i dedicate poetului Mihai Eminescu;
– Crearea propriilor pove ti, poezii , cântece i prezentarea lor în cadrul activit ilor;

2. Competen e de baz  de matematic , 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  Grigore Antipa, Victor
Babe  i Emil Racovi , despre importan a muncii lor, stimulându-le curiozitatea i 
dorin a de a afla i alte informa ii despre realiz rile  acestora, pentru explorarea 
mediului înconjur tor; 
– Au f cut calcule, m sur tori, au rezolvat probleme;

3. Competen a digital
– Utilizarea calculatorului, accesarea internetului cu scopul realiz rii unor prezent rii
ppt pe teme date, culegerea unor informa ii, realizarea unor evalu ri interactive; 
– Utilizarea platformelor i a softurilor educa ionale în vederea prezent rii într-un
mod activ i atractiv a anumitor informa ii; 
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4. Competen a a înv a s  înve i
– Utilizând metode i procedee care s -l implice activ pe elev în procesul de înv are
urm rind dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii, dezvoltarea motiva iei pentru 
cunoa tere, acest demers  a  condus spre formarea unor deprinderi de munc  
intelectual  necesare continu rii studiului în mod  independent; 
– Realizarea unor lapbook-uri, a  portofoliului „ Oameni de seam  ai rii” ;

5. Competen e sociale i civice
– dezvoltarea spiritului de echip , a comunic rii i a colabor rii între elevi în vederea
realiz rii sarcinilor de grup primite; 
– însu irea unor norme i reguli de comportare civilizat  la muzeu, în vizit , în
excursie; 
– cultivarea unor tr s turi morale i de caracter: patriotismul, respectul, toleran a;

6. Spiritul de ini iativ  i de antreprenoriat
– implicarea în organizarea i realizarea unor expozi ii cu lucr rile realizate în cadrul
atelierelor propuse: „Micul Sculptor”, „ În lumea culorilor”, „Primul meu avion”; 
– organizarea unor excursii i gestionarea eficient  a resurselor materiale;

7. Sensibilizare i exprimare cultural
– vizionarea unor filme, audi ii, vizitarea unor expozi ii de art , a unor muzee, a
caselor memoriale; 
– vizitarea unor biblioteci sau  libr rii i observarea organiz rii spa iului, a standurilor
cu carte; 

  BIBLIOGRAFIE: 

Suport de curs „ CRED – Curriculum relevant, educa ie deschis  pentru to i. Formare 
nivel II – înv mânt primar” 
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ABORDARE INTERDISCIPLINAR
SI PREDAREA INTEGRATA A CUNOSTINTELOR 

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

Abordarea interdisciplinar  a con inuturilor educa ionale reprezint  o provocare 
în organizarea con inuturilor, în predare, înv are i evaluare i, totodat , un imperativ 
pentru cadrele didactice si pentru toate nivelele de colaritate 

Interdisciplinaritatea este definit  ca “interac iune existent  între dou  sau mai 
multe discipline, care s  poat  s  mearg  de la simpla comunicare de idei pân  la 
integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, 
metodologia, procedeele, datele i orientarea cercet rii” (OCDE, 1972). 

Un înv mânt interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a 
dobândi  o privire de ansamblu asupra vie ii i universului, de a asimila mai temeinic 
valorile fundamentale i de a distinge mai u or scopurile de mijloace. 

Exist  numero i factori care subliniaz  c  interdisciplinaritatea a devenit o 
necesitate aparand ca o consecin  logic  a integr rii tuturor tipurilor de con inuturi în 
perspectiva educa iei permanente.  

Interdisciplinaritatea contribuie la reducerea diferen elor dintre discipline prin 
construirea unor pun i de leg tur , a unor conexiuni. Acestea pun în eviden  corela ii 
i interac iuni imposibil de eviden iat disciplinar. 

Predarea interdisciplinar  pune accent simultan pe aspectele multiple ale 
dezvolt ii copilului, asigur  formarea sistematic  i pogresiv  a unei culturi 
comunicative necesare elevului pentru înv area permanent . 

    Dintre strategiile didactice utilizate in abordarea interdisciplinara care 
favorizeaza invatarea integrata, amintim:  

 înv area bazat  pe proiect, 
 predarea în echipa format  din mai multe cadre didactice, 
 înv area prin cooperare, 
 înv area activ , 
 implicarea comunit îi, 
 aplica îi ale inteligen elor multiple, etc. 

   Avantajele pred rii integrate sunt:  
- angajarea responsabil  a elevului în procesul înv rii; 
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- cadrul didactic este mediator, facilitator;  
- profunzimea, tr inicia i reactivarea rapid  a cuno tin elor, generate de 

perspectiva integrat  asupra cunoa terii; 
- încurajarea comunic rii i a rela iilor interpersonale prin valorificarea 

valen elor formative ale sarcinilor de înv are în grup. 

Bibliografie: 

 - D. Hainaut, Programe de înv mânt i educa ie permanent , Bucure ti, Ed. 
Didactic  i Pedagogic  

  - P. Petrescu, V. Pop - Transdisciplinaritatea, o no a abordare a situ iilor de 
înv are – ghid pentru cadre didactice,  Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 
2007 

   Ciolan Lucian. (2008). Invatarea integrata, Fundamente pentru un curriculum 
transdisciplinar. Ia i: Editura Polirom, pag. 125-130; 
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Promovarea limbii franceze    
în cadrul liceelor tehnologice 

Prof. Popa Daniela,
Liceul Tehnologic Ion I. C. Br tianu, Timi oara 

Ce înseamn  liceu tehnologic pentru elev i p rin ii acestuia? Dar pentru 
profesor? S  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 dezvolt rii 
psiho-somatice pentru aceast  vârst : în cre tere i în c utarea, înc  nu foarte 
con tient , a unei motiva ii personale, a siguran ei de sine, a unei imagini de sine clare 
i stabile; 

- apoi, ne afl m 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 opteaz  pentru liceul tehnologic printr-o 
decizie motivat  de dorin a de a exersa respectiva profesie. Cei mai mul i îl prefer  
pentru loca ia avantajoas , la insisten a p rin 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 parantez : 
aceast  ultim  categorie este i cea mai motivat  s  înve e: pentru a se transfera, 
desigur. 

Acesta este portretul destinatarului con inuturilor lingvistice, de cultur  i 
civiliza ie i de dezvoltare personal  pe care profesorul de francez  urmeaz  a le 
promova la orele de limba francez .  

Analiza contextului politic, economic, social, tehnologic, ecologic în care se 
plaseaz  un astfel de liceu dezv luie i alte particularit i ale acestui mediu de înv are 
în care profesorul de limba francez  investe te pasiune pentru promovarea limbii i 
culturii pe care a început s  le cunoasc , poate, chiar într-un astfel de liceu. 

Cadrul normativ în care ne situ m: programele colare sunt structurate pe 
competen e, fapt care încurajeaz : 

1. - selectarea i aplicarea la ora de FLE, de c tre profesor, a unor con inuturi i
strategii comunicative de predare, în corela ie cu competen ele programei. 

2. - perspectiva elevului asupra limbii franceze ca limb  real  de comunicare, ce
dep 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 
creativ  a activit ilor, ei s  urm reasc  : 

- impactul pe care predarea îl are asupra înv rii, identificarea clar  a factorilor 
care fac vizibil progresul în procesul de înv are; 

- deprinderea elevilor de a înv a continuu i cu pl cere limba francez , astfel 
încât ace tia s  devin  profesori pentru ei în i i. 

În elegerea modului de gândire al celor care înva  permite în elegerea 
strategiilor de gândire ale acestora, nu numai identificarea stilurilor de înv are. Astfel, 
profesorul de la liceul tehnologic dirijeaz  mai îndeaproape înv area, poate echipa 
elevul cu strategii eficiente nu numai de înv are, ci i de apreciere a ceea ce înva . Îi 
dezvolt  elevului stima de sine i gustul reu itei la aceast  disciplin , aspecte ce 
constituie o promovare implicit  a limbii franceze. 

Aici intervin abilit ile profesorului de francez  de la liceul tehnologic de a g si 
solu ii în afara paradigmei cursului de francez  standard : a gestiona situa iile de 
înv are i de management al clasei în spq iile în care se desf oar  orele de limba 
francez  pe grupe formate din elevii mai multor clase astfel încât copiii s  nu î i piard  
interesul pentru înv area limbii, a acoperi golul motiva ional i dezechilibrul de mediu 
psihologic / personal al elevilor.  

În timpul procesului didactic, profesorul trebuie s  orienteze aten ia elevilor de 
la disconfortul personal, la satisfac ia reu itei în or . 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 bazat  pe diagnoz  / corectarea cauzelor, oferirea modelelor corecte i 
reutilizarea lor în contexte similare. Prin perseveren , pasiune, autoritate calm  i 
model, profesorul de FLE trebuie s  reu easc  s  suprapun  peste ora de francez  o 
aur  pozitiv , astfel încât elevul s  fie în confort psihic într-o ambian  motivant  
pentru înv 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 prev zute pentru ciclul 
superior al liceului prev d progresia în comunicarea în limba str in  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 promoveaz  limba francez  prin 
implicarea elevilor în diverse proiecte de stagii profesionale în ri 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 limb  al elevilor, de aspira iile acestora. Selecteaz  - pentru 
înv are – în conformitate cu competen ele programei colare, cuno tin ele specifice 
disciplinei, g sesc strategiile potrivite pentru transmiterea lor. Interesul economic al 
unor asemenea ini iative ar putea fi apreciat de întreprinderile de profil. Alegerea i 
înv area limbii franceze ar fi mult mai prezent  în lista de priorit i a elevilor dac  
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mediul economic cu capital francez ar sublinia mai des posibilit ile de avansare în 
carier  oferite de cunoa terea acestei limbi.  

Contextul social, comunitatea, motiveaz  de asemenea elevii pentru înv area 
limbilor str ine. Cu o expunere mai mic  decât engleza, limba francez  poate deveni 
un avantaj pentru un cunosc tor, în fa a unui contracandidat pentru o burs  de studiu 
ori un post bine pl tit, i care cunoa te doar limba englez .  

Cum promoveaz  profesorul limba francez  în acest context: 

- Prin exemple de bune practici: invit , în fa a elevilor, absolven i ai liceului, 
studen i ai sec iilor universitare de limba francez  (literar sau LMA); 

- Invit  la clas  exponen i ai unor categorii profesionale pe care cunoa terea 
limbii franceze i-a ajutat s  progreseze în carier  (call center etc); 

- În contextul microsocial al colii, profesorul g se te astfel de strategii care s  
motiveze elevii înspre observarea propriului progres în înv are: preg tire pentru 
participare la concursuri, coresponden  profesional  cu omologi etc. 

Folosirea platformelor online, a tablelor interactive ofer  profesorului de la 
liceul tehnologic ocazia s  alinieze predarea cu practicile europene, s  integreze 
digitalul nativ în predare-înv are + în procesul autoreflexiv pentru ameliorarea 
performan elor. Elevii, subiec i ai acestei practici i cunosc tori ai tendin elor pie ei 
muncii, pot con tientiza deja din ora de francez  ansa oferit  de cunoa terea acestei 
limbi.  

Gra ie tehnologiei, suntem deja la nivel de promovare a limbii franceze înc  din 
ora de la coal . În timpul orelor de francez , elevii sunt expu i documentelor autentice, 
francezei native, observ  valori i atitudini francofone, o limb  i o cultur  vii i bogate. 
Particip  la concursuri online, la realizarea de proiecte, colaboreaz  cu ceilal i pentru 
aceasta, î i dezvolt  competen e de comunicare i competen e transversale. Observ , 
de asemenea, c  mijloacele de înv mânt online folosite de profesor în ora de limba 
francez  le faciliteaz  accesul la cunoa tere. Ceea ce îi poate motiva s  înve e, s  
descopere. Mai ales când aceste lucruri sunt dublate de încuraj rile i laudele 
profesorului, de vizibilitatea propriei performan e, fie ea chiar i minimal .  

Nivelul la care profesorul de francez  promoveaz  limba i cultura franceze îl 
dep e te, de aceast  dat , pe cel didactic. Suntem, acum, la nivel de dezvoltare 
personal . Orice mentor urm re te, la cel mentorat, acest nivel. În cazul elevului, ne 
situ m pe 2 paliere de promovare a limbii franceze în cadrul orelor i al activit ilor 
extracurriculare: ecologia propriilor opinii i ecologia propriei fiin e. 

Vorbind despre ecologia propriei fiin e, vorbim despre motiva ie integrativ : 
despre dorin a de a se dezvolta pe plan personal, de a- i îmbog i cultura, de a- i exersa 
creativitatea, încrederea în for a propriilor atitudini date de asumarea puterii de a vorbi 
limba francez  în contexte non-formale. 

Pentru c  vorbirea unei limbi (str ine) asta î i ofer : PUTERE. 
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Promovarea imaginii liceului  

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

În zilele noastre, unitatea de învâ mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ , dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare.  

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coal  î i poate construi o imagine, dar se pot men ine i ideile de 
promovare a imaginii unui liceu i pe cale tradi ional .  

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ilor, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
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  
istoric . În aceast  situa ie au rezultat proiecte minunate realizate de elevii Colegiului, 
care împ r i i pe grupe au lucrat intens. Au fost ini iate activit 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 s  fructifice imaginile, desenele, simbolurile ducând la un rezultat minunat 
printr-o intens  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 ional  de realizare a colajelor i metoda modern
prin postarea lor în mediul on-line. 
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Promovarea imaginii colii prin parteneriatul coal  -
familie din perspectiva marketingului 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA      
COALA GIMNAZIAL  „NICOLAE B LCESCU”, BAC U 

O coal  trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i 
orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a elevilor i a 
p rin ilor acestora.  

Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai cunoa terea de 
cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei.  
Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate 

cererii de educa ie. Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional 
este satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
oferite.  

Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile lor, 
dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale. 

Atragerea elevilor a constituit, pentru marketingul practicat în colile din rile 
dezvoltate, obiectivul central pentru mult timp. Dup  o vreme, marketingul este util 
mai ales pentru atragerea resurselor financiare, îmbun t irea imaginii si rela iilor cu 
publicul interesat i comunitatea. Din p cate, marketingul în colile române ti pare sa 
fie înc  o noutate. 

colile au sesizat c  nu reu eau s  atrag  suficien i elevi. Astfel, au intuit c  
poten ialii elevi nu aflaser  despre existen a colii sau nu aveau suficient  motiva ie. 
A a c  au pornit în atragerea elevilor. Au ap rut astfel primele servicii de recrutare i 
mai târziu de admitere, care erau, de fapt, temelia departamentului de marketing din 
coal . Acest serviciu avea un responsabil, iar “oamenii de vânz ri” se ocupau cu 

reclama i trimiteau cataloage, bro uri i postere de prezentare. 
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Unele coli au început s  con tientizeze c  resursele departamentului de 
marketing ar fi mai bine folosite daca ar putea fi orientate spre cele mai atractive 
prospect ri. Dac  responsabilul cu admiterea i-ar putea în elege mai bine pe cei care 
au optat, ar putea încerca s  atrag  i anul viitor elevi din aceea i categorie. Dac  ar 
în elege cum au luat tinerii hot rârea, 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 s  în eleag  importan a diferen ierii, faptul c  nu pot 
oferi toate tipurile de programe i s  r mân  i cele mai bune coli pentru fiecare 
segment de op iune. De aceea au decis s - i eviden ieze istoricul, caracteristicile 
distincte, avantajele i s - i consolideze imaginea i pozi ia pe pia a educa ional . 
Obiectivele pozi ion rii sunt acelea de a sublinia diferen ele reale ale colii în 
compara ie cu altele, astfel încât s  satisfac  cel mai bine nevoile elevilor i p rin ilor 
care o aleg. 

colile au fost preocupate s  fac  fa  i schimb rilor din demografie, economie, 
valori i alte zone care nu sunt sub directa influen  a colii. Acestea încep s  perceap  
tot mai clar conexiunile între modific rile 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 activit i foarte importante, dar colile 
au început s  reflecteze la ce ar putea optimiza experien a elevilor în coal .  

R spunsul l-au g sit urm rind evolu ia în coal  i la locul de munc  a fiecarui 
individ, în ideea c  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 r spunde nevoilor elevilor, de altfel deosebit de diverse.  

În ceea ce prive te marketingul întregii coli, acest proces mai întâi identific  i 
apoi satisface nevoile consumatorilor care, în sens larg, include nu numai elevul, dar i 
p rin ii i comunitatea local . Termenul “profitabil” din defini ie semnific  importan a 
obiectivului de a atrage elevi i de a avea o bun  reputa ie în arealul unde î i desfasoar  
activitatea.  

Rela iile publice reprezint  o latur  foarte important  a marketingului.   
Ele reprezint  un efort deliberat, planificat i sus inut de stabilire i men inere 

a unei în elegeri reciproc avantajoase dintre o organiza ie i publicul s u. Pentru 
coal , rela iile publice implic  un proces de comunicare i rela ionare cu publicul pe 

care coala trebuie s -l serveasc . 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 s - i fac  elevii mândri de faptul c  studiaz  acolo, 
profesorii orgolio i pentru c  sunt angaja i acolo i parin ii încrez tori c  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 vorb  în 
vorb ”, practicat de cei care beneficiaz  de serviciile colii sau muncesc în coal  i în 
apropierea ei.  Elemente ca uniforma colii, imnul colii joac  un rol important în 
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cre terea prestigiului colii i în consolidarea imaginii i încrederii elevilor i p rin ilor 
în coala pe care o frecventeaz . Publicitatea în media nu este considerat  esen ial  în 
promovarea unei coli. Discu iile cu oamenii i contactul personal sunt esen iale. Sunt 
modalitatea prin care cât mai mul i oameni (elevi, p rin i, prieteni, colegi, vecini ai 
p rin ilor etc) vor fi implica i în promovarea colii. 

Fiecare coal  func ioneaz  într-un mediu irepetabil, dependent de componen a 
i combina ia for elor sau grupurilor care alc tuiesc mediul. colile nu pot alege mediul 

în care s  func ioneze, dar pot s  ac ioneze asupra lui, s -1 influen eze. Cea mai 
eficient  metod  de a face aceasta este de a adapta educa ia la a tept rile i nevoile 
clien ilor colii. Este vital ca coala s  fie receptiv  la continua schimbare a nevoilor i 
intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe pia . 

Înainte de a se deschide spre exterior, coala trebuie s  î i câ tige de partea sa 
publicul intern: elevii, profesorii, secretariatul, personalul administrativ. Aceasta 
realizeaz  cea mai mare parte a rela iilor cu publicul si promoveaz  gratuit institu ia. 
To i cei care înva  i lucreaz  în coal  pot deveni cei mai buni purt tori de mesaj ai 
ei, cu condi ia s  cunoasc  i s  adere la aspira iile i valorile colii. Modalit 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 
personal  etc. 

Directorul colii va g si mijloace prin care s  comunice direct cu elevii, nu doar 
prin intermediul site-ului i al dirigin ilor, dezvoltarea  abilit ilor de comunicare i 
interrela ionare fiind în acest sens un obiectiv important de atins. Al turi de elevi, 
profesorii, personalul nedidactic, p rin 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/MARKETING-
EDUCATIONAL2416152413.php 
http://www.staticlb.didactic.ro/uploads/assets/113/21/…//marketing_educ_1_..doc 
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coala - pe scen  

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

Îmi place s  cred c  via a este un ,,teatru,,, c  institu ia colar  este o cl dire 
imens  în interiorul c reia exist  o scen  pe care joac  actorii: elevii i profesorii care 
au un rol bine definit de a prezenta piese reu ite, pl cute publicului, cu alte cuvinte 
rolul înv mântului este de a ob ine din copil prin procesul de înv mânt un tân r/o 
tân r  care s  se poat  descurca în orice moment în via , s  poat  tr i o via  normal  
într-o societate prosper . 

Pentru a atrage elevii, cl direa colii ar trebui s  fie împun toare, prietenoas , 
asemeni unei cl diri de teatru i nu în ultimul rând s  fie dotat  cu loje atractive. 

Da lojele s  fie s lile de clas  în care s  existe mobilier modern, mijloace audio-
vizuale cumparate de coal , nu de p rin i; cum este cazul meu-tabla smart prin dona ii, 
în loc de podele s  avem o mochet  pufoas , iar cur enia s  fie exemplar , s  nu mai 
auzim cuvintele ,,nu avem fonduri pt....,,  În acest caz pot s  spun eu am mochet  
lucrând în alternativa Step by step, pe care poate c  mi-a  dori s  o dezinfectez mai des 
sau s  o schimb, nu din banii p rin ilor ci din ai colii. 

Pentru c  am creat un mediu grozav ar trebui s  vorbim putin despre actori: 
profesori-elevi, ar fi minunat dac  în clas  am avea 10-15 elevi (nu 30-32). De ce a a 
pu ini? Am observat c  de când lucr m în alternativa educa ional , ,,Step by step,, i 
am la un centru 5 elevi, reu esc mai bine s -i verific, s -i îndrum, s  le ofer ajutorul 
necesar pentru a- i realiza sarcinile cerute. 

Ar fi util ca scena s  nu se limiteze la clas , ci s  treac  dincolo de ea, timpul pe 
care-l petrecem împreun  s  depind  de un orar flexibil, de o program  bazat  pe mai 
mult  activitate practic , pe interac iuni. 

De asemenea, a  dori s  am în coal  câteva laboratoare în care s  pot desf ura 
diferite activit i, în care s  înv m sau s  consolid m deprinderi. De exemplu mi-ar 
placea s  avem un loc unde s  desf ur m activit i specifice pentru a prepara hrana, 
altul pentru a confec iona obiecte cu ajutorul acului i a pânzei, alt loc unde s  
desf ur m activit i ludice, jocurile s  fie diferite de cele desf urate în clas , un loc 
unde s  construiasc  din lego, sau cuburi din lemn sau ar fi binevenit  o miniscen  care 
s  poat  fi utilizat  la jocuri de rol, nu doar în cadrul serb rilor, ar fi binevenit un atelier 
de pictur  sau o sal  cu instrumente muzicale. 
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Ar fi atractiv pentru pentru elevi dac  am putea pl ti profesioni ti care s - i 
r pesc  din timpul lor pentru a participa la activit i împreun  cu noi. 

Înv area ar fi grozav  dac  geografie, istoria, tiin ele s-ar putea înv a 
organizând excursii i drume ii pl tite de coal , nu de p rin i i ele s  fie desf urate 
pe tot parcursul anului colar, nu condi ionate de diferite împrejur ri, cum ar fi 
,,s pt mâna altfel,,, sfâr it de an colar. 

Ar fi indicat ca elevii chiar i cei mici dac  ar vizita locurile de munc  ale 
p rin ilor, pentru a observa meseriile acestora. 

Ce minunat ar fi dac  ,,institu iile partenere,,a a cum le numim noi s-ar implica 
mai mult în via a noastr  colar , în sensul de a ne ajuta i îndruma în a realiza activit i 
variate i pl cute. 

Îmi aduc aminte de o activitate cu Poli ia în care mi-am propus s  organizez o 
plimbare cu bicicletele pentru a ne cunoa te comuna. Pentru c  elevii erau doar clasa 
aII-a, nu aveau dreptul de a circula cu bicicletele pe drumurile publice. Politicos am 
rugat poli i tii s  m  ajute, ini ial mi s-a spus c  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 it  dar la început a 
fost un NU se poate. 

Nu am uitat de spectatorii din sal , care sunt prezen i pentru a vedea ,,piesa de 
teatru,,. Ei dragii mei sti i cine sunt ace tia? P RIN II! 

Ei au un rol deosebit în lumea democrat  colar : unii sunt dezam gi i de 
profesori, al ii sunt nemul umi i de elevi, adic  de copii lor, al ii sunt interesa i de copii 
celorlal i p rin i, fac ve nic compara ii, n-am în eles niciodat  .... 

De ce? Parc  copilul cel lalt e copilul t u... 

Ar fi interesant dac  s-ar schimba pu in i modul de evaluare. Cred c  elevii ar 
fi mai interesa i de actul înv rii dac  noi profesorii am încerca s -i ajut m mai mult, 
daca am g si metode de a-i face s  în eleag  mai u or, dac  p rin 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 colar  pe care eu mi-am propus-o este pu in ireal , dar frânturi din ea se 
poate realiza. 

Ce minunat ar fi dac  triunghiul dasc l- elevi- p rin i ar fi cl dit pe în elepciune, 
adev r, corectitudine societatea româneasc  ar avea numai de câ tigat!  

Bibliografie: 

 Gânduri i sentimente – acest material este scris din tr irile mele... 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar, POPA SIMONA
COALA GIMNAZIAL  ,,SFÂNTUL VOIEVOD TEFAN CEL MARE”, 

ONE TI 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
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eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaretea violen ei din unitatea colar , 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  
creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Popescu Elena,
coala Gimnazial  C rpini , jude ul Gorj 

Promovarea imaginii colii reprezint  o prioritate pentru o colaborare fructuoas  
între cei trei parteneri educa ionali: coal  – familie – comunitate. În zilele noastre orice 
unitate de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai complexe 
din partea societ ii, s  î i revendice locul în via a de zi cu zi a copiilor pe care îi educ , 
dar i în centrul comunit ii. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la 
particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 
atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii.              

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional. Activit ile extra colare sprijin  promovarea 
imaginii institu iei colare. Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , 
au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i 
parteneriate cu alte institu ii.  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor.              

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar .                                                
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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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. Imaginea colii are o puternic  influen  asupra 
a tept rilor, iar aceste a tept ri influen eaz  alegerea beneficiarilor. Este important ca 
imaginea pe care o proiecteaz  asupra comunita ii s  fie aceea i cu ceea ce dore te 
coala s  realizeze. Primul aspect pe care trebuie s -l aib  în vedere organiza ia 

educa ional  este formarea sau prezentarea unei imagini.  

Imaginea este o p rere, opinie sau prejudecat  a unei persoane, grup de persoane 
sau a unei opinii publice despre institu ia respectiv . Imaginea unei institu ii se 
gestioneaz  ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situa ii aceasta este mai 
valoroas  decât întreg patrimoniul gr dini ei respective. Gestionarea imaginii 
institu iei este o obliga ie a întregii echipe i, în special, a directorului organiza iei. Ca 
urmare, strategia institu iei trebuie s  vizeze activit i de familiarizare a personalului 
cu filozofia institu iei i de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru al echipei s  
se considere coparticipant la succes. Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru 
întreaga comunitate, colile trebuie s  utilizeze mijloace variate de promovare a 
imaginii, precum:  

 Grupuri de elevi i cadre didactice

 Internet, Pliante de prezentare

 Afi e, Mape de prezentare

 Revista colii, c r i de vizit  i ecusoane

Pentru a beneficia de o imagine c t mai bun  în comunitate este necesar s  
antren m în realizarea acestor materiale de promovare c t mai multe grupuri de sprijin 
formate din p rin i, speciali ti din comunitate. A adar exist  o gam  variat  de 
modalit i i strategii pentru promovarea imaginii institu iei în comunitate 

Bibliografie: 
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DOR DE EMINESCU… 

Popescu Rodica Mariana,         
Colegiul Na ional de Informatic  ,,Carmen Sylva" Petro ani 

DOR DE EMINESCU… activitate literar  organizat  pentru omagierea poetului 
nepereche al  neamului românesc – MIHAI  EMINESCU, de c tre elevii i profesorii 
COLEGIULUI  NA IONAL  DE INFORMATIC  ,,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,  s  r mânem c l tori înseta i c tre ,,steaua
singur t ii", Luceaf rul, sc ldat în al s u curcubeu cu atâtea profunzimi  peste  
vestmântul  cuget rii  române ti. 

Doar graiul coardelor a reu it  s  povesteasc  pe vioare i s  legene pe versuri, 
din dep rtare, delicata lui singur tate simbolic . 

Ziua na terii lui Eminescu nu- i va usca niciodat  clipele, iar frunzele ei vor suna 
în r s ritul tuturor genera iilor, vestind c  din noianul uit rii se desprinde mereu un 
zeu, încins cu o hain  de umbre i raze ca s  ne colinde sufletul cu prim veri i cu taine. 

Din drumul nostru imperios de anevoios i-am închinat o flac r  aprins  aici pe 
p mânt la o r scruce de drumuri într-o candel  albastr . Avem o datorie moral ! 
Eminescu e sfântul preacurat al versului românesc, cel mai frumos cântec al inimii, 
pentru c  el ne-a înv at ,,c  nu noi suntem st pânii limbii, ci ea e st pâna noastr “. 

Vântul iernii cuib rit într-un viitor r stignit ocrote te pove ti de iubire îns ilate 
în stropi de ve nicie printre f râme de secunde în murmurul inimii. În murmurul inimii 
române ti. 
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Felicit ri tuturor elevilor implica i în activitate i elevilor de la clubul de lectur  
,,InfoArt"! 
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Crearea situa iilor de înv are practic –              
aplicative în predarea Matematicii i explor rii mediului / Matematicii – 

abord ri didactice 

Prof. înv. primar Popovici Adina
Liceul de Art  ,, tefan Luchian” Boto ani 

Matematica este obiectul care genereaz  la marea majoritate a elevilor e ecul 
colar. De aceea, înv torul trebuie s  creeze un climat institu ional favorabil, folosind 

diverse metode moderne, care s -l determite pe elev s  se implice activ în procesul 
instructiv – educativ.  

Scopul înv mântului matematic nu se reduce la latura pur informativ , ci 
vizeaz  cultivarea ra ionamentului, spiritului de receptivitate, formarea gândirii logice, 
definirea clar  i precis  a no iunilor, adaptarea creatoare la cerin ele vie ii sociale. 
Toate cuno tin ele dobândite trebuie s  aib  leg tur  direct  cu via a, pentru c  au o 
utilitate practic  . Nou , înv torilor, ne revine rolul de a organiza activitatea de 
înv are prin ac iuni care leag  cuno tin ele de practic . 
     Modalit ile de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea la clasele 
primare sunt multiple: înv area centrat  pe elev, abordarea stilurilor de predare 
(vizual, auditiv, practic/kinetic), abordarea con inuturilor din perspectiva metodelor 
activ-participative, aplicarea pe scar  tot mai larg  a jocului didactic, predarea integrat  
(interdisciplinar , pluridisciplinar , transdisciplinar ),  înv area prin cooperare, 
desf urarea unor lec ii cu ajutorul computerului. 
         Prin modelare, joc didactic, problematizare, înv area prin descoperire, elevul 
este pus în situa ia de a c uta, de a descoperi, de a rezolva situa ii noi, neînv ate 
anterior. Acestea  privesc atât activitatea elevului cât i pe cea a înv torului. 

Elevii pot fi condu i, prin activit i atent dirijate, activit i practice  la 
sesizarea  pozi iei unui obiect fa  de alt obiect i la aprecierea distan ei dintre ele, 
folosind cuvintele: mai aproape, mai departe, sus/jos, la dreapta/la stânga, etc. 
     Percep ia rela iilor spa iale va fi completat  cu activit i de observare a 
obiectelor din clas , a pozi iei unui obiect fa  de cel lalt pentru însu irea no iunilor i 
reprezentarea grafic  a distan ei, pozi iei dintre obiecte. Astfel se fac  aranj ri într-o 
anumit  ordine, exerci ii de compar ri i diferen ieri ale diferitelor materiale concrete 
sau ilustra ii, exerci ii practice  cu material didactic, de sortare , de grupare. 

În etapa oper rii cu mul imile  de obiecte concrete, se realizeaz  ac iunea 
nemijlocit  cu obiecte concrete din mediul înconjur tor: ,,Formeaz  o mul ime cu 
4  elemente i una cu 3 elemente  cu obiecte de pe banc ,, (fluturi, frunze, creioane, 
etc), ,,Grupeaz  obiectele de pe banc  având tot atâtea elemente cu mul imea nou-
format ’’ constituie o parte din cerin ele pentru elevi. 
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     Activit ile practice nu pot lipsi atunci când se înva  adunarea i sc derea 
numerelor.  În etapa concret , elevii formeaz , de exemplu, o mul ime de flori ro ii  cu 
6 elemente i o mul ime de flori galbene cu 3 elemente. Reunind cele dou  mul imi de 
flori se formeaz  o mul ime care are 9 flori. Se repet   ac iunea folosind alte obiecte, 
pân  ce elevii con tientizeaz  c  reunind o mul ime format  din 6 obiecte cu o alt  
mul ime format  din 3 obiecte (indiferent ce sunt acestea) se ob ine o mul ime format  
din 9 obiecte. În aceast  etap , ac iunea elevului vizeaz  num ratul sau compunerea 
unui num r. 

O alt  aplica ie practic  o constituie jocurile didactice. Jocul  matematic este 
forma de activitate ce trebuie folosit  or  de or , mai ales la clasele preg titoare, I i a 
II–a, deoarece are capacitatea de a antrena to i elevii clasei, ac ionând favorabil i 
asupra elevilor care întâmpin   greut i în însu irea cuno tin elor. Jocurile pot fi 
individuale i de grup, de competi ie, pe baza de reprezent ri (desene, scheme, 
diagrame), pe baz  de scenarii imaginate de înv tor, create de copii, simul ri ale unor 
situa ii practice, jocuri matematice pe calculator. 
    Astfel, dintre jocurile care vizeaz  irul numerelor naturale pe care le folosim la 

ora de matematic , pot fi enumerate: Ce numere lipsesc, Caut  vecinii, Num r  mai 
departe, Ghice te num rul, Rebus matematic. 
       Pentru consolidarea deprinderilor de calcul, se poate folosi cu succes jocul Cine 
urc  scara mai repede? 

 Activit ile practice se impun datorit  reperelor psihologice ale vârstei 
colarului mic: gândire dominat  de concret, surprinde permanen a, gândire tot mai 

flexibil , peceperea global  a lucrurilor, descompunerea i recompunerea 
reprezent rilor care sporesc puterea imaginativ , memorie logic  i voluntar , volumul 
aten iei înc  redus. 

În zilele noastre, societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare, 
inventiv,  explorator, îndr zne , de aceea este necesar  modernizarea matematicii, 
perfec ionarea înv mântului în vederea sporirii eficien ei sale formative. Dar nu orice 
perfec ionare, orice introducere a noului înseamn  modernizare, ci c utarea de noi 
mijloace, folosirea celor existente cu scopul de a m ri eficien a, de a asigura calitatea 
însu irii, de a forma oameni capabili s  st pâneasc  cuno tin ele i deprinderile 
necesare i s  le poat  aplica în via , în produc ie. 

Prin activit i practice,  se va contura un circuit continuu, din care elevul va ie i, 
sper m, biruitor.
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Promovarea imaginii colii – evaluarea centrat  pe date 

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

Ca profesor, în evaluarea elevilor cu CES, utiliz m fi e de monitorizare, 
evaluarea zilnic  pe baza observa iei directe, caracteriz ri psihologice, trasee 
educa ionale etc., instrumente ce nu pot fi cuantificate obiectiv printr-un punctaj pe 
care s -l putem compara cu un alt punctaj realizat de elev pentru a cuantifica progresul. 
F r  a putea compara 2 rezultate cuantificabile terapia se face dup  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 s  ne ajute s  cuantific m 
rezultatele ob inute de elevi. 

Instrumentul de evaluare este universal, to i elevii colii fiind evalua i cu el pe 
tot parcursul colarit ii. Instrumentul de evaluare a luat forma unei grile de evaluare 
care se completeaz  online de c tre profesori, pe platforma colii. În func ie de gradul 
deficien ei exist  3 grile. Itemii grilelor de evaluare m soar  evolu ia copilului în patru 
domenii fundamentale: litera ie, numera ie, limbaj i autonomie personal . Evaluarea 
se realizeaz  în 2 momente cheie: la începutul anului colar i la finele anului colar. 
Prin diferen  se ob ine un spor de recuperare. Trebuie precizat faptul c  acest 
instrument de evaluare nu vizeaz  evaluarea cadrelor didactice i nu caut  s  le 
învinov easc  pentru regresul/progresul elevilor. Acest instrument de evaluare are 
rolul de a constata regresul/progresul pentru a descoperi problemele din interven ia 
terapeutic  i a o îmbun t i. 

Printre avantajele utiliz rii unui astfel de instrument enumer m: unitatea, 
obiectivitatea, coeren a, predictibilitatea, economicitate, îmbun t irea rela iei cu 
familia copilului.  

În primul rând faptul c  acest instrument este unitar la nivel de unitate colar  îi 
ofer  avantajul de a putea genera rezultate la nivel de individ, de clas  i la nivelul 
colii. De asemenea faptul c  este un instrument unitar scade semnificativ riscul de 

apari ie a discrepan elor în evaluare i notare.  

Un alt avantaj al utiliz rii acestui instrument unitar este acela c  spore te 
obiectivitatea evalu rii. Chiar dac  testele, fi ele de evaluare sunt diferite, ele 
evalueaz  acelea i aspecte i arii de dezvoltare. R spunsurile itemilor i cotarea 
acestora permite cre terea obiectivit ii. 

Alt avantaj major al acestui instrument de evaluare este coeren a. Acest 
instrument este coerent deoarece itemii sunt împ r i i pe 4 arii de dezvoltare, iar itemii 
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sunt ordona i cresc tor în func ie de nivelul de achizi ii. Astfel grila poate fi citit  i 
urm rit  u or.  

Predictibilitatea este un alt avantaj al acestui instrument de evaluare. Bazându-
ne pe coeficientul de cre tere putem face predic ii referitoare la comportamentele 
copiilor de înv are. De la an la an rapoartele de progres ne ajut  s  fim mai eficien i 
în planificare i interven ie, fapt ce ne ajut  s  men inem o rat  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 necesit  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 

observ m o diferen  major  de timp.  

Un alt avantaj al acestui instrument de evaluare este faptul c  datorit  lui rela ia 
cu familia copilului s-a îmbun t it considerabil. Dac  înainte încercam s  expunem 
p rin ilor orice progres al elevilor utilizând fraze lungi i greoaie, acum parcurgând 
împreun  cu p rintele grila i consemnând la fiecare item punctajul elevului, p rintele 
întelege i cunoa te mai bine rezultatele i nivelul la care se situeaz  copilul.  

Probabil mai sunt i alte avantaje ale utiliz rii grilelor de evaluare la nivel unitar 
îns  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 continu  schimbare astfel încât s  
realiz m un instrument cât mai corect pentru evaluarea elevilor. 
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Promovarea colii prin activit i extra colare 

Prof. Porumb Maria

„UN POPOR CARE NU- I CUNOA TE ISTORIA,         
ESTE CA UN COPIL CARE NU- I CUNOA TE P RIN II” - Nicolae Iorga 

coala are un rol formativ de net g duit pentru 
fiecare dintre noi i este locul unde ne form m nu doar 
ca oameni, ci ne form m ci i mii de amintiri frumoase 
i ne facem prieteni pe via , ea reprezint  o fereastr  

spre lume pentru fiecare copil 
care îi trece pragul. 

Elevii colii Gimnaziale  „Stroe S. Belloescu” s-au 
întrecut în sus inerea unor activit i educative, prin care i-au 
manifestat dorin a de a cunoa te i respecta istoria, tradi ia i 
memoria înainta ilor. 

       Spiritul na ional este în inima fiec rui român, sufletul 
românesc trebuie s  vibreze  ca atunci când românii i-

au  împlinit  visului secular. 
 Viitorii cet eni ai rii, 

conduc torii zilei de mâine, trebuie s  porneasc  în via  cu 
fundamente morale puternice, care au la baz  dragostea 
pentru patrie i mândria de a fi român. 

     Vatra str mo easc  definit  de spa iu carpato-
danubiano-pontic, limba româneasc , credin a cre tin , 
jertfa str mo ilor pentru ap rarea valorilor comune, a 
obiceiurilor i a tradi iilor au constituit 
valori care au str b tut întreaga 
noastr  istorie. 

Ne-a dat fiin a na ional   mândria i dârzenia dacilor împlet  cu 
civiliza ia roman , for a acestor popoare,  cre tinate apoi de 
Sfântul  Apostolul  Andrei, patronul spiritual al românilor. 
Activit ile sus inute sunt : 
,,Uni i in gânduri i sim iri!”  
OBIECTIVE:  
• Educarea elevilor în spiritul cunoa terii i respect rii
evenimentelor i faptele înainta ilor no tri;  
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• Oferirea de exemple pozitive elevilor;
• Manifestarea respectului fa  de istoria i identitatea na ional ;

,,Luceaf rul poeziei române ti” . 

Activitatea a debutat cu prezentarea unui 
material despre marele nostru poet 
– audierea unor poezii i cântece cu
ajutorul echipamentelor audio-vizuale din 
CDI 
Scopul activit ii 
• Cunoa terea vie ii i a operei marelui
poet, Mihai Eminescu 
• Dezvoltarea interesului i a dragostei
pentru literatura român  
• Stimularea i dezvoltarea creativit ii i
imagina iei plastice 

 ,,Bucuria copiilor-Cr ciunul” 
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 M d lina Cristina           
Gradini a nr. 7, Bucure ti 

          Educa ia incluziv  presupune un proces permanent de îmbun t ire a institu iei 
colare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a sus ine participarea la procesul de înv mânt a tuturor elevilor din cadul unei 
comunit i.  

Gr dini ele i colile incluzive sunt capabile s  schimbe atitudini negative fa  
de diferen e prin faptul c  îi educ  pe to i copiii împreun  i ridic  baza unei societ i 
corecte i non-discriminatorie. Intr-o institu ie de înv mânt incluziv  trebuiesc 
dezvoltate diferite modalit i de predare i abordare a copiilor, care s  raspund  
nevoilor i particularit ilor individuale,venind astfel în beneficiul turor copiilor.  

     Incluziunea reprezint  o schimbare, este un proces de cre tere a înv rii i de 
participare a tuturor elevilor.  Înv area centrat  pe elev este axat  pe nevoile, abilit i, 
interese i stilul de înv are al elevului. Aceast  metod  de predare la clas  plaseaz  
elevii în planul central al experien elor de înv are i le cere acestora s  fie participan i 
activi i responsabili în acest proces, ajutându-i astfel s  asimileze mai u or noile 
cuno tin e i s  î i dezvolte abilit ile de în elegere. 

In calitate de cadre didactice am avut misiunea de a facilita comunicarea între copii, de 
a-i ajuta pe copii s  convie uiasc  f r  conflicte, eliminând prejudec ile. Am avut de 
câ tigat din aceste experien e: nu trebuie s  ne mai gr bim s  punem etichete. 

     In primii ani de colaritate, accentul cade pe înva area toleran ei: 

 Am creat în clas  o atmosfer  favorabil  respect rii drepturilor fundamentale  
 Am elaborat un regulament al grupei cu drepturi i responsabilit i  
 Fiecare copil a fost încurajat i sus inut pentru realiza legaturi / prietenii cu noii 

colegi veni i în grup   
 Am identificat cele mai eficiente situa ii i strategii de prezentare a con inuturilor 

educa iei 

      Integrarea trebuie tradus  prin: înv are, participare, implicare i parteneriat. 
Incluziunea const  în a reduce toate obstacolele în educa ie pentru to i elevii. 
Implicarea p rin ilor, încurajarea acestora ca fiul/fiica s  reu easc   mai mult, prin 
îndrumarea de a înv a i acas , stimuleaz  dezvoltarea intelectual  a copilului lor i 
duce la cre terea timpului acordat înv rii, far  a exagera. 
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       Implicarea p rin ilor, încurajarea acestora ca fiul/fiica s  reu easc   mai mult, prin 
îndrumarea de a înv a i acas , stimuleaz  dezvoltarea intelectual  a copilului lor i 
duce la cre terea timpului acordat înv rii, far  a exagera. 

Avantajele promov rii incluziunii sociale în parteneriat cu familiile copiilor:  

Pentru p rin i: 

 Devin mai implica i în educa ia copiilor lor: 
 Stabilesc prietenii i rela ii de ajutor cu ceilal i p rin i. 

Pentru cadrele didactice: 

 Descoper  noi tehnici de înv are pentru a veni în ajutorul copiilor cu dificult i 
de înv are. 

Pentru comunitate: 

 Copiii devin participan i ai comunit ii i contribuie la bunul mers al acesteia; 
 Ajut  la dezvoltarea solidarit ii i toleran ei comunit ii; 
 Avantaje financiare pe termen lung, deoarece educarea copiilor în clase integrate 

cost  mai pu in decât în coli speciale; 
 Previne i reduce problemele sociale ale comunit ii. 

Orice strategie didactic  poate fi orientat  în abordarea incluziv . Pe fundalul 
diversit ii, fiecare copil este important i unic, indiferent de rezultatele colare. 

Pentru a r spunde nevoilor/cerin elor fiecarui copil este bine s  se adopte 
strategii individuale de înv are centrate pe elev. 

O predare diferen iat  nu presupune o sc dere a standardelor, ci dimpotriv  
înseamn  s  acord m o ans  tuturor copiilor care au nevoie de aten ie deosebit  din 
partea cadrului didactic. A adapta timpul i gradul în care oferi ajutor copilului, 
reprezint  un indicator relevant pentru educa ia diferen iat  i incluziv . 

Metodele sunt instrumente importante aflate la îndemâna profesorului, de a c ror 
cuno tin e i utilizare depinde eficien a muncii educative. Metodele interactive de grup 
sunt modalit i moderne de stimulare a  înv rii i dezvolt rii personale înc  de la 
vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care genereaz  interschimbul de idei, de 
experien e, de cuno tin e. 

Din experien ele personale putem afirma c  profesorul poate folosi în procesul 
de predare-înv are- evaluare diverse strategii i interven ii utile: în primul rând trebuie 
s  in  cont de crearea unui climat afectiv-pozitiv. Stimularea încrederii în sine i a 
motiva iei pentru înv are, încurajarea sprijinului i cooper rii din partea colegilor, 
formarea unei atitudini pozitive a colegilor, încurajarea independen ei i cre terea 
autonomiei personale sunt aspecte semnificative   de care cadrul didactic trebuie s  in  
cont în vederea facilit rii integr rii colare a acestor copii. Este foarte important ca noi, 
cadrele didactice, s  le încuraj m eforturile, s  îi sprijinim, s  îi apreciem pozitiv în 
realizarea sarcinilor colare, f r  a crea dependen . De asemenea, folosirea frecvent  
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a sistemului de recompense, laude, încuraj ri, înt rirea pozitiv , astfel încât s  fie 
încurajat i eviden iat cel mai mic progres, centrarea înv rii pe activitatea practic  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  flexibil , adaptabil  la nevoile speciale 
i C.E.S ale tuturor educabililor în general i la cele ale celor disabili în special, 

educa ia integrat  se deta eaz  de normativitatea educa iei tradi ionale. Acest aspect se 
reflect  în maniera de abordare metodologico-procedural  a educabililor. Strategiile 
specifice integr rii educative sunt la rândul lor flexibile, caracterizate prin diversitate 

Bibliografie: 
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Promovarea imaginii colii/Gr dini ei
Educa ia altfel  

Pulbere Mirela, prof. înv. pre colar   
Gr dini a Ñr. 1, Benge ti 

  Educa ia i în principal cea pre colar , stabile te limita dintre bine i r u, 
pozitiv i negativ, frumos i urât, reguli i nereguli, cu alte cuvinte:    

cultur  i civiliza ie. 

Tot ea este liantul, dintre genera ii, prin care valorile umane sunt ini iate, 
transmise, predate, înv ate i valorificate, atât în familie, cât la Gr dini  i la coal .  

Din dorin a de a ajuta copilul s - i însu easc  mai u or cuno tiin ele, informa iile 
i s  le valorifice frumos, se folosesc metode tradi ionale, moderne i alternative: 

respectiv, activit i extracurriculare: vizite, excursii i serb ri: în octombrie, De Ziua 
Educa iei, de 1 Decembrie,  Ziua Na ional  a României, de 25 Decembrie, de  Cr ciun, 
de 8 Martie, Ziua Interna ional  a mamelor, De sfâr it de an, etc.  

În scopul aplic rii celor mai bune tehnici i alternative de înv are, prin contactul 
direct sau indirect, cu furnizorii educa iei, a ap rut i coala Altfel! 
 În concluzie dezvoltarea fizic  i psihic , armonioas  a copilului trebuie s  mearg , 
mân  în mân , cu stimularea imagina iei creatoare, cu lumea de basm a copil riei, cu 
Zâne, Prin i i Prin ese, pe care încerc m împreun , s  o recre m. Iar formarea 
capacit ii de observare, de selec ie, de analiz  i sintez , este în concordan , cu 
modelarea priceperilor i deprinderilor individuale i generale.  

Lucrul individual dar i pe grupe, la activit i ajut , 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-înv 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 activit ile extracurriculare,  cu implicare direct  sau 
indirect  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 brut rie, la Pompieri, la 
Bisric , 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 : Mân stirea Cozia, Sibiu: Vâlcea Zânelor: Cara -Severin, Podul lui Traian de pe 
Dun re, Mehedin i: Or ova, Pe tera Liliecilor, Herculane, etc. i prin serb ri cu diferite 
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prilejuri festive, au un aport major în dezvoltarea i formarea personalit ii copilului, 
ca factor major într-o societate democratic .  

Aceste zone cu toate formele de relief, v zute direct de copii: câmpii, dealuri i 
podi uri, p duri diverse, v i i mun i, ape, pârâuri i râuri, Dun re, Delt  i Mare, din 
mediul înconjur tor dar i din cel apropiat: Brut rie: cum se face pâinea, Poli ie rutier : 
cum dirijeaz  Agentul, circula ia, Biseric : cum face preotul slujbele, Dispensar: cum 
face doctori a o consulta ie, Veterinar: cum trateaz  c elul, etc.; sporesc  interesul 
pentru înv are, stimuleaz  imagina ia creativ  i ajut  copilul,  s  vin  mai u or în 
contact, cu realitatea din mediul: framiliar,  familial i cel  social. 

Educa ia pre colar , inclusiv , ajut  liberul arbitru în alegeri, deschide calea spre 
imagina ia creativ  i visarea constructiv , a lumii copil riei, unde basmul i--a 
înfiripat t râmul, din care visul i lucrurile bune s  prind  aripi, care s  ajute la 
realizarea idealului propus, în func ie de abilit ile, aptitudinile i posibilit ile 
intelectuale ale copilului, în cea mai frumoas  parte a vie ii, cea f r  griji i doar cu 
vise! 

Motiva ia înv rii se înf ptuie te prin intermediul respect rii, particip rii 
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 înv are activ- participativ , dar i pasiv . Astfel toate 
obiectivele, casnice, istorice, sociale, turistice, v zute, vizionate, i vizitate contribuie 
la dezvoltarea armonioas  a personalit ii copilului, în realizarea idealului s u i-a 
scopului propus! 

Îns i via a, ca o scen , ne transform  din spectatori ai propriilor vise, în actori, 
demni de realizarea lor! 

Deci promovarea imaginii Gr dini ei i implicit Educa ia altfel se face i prin 
intermediul expozi iilor, concursurilor, simpozioanelor i parteneriatelor educa ionale, 
cu alte Gr dini e, coli, Institu ii sociale, culturale, etc.! 

O s  prezint mai jos, poze realizate, cu diferite prilejuri: De Ziua Educa iei; De 
S rb toarea Dovleacului; De 1 Decembrie, Ziua Na ional  a României;  De 6 
Decembrie,  De Mo  Nicolae; Pentru 25 Decembrie, de Cr ciun, 
De  Na terea  Domnului Cr ciun i Mo  Cr ciun; De 8 Martie, Ziua Interna ional  
a  Femeii , De Sfâr it de An colar etc.; în urma activit ilor desf urate cu ani în urm , 
la Gr dini  Nr.1, Benge ti i excursii în afara Gr dini ei: 
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Din suflet pentru suflet 

Prof. înv. Primar  Gabriela Pu ca u                                                       
coala Gimnazial  “Inginer Gheorghe  P nculescu” V lenii de Munte 

Undeva, în apropiere de V lenii de Munte, între  Valea Plopului i  Valea Screzii, 
într-un peisaj ce p streaz  înc  destul de mult din acel peisaj mioritic despre care 
vorbesc oamenii de cultur  ai acestui neam, se afl  ferit de pericolul civiliza iei, 
a ez mântul de binefacere de la Valea Plopului, ridicat de p rintele Nicolae T nase, 
ajutat de oameni cu suflet i credin  în Dumnezeu. Aici î i afl  ad post i îngrijire 
peste 300 de copii rezulta i în urma renun rii la avort i l sa i spre îngrijire aici, copii 
din familii cu mari probleme sociale adu i de mame pentru o perioad  temporar , copii 
abandona i în spitale cu deficien e în curs de recuperare prin plasarea în mediul 
familial, copii ai str zii, tineri alunga i din orfelinate dup  ce au împlinit 18 ani, gravide 
sau mame alungate de familiile lor, copii rezulta i din viol i chiar b trâni l sa i la 
poarta complexului de copiii sau nepo ii acestora care decid, în urma unei gândiri 
bolnave i inumane c , deoarece nu mai au putere s -i ajute , ace tia sunt pentru ei o 
povar  mult prea mare. 

Pentru drepturile celor abandona i, pentru drepturile copilului nen scut, 
p rintele T nase a înfiin at “Asocia ia Pro Vita”, asocia ie ortodox  de binefacere. La 
Valea Screzii, p rintele T nase a construit un a ez mânt care, pe lâng  locuin e, 
cuprinde un dispensar i o biseric , o brut rie, o tipografie, un atelier, un mini-or el 
cu parc de joac  ce încearc  s  îndulceasc  celor afla i aici nu numai ziua de azi, ci i 
pe cea de mâine, dar mai ales încearc  s  lase în urm  lacrimile i suferin ele de ieri. 

Familiile din sat, de i în majoritatea lor sunt nevoia e, au o mare contribu ie în 
activit ile asocia iei. Multe femei din sat au grij  de copii, iar b rba ii ajut  i ei cum 
pot: la t iatul 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 p rintele T nase i de benevoli. 

i pentru c  ne pas , pentru c  vrem ca elevii no tri s  pre uiasc  pe cei dragi de 
lâng  ei i s - i dea seama ce înseamn  o familie unit , ce înseamn  s  ai p rin i, bunici 
sau fra i, dar mai ales pentru c  elevii no tri trebuie înv a i s  d ruiasc  celor ce sunt 
în suferin , am fost i noi , o parte din elevii colii noastre,fo tii mei înv cei, 
împreuna cu câ iva p rin i, la Valea Plopului, s - i ajutam i s  le facem o bucurie celor 
de aici.oferindu-le daruri preg tite cu mult  dragoste. 

Din privirile calde ale acestor micu i, din modul cum tiu s  se comporte, s  se 
joace,  
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ne-am dat seama c  p rintele T nase nu le-a oferit numai un acoperi , el s-a îngrijit cu 
r bdare i dragoste i de sufletele acestor îngeri cu aripile frânte mult prea devreme, el 
le-a s dit în inimi credin a i n dejdea c  Bunul Dumnezeu nu i-a uitat, c  nu sunt 
singuri. 

În camere curate, preg tite de s rb toare, copiii ne-au primit zâmbind, 
ner bd tori s  vorbeasc  cu noi despre rezultatele lor colare, despre pasiunile i visele 
lor. Cei mai mari aveau a ezate în ordine uniforme, manuale, caiete, c r i de lectur , 
dar i juc rii primite în dar de la cei care îi viziteaz  i încearc  s  le aline singur tatea. 
Camerele celor mici, mai spa ioase, le asigur  acestora locul de joac  pentru zilele 
ploioase sau friguroase, când nu pot ie i în p rcule ul amenajat în curtea complexului. 

În timp ce elevii de clasa a VIII-a discutau cu elevii mai mari, cei de clasa a IV-
a erau asalta i de micu ii care îi prindeau de mânu e i le ar tau juc riile, invitându-i s  
se joace cu ei.Se bucurau de orice mângâiere, de orice chip care le zâmbea, de orice 
mân  care nu lovea, ci încerca s  alinte.  Au înv at s  fie buni i d ruiau, la rândul lor, 
din lumina cu care au fost h r z i i care le-a fost refuzat  tocmai de cei care le-au dat 
via . Au venit pe lume ca un dar de la Dumnezeu! Ei, ace ti copii g si i la col  de 
strad  sau abandona i în vreun spital deja supraaglomerat ar trebui s  reprezinte via a, 
lumina, împlinirea pentru orice om “creat dup  chipul i asem narea lui Dumnezeu!” 

Tocmai de aceea , ceea ce a f cut i face pentru ace tia,p rintele T nase trebuie 
s  fie cunoscut i apreciat cum se cuvine. 

Pentru a v  convinge, v  invit m s -i vizita i pe ace ti micu i , aici , la Valea  
Plopului. 
 Motiva ia intern  a elevilor poate fi stimulat  de dasc lul care stie s  manipuleze 
mediul extern în speran a declan rii ei i ar putea constitui punctul de sprijin pe care 
coala îl poate folosi în atingerea scopurilor sale: p strarea i transmiterea valorilor. 

Acest exemplu de generozitate oferit de fo tii mei elevi,reprezint  un prilej de mândrie. 
 A- i p sa, a ajuta, a fi tolerant, a d rui, a fi împreun - iat  ce pot înv a copiii la 
coal . i în coala noastr  promov m aceste calit i ,pentru c  o comunitate s n toas  

se construie te cu atitudini i comportamente sociale s n toase. 

Bibliografie: 
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„Împreun  cu Andrei Mure anu,
în lumea noastr  literar-digital ” 

Rad Aurora i Ionela-Silvia Nu felean
Palatul Copiilor, Bistri a 

S pt mâna Educa iei Globale din acest an a adus o provocare de nerefuzat: „Este 
lumea noastr ! S  ac ion m împreun .” 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 central  a s pt mânii a fost, evident, data de 16 
noiembrie a.c., circumstan  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 s pt mân  educativ  în amintirea înainta ului lor.

Îndruma i exemplar de înv toarea 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 – „Împreun  cu Andrei Mure anu, în lumea noastr  
literar-digital ”. De peste un sfert de secol, caut în înv mânt zone de provocare, 
creativitate i satisfac ie i, f r  s  m gulesc pe nimeni, declar c  am fost întru totul 
reconfortat  de ora deschis  „foicelelor pentru minte, inim  i literatur ”. 

Cu mic cu mare, s-au lansat pentru a stabili/ elucida/ înt ri raportul pe care-l au 
fiecare cu poetul Andrei Mure anu. În cadrul manifest rii, pe lâng  discu ii pe 
marginea vie ii i activit ii scriitorului patriot comemorat, s-a aplicat un produs digital 
interesant, o „rulet  a întreb rilor”, care a captat întru totul aten ia i energia tuturor i 
care a dat feed-back-ul activit ii. În jocul literar-digital „Roata aleatoare”, 
coordonatoare proiectului, înv toarea Aurora Rad, a formulat întreb ri cu miez, 
provoc rile 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 literar , i învârtind „Roata aleatoare – Ra iune i sim ire”, creat  de 
doamna Aurora Rad, postat  pe https://wordwall.net/ro/resource/25111129. Demersul 
a coroborat dou  teme într-un parcurs didactic, adaptat nivelului de în elegere al 
micului colar. Avem posibilitatea de a înv a mai dinamic, atractiv i eficient, i prin 
acest joc serios. Dar, înv area prin joc nu-i de joac . Ini iatoarea a reu it s -l aduc  pe 
poetul Andrei Mure anu în actualitatea copiilor, s -i motiveze s  fie empatici cu 
modelele de ieri i de azi ale comunit ii noastre or ene ti, na ionale.  

Fiind invitat i Palatul Copiilor Bistri a, am participat, fascinat  de afinitatea pe 
care elevi ai secolul XXI, din clasa a treia primar , o ar t  istorie i culturii noastre 
na ionale din secolul al XIX-lea, provocându-i la o sintez  artistic  tricolor , prin 
ilustrarea unui vers din „De teapt -te române”, inserarea unei aprecieri/ întreb ri 
adresate lui Andrei Mure anu, acestea constituindu-se în „foicele pentru minte, inim  
i literatur ” dintre cele mai vii. 
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Al i colaboratori ai evenimentului, ziarul „R sunetul” i Revista „Mi carea 
literar ”, sus in tori ai demersului ucenicilor mure eni, au d ruit, prin reprezentan ii 
lor, Menu  Maximinian, respectiv Olimpiu Nu felean, numere sugestive din 
publica iile coordonate, pentru documentarea suplimentar  a oriceilor de Bibliotec  
de la Colegiul Na ional „Andrei Mure anu”. Astfel, s-au trecut în revist  albumul 
aniversar ,,R sunetul – cel mai tiut ziar – 30 de ani de pres  liber  în Bistri a-N s ud” 
i num rul 4/ 2016 din „Mi carea literar ”, cu un dosar de autor dedicat poetului Andrei 

Mure anu, conceput pentru a marca 200 de ani de la na terea sa. 
Toat  S pt mâna Educa iei Globale, elevii men iona i în prezentul articol au 

oferit, pe subiectul specific ales, mostre de vibra ie, elan, inteligen , sclipiri, excelent 
stimula i de înv toarea lor. Diseminarea mea a venit firesc, ca o împ rt ire a unei 
tr iri educative autentice. Nu am nici o îndoial  c  poetul Andrei Mure anu e mândru 
de ucenicii s i, 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 bilan  care 
trebuie s  devin  puncte de plecare ale viitorului, în func ie de aspira iile împlinite i 
de obstacolele dep ite pe drum. Aniversarea liceului nostru ofer  fericitul prilej pentru 
absolven ii acestei coli i pentru zeci de profesori, de ieri i de azi, s - i îndrepte 
gândurile spre coala care le-a lefuit caracterul, pre ui i i respecta i la locurile lor de 
munc  i în via a social .  

Exista cu certitudine un spirit al LICEULUI care îi aduce împreun  cel pu in 
odat  pe an, în numele prieteniei i al afinit ilor spirituale, pe to i cei care au stat i 
stau în b ncile lui sau la catedr . Debutul colii a avut loc în anul 1921, cu misiunea 
bine stabilit  de a fi locul care degaj  educa ie i formeaz  adev ra i oameni pentru 
comunitate i economia rii.  

Retr ind cele mai pl cute crâmpeie din via a de elev sau de profesor, mai tineri 
sau mai vârstnici, ne sim im ferici i c  am ajuns s  ne bucur m de progresele i 
realiz rile colii în care am înv at din b nci sau am predat la catedr .  

Dac  m  gândesc la ceea ce a însemnat via a acestei coli i la ceea ce înseamn  
în prezent prin inteligen a, for a i inventivitatea celor ce trudesc atât în b nci, cât i la 
catedr , nu pot decât s  spun: m  aplec cu respect în fa a a ceea ce au f cut predecesorii 
no tri i m  bucur c  în perioada în care via a mea a fost legat  cu tot sufletul de CNVA, 
am sim it c  fac parte din familia COLII.  

O familie în care profesori, elevi, p rin i, personal didactic auxiliar i nedidactic 
ne-am construit o personalitate, una mozaical , în care am reu it s  d m tuturor 
posibilitatea de a str luci în domeniile la care se pricep cel mai bine. Dincolo de 
vremuri, de urcu uri i c deri, familia colii r mâne singura fiin  care a d inuit cu rost 
slujind idealul pentru care a fost h r zit  i de care nu se dezminte nici în anul 100 al 
existen ei sale. Experien a, d ruirea i tinere ea din inimile fiec rui dasc l au contribuit 
la temelia acestui edificiu, au produs ”iubitori de tiin , de art  i de frumos”, oameni 
cu renume, care î i amintesc cu drag anii de coal . Fiecare dintre ei pleac , dar coala 
o poart  în suflet pentru totdeauna!

Cred c  avea i a tept ri s  vorbesc despre mine. 

Acum mul i ani, când aveam vreo 8 ani i m  plimbam cu p rin ii prin ora , am 
remarcat o cl dire mare, cu un steag deasupra i acoperi  ro u, care avea o distinc ie 
deosebit  eclipsând cl dirile din jur. Era m rea  în ochii mei de copil, clasic , 
atr g toare, frumoas , impun toare, era tân r  chiar dac  era b trân . În curtea ei am 
observat tineri frumo i, veseli, plini de via , iar cl direa tr ia pentru fiecare dintre ei. 
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Mai târziu am aflat c  locul acesta poart  nume poetului i dramaturgului 
”îndr gostit” de Chiri a i este nucleul unei comunit i mari, format  din profesori, 
elevi, p rin i i absolven i. Calitatea locuitorilor acestei case îi garanteaz  ve nicia i 
poate de atunci mi-am dorit s  locuiesc i eu aici. 

Acum 65 ani mama mea, care pe atunci se numea Elena Munteanu, o fat  dintr-
un sat al Comunei S uce ti, devine elev  a Liceului de fete din Bac u, care mai târziu 
a devenit Colegiul Na ional „Vasile Alecsandri”. Experien a rural  a fost încercat  
pentru ea de disciplina, regulile i uniforma comunist  a vremurilor respective. Aceast  
institu ie conectat  mereu la timpuri, a determinat-o s  se schimbe, s  se transforme, 
s  se formeze, s  respecte, s  îndure i  s  construiasc . Tinere ea sa a fost marcat  de 
aceast  coal , iar nimic din ceea ce urmat nu a f cut s -i tearg  respectul fa  de 
profesori, colegi i colaboratori. A r mas ve nic recunosc toare p rin ilor s i, pentru 
sacrificiile f cute pentru a o sus ine s  urmeze acest liceu i a dorit mereu ca i copii 
s i s  urmeze aceast  coal . În 1980 i-a îndeplinit visul, când eu am devenit elevul 
clasei IX A la Alecsandri.  

De acas  liceul mi se p rea interesant i atr g tor, dar primul meu 15 septembrie 
în aceast  coal  nu a fost prea pl cut. Cl direa impun toare, profesorii foarte serio i, 
colegii emo iona i m-au f cut s  m  tem c  nu voi reu i. M  temeam de to i, nu îmi 
zâmbea nimeni, nu mai eram copil, eram singur i str in. În timp, ca orice ma in rie 
care func ioneaz  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 s  
devin profesor în jude ul Bac u. Nu am fost repartizat la aceast  coal , nu erau locuri 
i am fost nefericit. Timp de trei ani am umblat din coal  în coal  i nu-mi g seam 

menirea, realitatea era total diferit  de visele mele. Am înv at mult, am dat concurs în 
1995 i am devenit profesor titular al acestei coli. A început o nou  etap  a vie ii mele, 
sim eam c  m-am întors acas , c  aici pot s -mi pun proiectele în aplicare i m  pot 
realiza.  

Nu a fost u or nici cel de-al doilea început în Alecsandri, tiam ce înseamn  s  
fiu elev, dar nu i profesor în aceast  coal . M  sim eam extrem de onorat când 
împ r eam aceia i cancelarie cu fo tii mei profesori V. Grigora , E. Rusu, M. Ri , A. 
Grosu i L. Poraicu. Atâ ia mai r m seser  din cei sfin i pentru mine, al ii erau la 
pensie, sau trecu i în nefiin . Cei pleca i erau parc  în ecoul s lilor de clas , în 
murmurul elevilor, în r sunetul de pa i pe coridoarele largi sau în sunetul de clopo el. 
Tabloul mare cu o hor  a ezat pe peretele cancelariei putea fi atins de mine, acela i 
tablou pe care puteam s -l z resc doar prin cr p tura u ii când eram elev.  

Îmi tremurau mâinile când am semnat prima dat  în condica de prezen , iar când 
a fost afi at orarul colii, cu numele meu strecurat printre numele unor mari dasc li 
moldoveni, m-am sim it cople it.   

tiam de la început c  nu este u or s  fii profesor în Alecsandri, deoarece 
a tept rile elevilor, p rin ilor i comunit 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 dasc l sunt mari, profesorul de chimie al Alecsandriului 
poate s - i numere absolven ii medici, farmaci ti, laboran i, ingineri chimi ti i face un 
bilan . Dac  num rul dep e te 250, cum este în cazul meu, atunci se poate declara 
mul umit.  

În cei 25 ani de Alecsandri num rul mare de premii i men iuni la concursuri 
jude ene i na ionale ob inute de elevii preg ti i de mine, nu au putut decât s  m  fac  
s  nu-mi par  r u c  m-am murd rit de cret  sau c  am inspirat compu i toxici în 
laborator. Bacalaureatul a fost un alt motiv care s  m  fac  mândru de munca mea i 
de elevii mei. Promovabilitatea de 100% în fiecare an, sau num rul 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 pl cut).  

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 s  cunosc mai bine 
problemele colii, elevilor i colegilor. Experien a aceasta m-a onorat i m-a determinat 
s  fiu mai îng duitor cu fiecare verig  a acestei familii din coal . 

Absolven ii de Alecsandri se pot considera ferici i, deoarece au deprinderile 
necesare pentru înv mântul superior. Cariera mea mi-a oferit tot ce am visat, m  pot 
considera privilegiat! 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 

Prof. de religie R du  Elena Lumini a              
COALA GIMNAZIAL  SCAE TI, 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" 

„În ltatu-Te-ai întru slav , Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie f când ucenicilor cu 
f g duinta Sfântului Duh, încredintându-se ei prin binecuvântare c  Tu esti Fiul lui 
Dumnezeu, Izb vitorul lumii.” (TROPARUL ÎN LT RII DOMNULUI LA CER) 

COORDONATORUL PROIECTULUI 

Prof. de religie Radut Elena Luminita - COALA GIMNAZIALA SCAE TI 

PARTENERUL PROIECTULUI 

BISERICA SCAESTI CU HRAMUL „ SFANTA CUVIOASA PARASCHIEVA, 
SFANTUL MUCENIC DIMITRIE SI SFANTUL IERARH NICOLAE” 

REZUMATUL PROIECTULUI 

A a cum Mântuitorul a fost Modelul des vâr it de in elepciune, bun tate, 
frumos, si iubire, noi, oamenii cre tini trebuie sa urm m acest Model atât cât ne este 
cu putin  fiec ruia dintre noi. Cu cât aceasta este inceput  la o vârst  mai fraged , cu 
cât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe copil s  ajung  la aceste valori 
esen iale ale umanit ii este necesar  educa ia religioas . 

Copilul, înc  de mic, vine în contact cu realit i, simboluri i manifest ri 
religioase ale c ror semnifica ii, în în elesul lor cel mai simplu, este bine s  le cunoasc . 
Mai întâi în familie, copii, înva  s - i manifeste într-un anumit fel sentimentele, î i 
formeaz  deprinderi de conduit  cu ajutorul c rora s  devin  persoane deschise 
comunic rii cu Dumnezeu i cu semenii. 

Educa ia religioas  a copiilor trebuie i poate fi continuata in cadrul orelor de 
religie, dar si in cadrul activitatilor extracurriculare. Acesta este si scopul initierii 
acestui proiect. 

Una dintre sarcinile educa iei religioase rezid  în formarea bunului cre tin 
capabil e a cunoa te i 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: 

 Cunoasterea unor fapte ,eroi si evenimente insemnate din trecutul de lupta 
al poporului roman. 

 Cunoasterea si aprecierea unor inalte insusiri morale ale figurilor istorice 
si ale civilizatiei romanesti din vechime. 

 Pastrarea nestirbita a faptelor eroilor neamului, prin pomenirea vesnica in 
toate bisericile ortodoxe 

 Însu irea unor noi cuno tin e despre În l area la cer a Mântuitorui si a 
traditiilor legate de aceasta sarbatoare; 

OBIECTIVE: 

 Cunoasterea unor episoade din istoria poporului roman, prezentate in 
materialele pregatite. 

 Prezentarea continuturilor religioase adaptate la posibilitatile de intelegere 
ale elevilor 

 Cunoasterea si respectarea tradi iilor i obiceiurilor specifice s rb torilor 
religioase; 

 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 
s  descrie evenimentul În l rii Domnului la cer; 
s  explice necesitatea În l rii Domnului la cer; 
s  se explice prezenta lui Hristos in Biserica, de i El s-a în l at cu trupul 
la cer; 
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VIZIUNE: 

 Realizarea unui program de parteneriat unitar, creativ, pertinent, 
realizabil, flexibil si de perspectiva, atat in ce priveste organizarea cat si 
resursele. 

PRODUSE FINALE: 

 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 ACTIVIT ILOR EDUCATIVE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. R du oiu Amira
coala Gimnazial  ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova 

“Sa nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari si nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci 
s -i inv m s  se adapteze.” (Maria Montessori ,,Descoperirea copilului”) 

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal -elevi-p rin i. Activit ile 
extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul traie te într-o 
lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i calculatorului 
ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Activit ile extracurriculare dau o 
alternativa s n toas , practic  i creativ  de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia 
de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiv  
binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea tuturor 
reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face coala accesibil . Cu 
ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Actualele activit 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 urmeaz  a fi „prelucra i”. Astfel, în 
activitatea didactic , este indicat s  putem identifica din timp elevii cu un poten ial 
crescut sau sc zut în diferite domenii de activitate. 

Activit ile „de dup  ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât 
mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bun  via  de familie. Dac  acas  
îi lipse te „mentorul”, persoana care s  îl ghideze, tân rul va c uta unul afar , a a c  
este indicat s  fie un adult responsabil, un profesor, un îndrum tor. 

Astfel de activit i sunt de o real  importan  cu atât mai mult cu cât tr im într-
o lume dominat  de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator i internet, 
care nu fac altceva decât s  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 s - i eviden ieze istoricul, caracteristicile 
distincte, avantajele i s - i consolideze imaginea i pozi ia pe pia a educa ional . 
Obiectivele pozi ion rii sunt acelea de a sublinia diferen ele reale ale colii în 
compara ie cu altele, astfel încât s  satisfac  cel mai bine nevoile elevilor i p rin ilor 
care o aleg. 

colile nu pot alege mediul în care s  func ioneze, dar pot s  ac ioneze 
asupra  lui, s -1 influen eze. Cea mai eficient  metod  de a face aceasta este de a adapta 
educa ia la a tept rile i nevoile clien ilor colii. Este vital ca coala s  fie receptiv  la 
continua schimbare a nevoilor i intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde 
locul pe pia . 

Alegerea colii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau 
tinerii i familiile lor. În luarea acestui tip de decizie oamenii manifest  un nivel ridicat 
de implicare, pentru c : decizia se va reflecta asupra imaginii de sine i va avea 
consecin e pe termen lung; costul punerii în practic  a deciziei implic  adesea sacrificii 
personale sau economice; riscul personal i social de a lua o decizie gre it  este 
perceput ca destul de ridicat; exist  grupuri de presiune considerabile pentru a lua o 
anumit  decizie sau a ac iona într-un anumit mod, iar consumatorul de educa ie este 
puternic motivat s  îndeplineasc  a tept rile acestor grupuri de presiune: p rin i, 
profesori, cuno tin e, prieteni. 

Prin contactul zilnic cu profesorii, p rin ii descoper  dac  coala poate s - i 
onoreze promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilal i angaja i, împreun  
determina „imaginea” prezent  a colii.  De la modul în care se adreseaz  unii celorlal i 
i pân  la atmosfera în care ei lucreaz  împreun , clien ii/p rin ii pot transmite în afar  

normele i valorile pe care coala le consider  importante. În alegerea unei coli, 
deseori se opteaz  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 activit i extra – curriculare, programe de schimburi interna ionale etc. “Un 
alt mod de a construi avantaje poate s  nu înceap  cu valoarea subiectiv  a produsului 
care, pentru client, ia forma modului în care se face educa ia.” 

Bibliografie: 
Cernea, Maria, Contribu ia activit ilor extracurriculare la 

optimizarea   procesului de înv mânt, în  “ Înv mântul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. 
Discipol, Bucure ti; 

Cr ciunescu, Nedelea, Forme de activit i extracurriculare desf urate cu elevii 
ciclului   primar, în  “Înv mântul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucure ti; 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere i orientare - Ghid de educa ie pentru cariera, 
2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi i managementul strategic în înv mânt, 
2004 

https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/rolul-marketing  
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-Ziua Dovleacului- 

Râpanu Sorina-Aura 

Invit m toate gr dini ele din ar , s  participe la ”Expozi ia dovlecilor de 
Halloween”, în parteneriat cu gr dini ele din Municipiul Bac u. 

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 gr dini a Nr. 39 cu P. P. ”Dumbrava 
minunat ”, din Gala i, sub îndrumarea doamnei educatoare Râpanu Sorina-Aura, au 
demarat activit ile online de intercunoa tere între pre colarii din Bac u i cei din 
Gala i. Timp de o s pt mân  s-a lucrat intens în ambele ora e pentru a ob ine rezultatele 
mult dorite. 

Grupa de pre colari s-a întalnit pe platforma Google Teams cu partenerii din 
Bac u, au schimbat impresii i au prezentat unii altora lucr rile f cute de ei. 

Iat  i rezultatele: 

Cei mici au fost impresiona i de rezultatul expozi iei. Au împ rt 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 gr dini ei în comunitate 

Educatoare Rapciuc Mariana
G. P. N. Lipia       

Institu ia pre colar  trebuie s  fie preg tit  permanent în condi iile zilelor 
noastre pentru a face fa  cerin elor tot mai complexe  din partea societ ii 
contemporane i s - i revendice rolul s u în educa ia tinerilor vl stare, dar i în centrul 
comunit ii. Solicit rile beneficiarilor fac din unitatea pre colar  un cadru viu, un 
mediu educativ în continu  efervescen  i schimbare. Dac  ini ial internetul a fost 
privit cu reticen , a devenit acum mediu de promovare nelimitat prin care gr dini a î i 
construie te o imagine. 

Deschiderea continu  a gr dini ei c tre nou se realizeaz  prin competen a 
cadrelor didactice care intervin în favoarea dezvolt rii continue a institu iei pre colare. 
Fiecare gr dini  î i analizeaz  resursele umane i materiale, solicit rile beneficiarilor, 
apoi stabile te cum anume poate promova oferta educa ional  i implicit imaginea 
institu iei. La rândul ei, comunitatea este puternic influen at  de gr dini  deoarece 
beneficiarii, atât direc i cât i indirec i (pre colarii, p rin ii, angajatorii) intr  în contact 
direct cu mediul pre colar. 

Crearea i promovarea unei imagini pozitive a gr dini ei în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale ale pre colarilor, prin 
preg tirea lor pentru integrarea în via a colar , prin activit ile extracurriculare, 
parteneriatele educa ionale cu institu iile locale, prin prezentarea de spectacole, 
expozi ii, publicarea rezultatelor pre colarilor, printr-o gam  larg  de mijloace. 

Promovarea imaginii gr dini ei se realizeaz  prin implicarea direct  a tuturor 
factorilor care î i asum  responsabilit i în procesele de descentralizare i asigurare a 
calit ii, sus inut  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 
individual  în care se ine seama de particularit ile fiec rui copil în parte, folosirea 
mijloacelor moderne în activit ile de predare-înv are, imagina ia, creativitatea i 
tactul pedagogic al cadrului didactic vor crea o imagine pozitiv  asupra institu iei 
pre colare. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  i prin elaborarea de proiecte la 
nivel local, care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic . 
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Imaginea institu iei pre colare se realizeaz  i prin activit ile extracurriculare, 
deosebite prin influen a lor formativ . Concursurile, vizitele, atelierele de crea ie, 
întrecerile sportive, excursiile, parteneriatele cu alte institu ii pre colare dau o 
altternativ  s n toas , educativ  de petrecere a timpului liber. Gr dini a care 
promoveaz  astfel de activit i beneficiaz  de o imagine pozitiv  binemeritat , atât la 
nivel local, cât i jude ean sau na ional. Activit ile extracurriculare sunt o component  
educa ional  valoroas  c reia fiecare educator trebuie s -i acorde o aten ie deosebit , 
adoptând o atitudine deschis  i inovativ  atât în modul de realizare al activit ii, cât i 
în rela iile cu pre colarii, asigurând o atmosfer  cald , pl cut  i relaxat  care s  
permit  stimularea creativ  a acestora. 

Promovarea imaginii pozitive a gr dini ei se realizeaz  prin publicarea tuturor 
rezultatelor cu ajutorul tehnologiei i a internetului. Utilizarea unui site, a unei 
platforme ne ajut  s -i inem la curent pe p rin i cu tot ce se întâmpl  în gr dini , dar 
i s  promov m activit ile desf urate cu pre colarii i implicit gr dini a. 

Oferind un mediu securizant care permite l rgirea câmpului rela ional al 
copilului, un mediu de joac  flexibil care-l încurajeaz  la mi care i explorare, 
promovând toleran a, incluziunea, empatia i spiritul moral-civic, se creeaz , treptat, o 
imagine pozitiv  a gr dini 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 gr dini ei. 

În concluzie, imaginea gr dini ei poate fi promovat  oferind beneficiarilor: 
educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea procesului 
instructiv-educativ, un mediu securizant, promovarea comportamentelor dezirabile, 
toleran , incluziune, empatie, organizarea i desf urarea de activit i 
extracurriculare. 

În ochii comunit ii, institu ia pre colar  este rezultatul muncii constante, a 
implic rii, creativit ii i d ruirii 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 activit 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 desf urare a activit 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 
p rin ii si persoanele din afara scolii cu tot ce se întâmpl  în coala si de asemenea 
putem promova activit 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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

700



Exemple de bune practici în activitatea online cu pre colarii 

Prof.  Rizescu Dana Mic unica        
Gr dini a cu P. P. „Dumbrava Minunat  - Fieni 

În munca cu pre colarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerin ele planific rii 
cu nevoile i cu posibilit ile pre colarilor din grupa pe care o coordonez la Gr dinita 
cu P.P „Dumbrava Minunat  - Fieni, în m sur  în care activit ile s-au desf urat de 
acas , în sistem online. Din 11 martie 2020, datorit  implement rii st rii de urgen , 
prin care atât cadrele didactice, cât i pre colarii au fost nevoi i sa  r mâna la domiciliu, 
activit ile au fost gândite a fi sus inute online, utilizând platforma Whatsapp, Zoom, 
Gsuite, Google classroom. 

La baza acestor decizii au stat urm toarele ipoteze: 
1. Dac  educatorul este în leg tur  direct  cu pre colarul când acesta î i petrece

timpul în activit i educa ionale dirijate, atunci calitatea informa iei consolidate sau 
dobândite cre te. 

2. Daca se desfasoar  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 s n t ii 
pre colarilor, am repartizat timpul activit ilor în func ie de orarul  stabilit pe parcursul 
întregului an colar. Aici m  refer la activit ile din cadrul domeniilor experien iale: 

 luni- DS (Cunoa terea mediului) i DEC (Educatie plastic ) 
 mar i – D  (Activitate matematic ) i DEC (Educatie muzical ) 
 mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) i DPM (Educa ie fizic ) 
 joi- D  (Activitate matematica) i DOS (Educa ie pentru societate) 
 vineri- DLC (Educarea limbajului) i DOS (Activitate practic ) 

Eviden iez faptul c , pe parcusrul acestei perioade, am desf urat online toate 
aceste activit i din procesul instructiv- educativ, dar beneficiind i de faptul c , în 
primele zile dup  r mânearea acas  a pre colarilor, acestora le-au fost înmanate 
caietele speciale, dosare cu fi e de lucru, atât retrospectiv, cât i în avans, ne tiind înc  
sub ce form  vom efectua procesul instructiv-educativ i cât timp vom fi sub egida 
restric iilor st rii de urgen . 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. P rin ii au fost extrem de mul umi i. 

În continuare voi prezenta fotografii din timpul activit ilor on-line 

     În cadrul proiectului „ coala altfel”, am desf urat activitatea numit  „Apa 
miracolul vietii”, unde pre colarii  au înv at despre circuitul apei în natur , realizând 
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experimente, pictând i trasând pic turile de ap  - astfel încât înv tarea a fost facilitat  
interdisciplinar, în func ie de interesele i înclina iile copiilor. 

      Una dintre activit ile preferate ale copiilor, este accea de a se transpune în rolul de 
buc tar/cofetar. Astfel, copiii au avut prilejul de a fi me teri buc tari al turi de mamici 
si totodat , de a împarta i din bucuria cu care au realizat aceste activit i.  
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Ne juc m i ne distr m-matematic  înv am! 

      Pentru copil joaca este activitatea fundamental , astfel pre colarii î i însu esc 
no iuni matematice elementare într-un mod pl cut i far  efort con tient. 

Ultima luna de activit i instructiv-educative sus inute online mi-a relevat faptul 
c  i resursele digitale sunt utile în desf urarea demersului didactic, beneficii având 
fiecare participant: copil, p rinte, educatoare. 

Pre colarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu p rintii, au acumulat noi 
informa ii în domeniu IT, înv ând s  utilizeze un instrument digital (telefonul) sau 
laptop în scop educativ, au avut posibilitatea s  învete lucruri noi despre natur , 
experimentând al turi de p rin i i îndruma i de cadrul didactic.  
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P rin ii au beneficiat de faptul c  au putut observa nivelul educativ al propriului 
copil, au putut observa felul în care micu ul lor se raporteaz  la actul instructiv-
educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de 
feed-back în timp real atat de la copil, cât i de la cadrul didactic, au înv at c  
tehnologia poate oferi o nou  forma de educa ie dirijat  pentru pre colar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structur  de desf urare a activit ilor a 
oferit urm toarele oportunit i:  am înv at utilizarea unor noi platforme de înv are 
online (Zoom, Google classroom în cadrul activita ilor, a consiliilor profesorale sau a 
cercului pedagogic), am înv at s  creez jocuri didactice educative i filmule e cu 
pove ti pentru pre colari. 
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COALA i istoricul c ut rilor de pe internet 

Prof. ROBU FLORENTINA             
Liceul Tehnologic ”Mircea Vulc nescu”, Bucure ti 

Motto: „Este foarte greu s  proiectezi produse pe focus grupuri.
De multe ori, oamenii nu tiu ce vor pân  nu le ar i tu”. (Steve Jobs) 

În lumea de ast zi, coala trebuie s  fie locul în care copiii se simt în siguran  
i în care p rin ii pot g si în profesori parteneri de n dejde. Elevii apar in acestui timp, 

sunt produsul unei societ i în continu  schimbare, ancorat  la tehnologie. A r mâne 
fidel vechilor modalit i de promovare a imaginii colii înseamn  a risca s  nu te faci 
v zut în comunitate. Cu atât mai mult, contextul pandemic ne-a for at s  înv m a tr i 
cu i prin dispozitivele digitale, am în eles c  putem comunica, citi, analiza doar cu un 
scroll pe ecran.  

Liceul Tehnologic ”Mircea Vulc nescu” a adus tehnologia aproape de 
adolescen i i de p rin ii lor, internetul a devenit mediul de promovare nelimitat pentru 
unitatea de înv mânt. Pagina de facebook a liceului este instrumentul prin care 
beneficiarii procesului educa ional afl  oferta noastr  educa ional , rezultatele pozitive 
ale elevilor la concursuri sau parteneriate cu alte institu ii. Re elele de socializare au 
împânzit lumea în care tr im, Facebook i Instagram sunt adev rate galerii cu poze i 
izvor de informa ii pentru tineri sau b trâni. Orice institu ie de înv mânt poate folosi 
aceste re ele pentru a se face v zut  de beneficiari. Liceul Tehnologic ”Mircea 
Vulc nescu” a pus în practic  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 transmis  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 r mâne re eaua de socializare care ne ajut  s  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 activit ile noastre: dona iile 
anuale de Cr ciun 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 activit 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 Financiar  
”StartMajor” – parteneri Asocia ia The Social Incubator i UniCredit Bank, Seminarul 
coordonat de psihoterapeut Gabriel Dinu – desf urat lunar, Proiectul GândiREfresh – 
prevenirea bullyingului – Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucure ti, 
Proiectul InnoMate – Inova ie pentru viitor (consiliere voca ional  i ateliere de 
educa ie antreprenorial ), 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.  

Activit ile extracurriculare sunt ajutorul nostru în formarea adolescen ilor de 
ast zi, am privit educa ia nonformal  ca pe o ans  de a le insufla tinerilor noi valori, 
esen iale pentru adul ii de mâine. A d rui f r  s  a tep i recompense, doar din nevoia 
intrinsec  de a face bine, a avea curajul de a- i spune punctul de vedere, a vorbi în fa a 
unui public, a ti s  te fere ti de pericolele din jur, a fi creativ sau a avea curajul s  ceri 
ajutor, toate aceste situa ii de via  i-au f cut pe elevii no tri mai boga i suflete te.  

Fotografiile expun frânturi din activitatea noastr , pot fi liantul spre tinerii care 
înc  î i caut  drumul spre un liceu care s  corespund  nevoilor pe care le au.  

Platforma de muzic  i video TikTok, atât de controversat , 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 c  institu ia noastr  îi are pe ace tia ca 
principali beneficiari, pagina de TikTok a devenit înc  o modalitate de a ne promova. 
Clipurile video de 15 secunde aduc imagini din timpul activit ilor noastre colare i 
extra colare, strâng în jurul liceului utilizatori diferi i, care î i satisfac astfel nevoia de 
divertisment i informare totodat . 

În esen , în timpul acestor vremuri tulburi, când lucr m, comunic m i ne 
relax m online, promovarea imaginii colii este de fapt provocarea de a utiliza toate 
resursele digitale pe care acest secol ni le ofer , într-o epoc  a vitezei. 
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EDUCA IA ECOLOGIC ,                
O PROVOCARE PENTRU COALA DE AZI,

COALA DE MÂINE 

Prof. înv. primar BOLOG RODICA         
coala Gimnazial  I. D. Sîrbu Petrila 

Natura ne d ruie te cu bucurie i simplitate, din plin, necondi ionat, toate 
bunurile sale. 

În condi iile epocii contemporane, caracterizate prin cre tere demografic , 
industrializare i prin ac iunea deseori necontrolat  a omului asupra mediului, se pune 
tot mai acut problema protec iei mediului înconjur tor. În aceast  problem  latura 
educativ  are un rol determinant. Educa ia pentru mediu ne prive te în egal  m sur  pe 
to i, adul i sau copii, iar problema, de i nu e nou , se pune tot mai acut, devenind obiect 
de studiu la unele clase sau obiectiv în cadrul unor discipline ca tiin e, chimie, 
biologie, geografie. 

Educa ia ecologic  nu este doar o necesitate obligatorie a zilei de azi, ea este 
criteriul principal al stilului de via  durabil i unica modalitate de supravie uire a 
omenirii în viitor. Pentru realizarea cu succes a educa iei ecologice este esen ial  
îmbinarea efectiv  a formelor de “educa ie alternativ ” cu formele de educa ie 
institu ionalizat . 

Educa ia ecologic  presupune nu numai formarea unui comportament corect fa  
de mediul ambiant, dar i implicarea activ  i chibzuit  în procesul de adoptare a 
deciziilor de mediu. Dac  ne întreb m ce ans  are educatia pentru mediu într-o lume 
mânat  de interese materiale i ce efecte ar avea, nu trebuie s  fim p r si i de optimism, 
s  fim convin i c , început  de la vârstele cele mai mici, va reu i în timp  s  conduc  
la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil s  discearn  asupra 
binelui i a r ului, s  ac ioneze în folosul naturii i a sa. 

Scopul esen ial al educa iei privind protec ia mediului înconjur tor este de a oferi 
posibilitatea fiec ruia s - i manifeste atitudinea personal , responsabilitatea fa  de 
mediul în care tr ie te. Acest lucru începe cu mediul familial unde importante i 
relevante sunt puterea exemplului i cea a cuvântului . 

În coal , înv area trebuie s  se dezvolte în mod natural, pornind de la ce tie 
elevul în sensul descoperirii variet ii formelor i a fenomenelor naturii, pe cale 
experimental . O înv are eficient  va da copilului posibilitatea s  redescopere natura 
printr-un contact direct cu aceasta, în care profesorul joac  rolul unui ghid.  A în elege 
natura înseamn  a în elege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 
amenin at  ast zi, înseamn  a contribui la fericirea omenirii. 
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Proiectele educative de educa ie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor 
preocup ri organizate, coordonate, sistematizate de abordare ecologic  a problematicii 
lumii contemporane; ele sunt o cale de modernizare a înv mântului, de care depinde 
posibilitatea de a alege ,în viitor, între un mediu curat i s n tos, între un public 
informat, educat care con tientizeaz  gravele probleme de mediu i un public care 
ignor  i este indiferent  la aceste probleme. 

Exemple de bun  practic  

Proiectul de educa ie ecologic  “Natura – prietena mea” derulat cu elevii, a 
avut ca scop  sensibilizarea copilului fa  de mediul natural, sensibilizare ce are în 
vedere cultivarea respectului fa  de mediul natural, a folosirii ra ionale a  resurselor, 
a responsabiliz rii în leg tur  cu protec ia i ocrotirea  acestuia, a estetiz rii mediului, 
a sporirii resurselor i nu în ultimul rând a optimiz rii rela iei dintre copil i natur . 

colarii se afl  în perioada de structurare a personalit ii i a sistemului propriu 
de valori, de formare a imaginii de sine i fa  de ceilal i precum i a conduitelor i a 
modului de via . Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care s  fie al turi de 
ei, pentru a putea trece cu succes de la dependen a din copil rie la autonomia si 
responsabilit ile adul ilor. 

Copiii contribuie în mod unic la dezvoltarea na ional , dar i local  datorit  
energiei lor, entuziasmului, agerimii i capacit ii lor creatoare. În acest sens, proiectul 
“ Natura – prietena mea” a fost o provocare pentru noi i o implica ie benefic  prin 
formarea genera iei actuale i viitoare în spiritul educa iei ecologice. Prin desf urarea 
acestui proiect am urm rit încurajarea activit ilor de protec ie a mediului înconjur tor, 
sensibilizarea elevilor pentru p strarea cur eniei, formarea unui spirit critic fa  de 
problemele actuale de mediu, formarea unor abilit i necesare investig rii, identific rii, 
precum i rezolv rii unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile 
experien e care îi ajut  pe copii s  creeze o imagine obiectiv  a realit ilor ce îi 
înconjoar . 

“Natura – prietena mea“ este  proiectul care  a antrenat i implicat colarii, într-
o gam  variat  de activit i: activit i de informare despre p dure; activit i de 
ecologizare a p durii; activit i creative, recreative, artistico – plastice; activit i 
practice. Aceste activit i au fost  îmbinate cu drume ii, plimb ri i jocuri în aer liber. 

P durea este cea care ne inspir  i care ne d ruie te atâtea frumuse i neb nuite. 
S n tatea noastr  depinde de viitorul ei.  Copiii au reu it s  identifice problemele de 
mediu  precum i rezolvarea acestora prin colaborarea cu institu ii ale administra iei 
locale. Cu to ii dorim ca educa ia ecologic  în coal  s  se poat  realiza prin orice tip 
de activitate: colar , extra colar , activit i tiin ifice, literare, artistice, plastice, 
sportive, sub forma unor unor observa ii i experimente în natur  , desene, lucr ri 
practice, drume ii, orient ri, colec ii, scenete ecologice, concursuri. 

Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela c  colarii au fost 
stimula i s  gândeasc  atât critic, cât i creativ. Copilul poate i trebuie s  poat  cânt ri 
bine op iunile, s  identifice alternativele pentru o problem  dat , s  comunice, s  
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prezinte corect problemele comunit ii, s  analizeze sugestiile cet enilor i s  ia 
decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educa ie ecologic  îi ajut  pe actualii  i 
viitorii cet eni s  se implice în rezolvarea unei probleme ce afecteaz  atât mediul, cât  
i s n tatea comunit ii în care tr iesc. 

coala de azi, coala de mâine are sacra misiune, printre altele, s -i înve e pe 
elevi s  tr iasc  frumos i s n tos. Dreptul de a avea un mediu s n tos este un drept 
fundamental al fiec rei fiin e umane. Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor 
educa ii”, educa ia ecologic  permite deschiderea colii spre problematica lumii 
contemporane. Se contureaz , din ce în ce mai mult, ideea c  coala trebuie considerat  
în ansamblul modalit ilor sociale de educa ie care constituie, de fapt, sistemul social 
de educa ie. Multe dintre noile modalit i de educa ie satisfac nevoia de educa ie 
permanent  a individului. 

Dac  ei, elevii, cresc ast zi în spiritul ecologiei, poate c  mâine Terra va deveni 
mai curat , mai verde i mai vesel , iar o lec ie bine înv at  în copil rie, în coal , se 
transform  în deprindere pentru un adult. 
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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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

710



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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ACTIVIT I REALIZATE      
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE ÎNV MÂNT 

Educatoare: Ro ioru Karina-Georgeta
Gr dini a ,,Floare de Col ‘‘ Bucure ti 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile , bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  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 schimb  ultimul.  

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
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eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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ACTIVIT ILE EXTRA COLARE -               
CARTEA DE VIZIT  A COLII 

Prof. Samson Claudia Angela
coala Gimnazial  Cioc ne ti, Suceava 

A promova o institu ie colar  înseamn  a încerca, prin cuvinte i imagini, s  
creezi cea mai bun  imagine posibil  i s  convingi c  produsul educa ional oferit este 
cel mai bun. O imagine pozitiv  a institu iei de înv mânt are o influen  covâr itoare 
asupra succesului ei i asupra percep iei în rândul comunit ii. Consider factorul 
principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea procesului instructiv-educativ, 
cu alte cuvinte educa ia asociat  cu calitatea cadrelor didactice. Ar trebui s  nu existe 
o diferen  între imaginea proiectat  i imaginea real . Prima este imaginea pe care
conducerea colii dore te s  o promoveze în interiorul i în exteriorul s u, pe baza 
propriiilor standarde i interese, i care nu ar trebui s  intre în contradic ie cu imaginea 
real .  

Utilizatorii care vor s  beneficieze de serviciile oferite de coal  se ghideaz  în 
op iunile lor dup  aceast  imagine propus  de coal , i într-o educa ie de calitate, 
aceasta ar trebui s  reflecte imaginea real  a colii. Promovarea imaginii institu iei se 
realizeaz  prin elaborarea unor proiecte la nivel local, jude ean, interjude ean sau 
na ional care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional.  

Imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce au ace tia 
nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, 
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv, i participarea la activita i extra colare. Imagine ape care i-a creat-o coala 
noastr  în ochii comunit 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 vizibil  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 aceast  imagine pozitiv  se construie te în 
timp. 

Anul acesta colar, elevii colii Gimnaziale Cioc ne ti au fost implica i în 
proiecte frumoase, care s  le pun  în valoare poten ialul creator, sprititul civic, dorin a 
de afirmare. Pentru c  suntem o comunitate colar  relativ restrâns , proiectele se 
deruleaz  la nivelul întregii coli, fiecare clas  încercând s - i particularieze 
activit ile. În felul acesta, atunci când realiz m evaluarea proiectelor, ne putem bucura 
împreun  de eforturile muncii noastre. Promovarea imaginii pozitive a institu iei 
colare se realizeaz  prin publicarea tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai 
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uzual mod de a face vizibile activit ile derulate. Cu ajutorul unui site, a platformei 
Facebook, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coal , dar 
putem promova activit ie i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . O 
parte dintre activit ile în care au fost implica ii elevii colii Gimnaziale Cioc ne 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, 
CIOC NE TI! 

Al turi de profesorii lor, elevii colii Gimnaziale Cioc ne ti, au r spuns 
invita iei Asociatiei Biosilva i Organizatiei Institutul Bucovina de a participa la Ziua 
de Cur enie Na ional  Let's Do It România pe 25 septembrie 2021!  

S  ÎMBLÂNZIM VIOLEN A CU UN ZÂMBET! 
În data de 1 octombrie 2021, elevii i pre colarii de la coala Gimnazial  

Cioc ne ti au încercat, al turi de profesorii lor, s  marcheze Ziua Interna ional  a 
Zâmbetului, Ziua Interna ional  a Baloanelor Colorate i Ziua Mondial  a 
Nonviolen ei. Într-o atmosfer  plin  de culoare i zâmbet, fiecare clas  i-a 
personalizat activitatea: ”Puterea zâmbetelor”, ”Zâmbim, nu suntem violen i”, 
”Alung m mon trii violen ei”, ”Zâmbete i baloane colorate”, ”S  îmblânzim violen a 
cu un zâmbet”, ”În l m zâmbete colorate”.Ce-am înv at din aceste activit i?! C  
lumea e frumoas  dac  gândim pozitiv, c  noi suntem mai frumo i când zâmbim, c  o 
lume nonviolent  e plin  de culoare i zâmbet. A A ARAT  EA!!! 

INIMI ÎN CARE LOCUIE TE DRAGOSTEA DE AR  
În con tiin a tuturor românilor, 1 Decembrie 1918 este simbolul na terii 

României, zi p strat  în suflet ca o icoan  la care s  ne închin m mereu. Într-o 
atmosfer  de s rb toare, Ziua Na ional  a României a fost marcat  i în acest an de 
elevii colii Gimnaziale Cioc ne ti care, cu emo ie în suflet i lumin  în priviri, i-au 
exprimat prin interpretare de cântece patriotice i recitare de versuri dragostea de neam 
i mândria de a fi români. 
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Derulat  în cadrul Proiectului Educa ional ”Inim  de român”, activitatea 
desf urat  la Casa de Cultur  ”Florin Gheuc ” din Cioc ne ti în colaborare cu 
Prim ria Comunei Cioc ne ti, Consiliul Local Cioc ne ti i Asocia ia Cultural  FAIR 
PLAY, Gura Humorului a constituit un elogiu adus celor au scris cu jertf  numele 
neamului românesc în lume. Îmbr ca i în costume populare, cu emo ia i inocen a 
copil riei, elevii colii au participat la cea de-a patra edi ie a Concursului de recitare 
de poezie patriotic  ”Inim  de român”. i grupul de folk al colii a marcat prin cântec 
aceast  zi special , al turi de poetul Sorin Poclitaru i de artista de muzic  folk tefania 
Iacob. 

CR CIUNUL SE POART  ÎN SUFLET! 
S rb toarea Cr ciunului este i s rb toarea colindelor str bune care vin din 

adâncul istoriei i str bat veacurile acestei lumi i pe care avem datoria s  le ducem 
mai departe.Vechile datini române ti ne ajut  în fiecare an s  sim im atmosfera plin  
de c ldur  i veselie a s rb torilor de iarn . De aceea, la coala Gimnazial  Cioc ne ti 
am decis realizarea unui proiect educativ “Cr ciunul se poart  în suflet” prin care s  
reînviem atmosfera de s rb toare pe care o aduce, odat  cu sosirea ei, iarna.  

Ne-am propus activit i minunate: Cr ciunul din clasa mea - decorarea fiec rei 
s li de clas  în spiritul Cr ciunului - împodobirea bradului clasei, a bradului de pe holul 
colii, confec ionarea unor coroni e de Cr ciun cu care s  se împodobeasc  u ile s lilor 

de clas ; Globuri cu suflet - ateliere de confec ionare a unor obiecte de Cr ciun cu 
scopul de a fi comercializate în cadrul Târgului de Cr ciun organizat la Casa de Cultur  
”Florin Gheuc ” Cioc ne ti; M ti de Anul Nou - confec ionarea unor m ti specifice 
obiceiurilor de Anul Nou, realizarea unei expozi ii pe holul colii;Pove ti sub bradul 
de Cr ciun - lectura unor texte având ca tematic  s rb torile de iarn ;Po ta Cr ciunului 
- mesaje de Cr ciun; Felicit ri simple adresate colegilor de coal /clas , profesorilor 
sau personalului administrativ al colii; Colind de Cr ciun - preg tirea unui program 
artistic : poezii , cântece de iarn , colinde i obiceiuri de Cr ciun i de Anul Nou, 
scenete; Dulcele ecou al colindelor - elevii fiec rei clase vor colinda profesorii din 
cancelarie; Prezentarea programului artistic la Casa de Cultur ”Florin Gheuc ” 
Cioc ne ti; Organizarea unui Târg de Cr ciun cu obiectele i decora iunile 
confec ionate de c tre copii. Banii stân i au fost folosi i de Comitetul de p rin i al colii 
pentru achizi ionarea de c r i pentru biblioteca colar . 

 Acestea sunt doar câteva dintre activit ile în care au fost implica i elevii colii 
Gimnaziale Cioc ne ti, iar publicarea lor pe site-ul colii au pus în lumin  eforturile 
noastre de a promova un înv mânt de calitate, atractiv i diversificat, care s  
valorizeze aptitudinile elevilor i poten ialul lor creator. Promovate online, aceste 
ac iuni reprezint  cartea de vizit  a colii, imaginea noastr  ca intitu ie în comunitatea 
local  i în afara ei. 
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Proiect educa ional 

Integritate cultural  în spa iu European 

Sandu Iuliana 

,,Înl untrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferen a.’’ Confucius 

An colar 2021-2022 

Titlul proiectului: Integritate cultural  în spa iu European 

Scopul proiectului: 

         Formarea constiin ei de sine, a identit ii na ionale prin cunoa terea 
valorilor culturii na ionale. Încurajarea înv rii limbilor str ine pentru a înt ri 
multilingvismul i în elegerea intercultural , promovarea bog iei lingvistice i 
culturale a Europei, bog ie care trebuie p strat  i cultivat .  

Argument: 

 Acest proiect este unul interdisciplinar ce urmare te promovarea culturii 
române în spa iul european i  încurajarea studiului limbilor str ine prin familiarizarea 
elevilor cu spa iul cultural românesc i francez. Conform ideii c  lumea se bazeaz  pe 
principiul culturilor, obiceiurilor, credin elor i limbilor, investi ia în educa ia 
multilingvist  a elevilor reprezint  investi ia cea mai sigur  într-un viitor prosper. 

Cultura român  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 crucial  
atât pentru p strarea valorilor române ti, cât i pentru imbogatirea culturii europene. 
Acest fapt va umple golurile  pe care înc  le are cultura europeana. Cultura este o arm  
potrivit  pentru a distruge percep ia gresit  despre poporul român. De i s-a dezvoltat 
in urma marilor culturi europene, ramâne o cultur  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 important  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”, scris  de Titu Maiorescu avea temei in 
acesta direc ie. Copia este tot timpul mai slab cotat  decat originalul, însa promovarea 
originalului român poate incheia acest cerc vicios al împrumut rii de cultur . De aceea, 
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înainte de a promova cultura român  în spa iul European, trebuie promovat  în spa iul 
carpato-danubiano-pontic, pe teritoriile locuite de români, mai ales in rândul tinerilor. 
Immanuel Kant spunea “ Un popor fara cultur  este u or de manipulat”, in aceea i 
direc ie românul Nicolae Iorga spunea : F r  steag de cultur , un popor e o gloat , nu 
o oaste”. Cultura este astfel steagul românilor.

Cultura român  în spatiul European are o importan  uria , atât pentru p strarea 
culturii proprii împoriva puternicului val de constrângeri din afar ,cât si pentru a face 
cunoscut  ambi ioasa noastr  cultur , pe cât de fragil , pe atât de discret , dar i 
uimitoare. Profesorilor de limbi str ine le revine astfel un rol esen ial în construirea 
unei lumi a multilingvismului. Dozând corect competen ele lingvistice i cele 
pedagogice, ei le pot trezi elevilor lor un entuziasm pentru cunoa terea limbilor str ine, 
care îi va înso i pe tot parcursul vie ii. 

Obiectivele proiectului:  

 Promovarea valorilor culturale na ionale în rândul elevilor 
 Dezvoltarea competen elor lingvistice i a creativit ii prin realizarea unor 

crea ii literare 
 Valorizarea poten ialului creativ  i cultivarea talentului elevilor în plan artistic 

i literar 
 Familiarizarea elevilor cu tradi iile i s rb torile spa iului cultural român  i 

francez 
 Utilizarea platformei classroom în desf urarea activit ilor 

Grupul int : Elevii claselor liceale din cadrul Liceului Tehnologic  “ Tudor 
Vladimirescu’’ 

Responsabil proiect: Sandu Iuliana 

Colaboratori: CDI 

Termen de desf urare: Anul colar 2021-2022 

Locul de desf urare: Liceul Tehnologic “ Tudor Vladimirescu” 
Activit ile proiectului: 

Nr. 
Crt. 

Data/ 
termen 

      Tema Mijloace de realizare Responsabili 

1 26 
Septembrie 
2021 

Ziua 
european  a 
limbilor 
str ine 

-prezentarea unor materiale 
privind originea i evolu ia limbii 
i a poporului român 

- prezentarea unui material power 
point privind semnifica ia zilei de 
26 septembrie  
-prezentarea de c tre  elevii  clasei 
XI-a A de materiale privind 
s rb torile celebrate în Fran a i  

 Prof. Sandu 
Iuliana 
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Metodele de educa ie non-formal  utilizate: 

 Sesiuni interactive, dialoguri 
 Studii de caz 

edificii culturale din marile ora e 
franceze 

2. Decembrie
2021  Cr ciunul 

în spa iul 
european 

-material PPT cu tradi ii de 
Craciun în România  i  Fran a 
-eseuri cu tema" Craciunul  
copil riei mele" 
-desene reprezentative 
-colinde în limbile român  i 
francez  
-desene i decora iuni de Cr ciun  

Prof.Sandu 
Iuliana 

3. Ianuarie
2022 

Celebrarea 
iubirii în 
spa iu 
european 
Eminescu-
simbol al 
culturii 
europene 

-prezentarea unui material power 
point privind via a i opera lui 
Eminescu 
-recitarea de poezii  
-desene  
-referate "Teme i motive 
romantice în lirica eminescian " 
-expozi ie de c r i 

Prof.Sandu 
Iuliana 

4. Martie
2022 

Literatur  i 
cinematogra
fie 

- Vizionarea unor secven e din 
filmul ,,Morome ii,, 
-Prezentarea unui material ppt 
despre opera scriitorului Marin 
Preda 
-Elevii clsei a-XII-a A prezint  
recenzii asupra romanului 
,,Morome ii,,, analiza 
asem n rilor sau deosebirilor 
între film i carte în principalele 
scene din roman. 

Prof.Sandu 
Iuliana 

5. Aprilie
2022 

Lumin  din 
suflet 

-expozi ie pascal  cu felicit ri i 
ou  încondeiate 
-prezentari ale tradi iilor i 
obiceiurilor de Pa te din spa iul 
cultural român i francez prin 
materiale ppt sau prezent ri 
libere 
- realizarea de desene 
reprezentative 

Prof.Sandu 
Iuliana 
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 Prezent ri ppt  
 Eseuri  
 Realizarea de afi e pentru promovarea simbolurilor culturale europene 
 Realizarea de portrete/desene ale scriitorilor români  
 Dezbateri 
 Chestionare 

A tept ri: 

-Implicararea cadrelor didactice i a elevilor pentru desf urarea de activit i 
extracurriculare 
-Participarea unui numar cât mai mare de cadre didactice i elevi pentru a desf ura 
activit i în cadrul acestui proiect 
-Încurajarea elevilor de a participa i 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 competivit ii la nivelul fiec rei clase i a fiec rui elev în cadrul echipei de 
lucru 

Valorificarea proiectului: 

Pe parcursul derul rii proiectului vor fi popularizate activita ile în cadrul colii  
i al comunit ii. 

Produse finale: 

 expozi ii, albume foto (expozitii, afi e, postere, colaje, etc ); 
 pliante, flutura i, ghid de bune practici 
 mape (crea iile literare si plastice, fi e concurs de cunostin e); 

Modalit i de evaluare:   

 Observatii pe parcursul derul rii proiectului; 
 Mape, albume cu materiele adunate/realizate în timpul activita ilor 
 Activit ile proiectului vor fi promovate pe pagina web a colii. 
 Înmânarea de diplome  participan ilor, parteneri, organizatori si coordonatori 
  Diseminarea se va realiza prin crearea unui panou  cu fotografii de la activit i 

i prin realizarea unui raport final. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Înv. Pre colar: Sandu Ottilia    
G. P. P. NAPSUGAR / RAZ  DE SOARE              

SF. GHEORGHE, Jud. Covasna 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. În zilele noaste, unitatea de 
înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai complexe din partea 
societ ii contemporane i s  î i revendice locul s u în via a copiilor pe care îi educ  
dar i în centrul comunit ii.  

Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. Deschiderea spre 
nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care intervin în favoarea acestei 
dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de înv mânt, 
putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc i, cât i indirec i 
(elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea 
fiind astfel influen at  de coala. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
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rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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Proiectul de parteneriat -       
modalitate de promovare a imaginii colii 

Sârb Marinela Lucia      
coala Gimnazial , Cr ciunelu de Jos, jud. Alba 

Titlul proiectului: „Tezaurul local-oameni, locuri, traditii, obiceiuri” 

Durata proiectului: 2 ani  

Parteneri: 

coala Gimnazial  Cr ciunelu de Jos  

Gr dini a cu program normal, Cr ciunelu de Jos  

coala Gimnazial  „ Aron Cotru ”, Cerg u Mare

Argument  

În realizarea acestui proiect am pornit de la dorin a de a insufla elevilor poate   
cel mai de pre  lucru pe care îl mo tene te o na iune i anume tradi ia. Tradi ia este 
ghidul nostru, care din cele mai vechi timpuri ne ajut  s  descoperim valori precum 
h rnicia, adev rul i virtutea.  

Credem c  fiecare copil trebuie s  cunoasc  tradi ia poporului s u, pentru a ti 
de unde î i are r d cinile, pentru ca s  descopere frumuse ile acestora. Frumosul 
sensibilizeaz  elevii i treze te în ei sentimente, imagini inedite, pl cere, acesta fiind 
v zut i perceput în moduri diferite. Prezentul proiect  este un bun prilej de a stabili 
rela ii de prietenie dar i de competi ie. 

Scopul proiectului: 

 Promovarea valorilor tradi ionale str mo e ti; 
 Implementarea unor cântece i dansuri populare române ti 
 Stabilirea unor rela ii de prietenie între elevii din colile partenere ; 
 Dezvoltarea  spiritului de colaborareîntre  copii, în vederea realiz rii sarcinilor 

date; 
Obiective specifice: 

 S  cunoasc  semnifica ia unor evenimente exprimând tradi ii i obiceiuri locale: 
culturale, religioase; 

 S  cunoasc , s  aprecieze i s  îmbrace costume populare pentru diferite 
evenimente; 

 S  redea poezii, cântece, colinde, dansuri; 
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 S  realizeze  lucr ri idramatiz ri is  participle activ la toate activit ile propuse 
în proiect; 

 S  manifeste st ri affective positive în rela iile cu cei din jur cum ar  fi: toleran a, 
prietenia, armonia, respect în rela ia cu copiii de alt  etnie; 

Resurse: 

a) Umane:   directori, cadre didactice, elevi,  familiile, reprezentan i ai autorit ilor
locale 

b) Materiale:   materiale pentru lucr ri practice, diplome, fotografii , CD-uri.

c) Financiare:   sume diferite pentru cheltuieli de transport suportat de Comitetul
de p rin i ale claselor participante. 

d)Temporale: Activit ile se desf oar  pe parcursul anilor colari 2018/2019;
2019/2020   

Activit i de informare i documentare: 

 întâlniri periodice între coordonatori de proiect 
 întâlniri cu p rin ii elevilor 
 întâlniri cu reprezentan i ai comunit ii locale 

Activit i comune: 

 Vizitarea obiectivelor turistice din zona localit ilor  în care se afl  colile 
participante 

 Sus inerea programelor artistice 
 ez toare 

Modalit i de evaluare: 

 Acordarea  unor diplome pentru realizarea unor lucr ri ale copiilor realizate în 
proiect 

 Programe artistice cu ocazia s rb torilor în prezen a p rin ilor, a autorit ilor 
locale 

 Fotografii de la activit i 
 Portofoliul înv toarelor 
 Mediatiarea activitatilor comune in presa locala 

Rezultatele a teptate ca urmare a implement rii proiectului : 

 Dezvoltarea sentimentelor de respect i apreciere a valorilor tradi ionale 
 Receptarea frumosului din arta popular  
 Implicarea altor clase, a comunit ii, a familiilor copiilor 
 Cre terea calit ii procesului de înv mânt prinr ealizarea unor teme activ-

participative 
 Vor lega prietenii cu elevii colii partenere 
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Calendarul activit ilor 

Nr. 
Crt. 

Tema activit ii Perioada Locul activit ii 

1. Încheierea de parteneriate între
institu iile partenere. Elaborarea
proiectului

Octombrie   colile 
participante 

2. Prezentarea proiectului Noiembrie S lile de clas   
3. S  ne cunoastem!

Program artistic la C minul Cultural
Prezentarea costumelor populare, 
colinde specifice zonei  

Decembrie C minul Cultural 
Cr ciunelu de Jos 

4. Expozi ie de m r i oare i felicit ri Martie 
coala 

Gimnazial  
Cerg ul Mare 

5. 

Elemente de Obiceiuri Pascale din zona 
noastr ;Realizarea unui schimb de 
fotografii între colile participante 
reprezentand obiceiuri i tradi ii locale; 
Realizarea unei expozi ii în fiecare 
coal  participant ; 

Aprilie colile 
participante 

6. 
Z  Ziua Copilului e azi i Ziua Prieteniei - 

  - concurs de desene pe asfalt cu tema  
,,Copiii i copil ria”- desf urat pe grupe
 mixte, cu acordare de diplome de 
 participare tuturor copiilor; 

Iunie coala 
Gimnazial ,  
Cr ciunelu de Jos 

7. 
„Bog iile toamnei”- realizarea unui 
schimb de lucr ri cu materiale din 
natur  specifieâce anotimpului de 
toamn  

Octombrie colile 
participante 

8. „ Am plecat s  colind m”
-Colinde i obiceiuri de Cr ciun

Decembrie coala 
Gimnazial  
Cerg ul Mare 

9. 
Expozi ie de m r i oare i felicit ri Martie coala 

Gimnazial  , 
Cr ciunelu de Jos 

10. 

“Încondeiatul ou lor” 
-  prezentarea tradi iei cre tine a 
încondeierii ou lor; 

Aprilie 
coala 

Gimnazial  
Cerg ul Mare 
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11. 
,, Am devenit i vom r mâne prieteni ” 

- evaluarea proiectului: 
Iunie 

colile 
participante 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” – One ti
Profesor: Sarca - Jugaru Lavinia 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, primii interesa i de acest aspect.  

Este foarte important  existen a unor strategii de marketing în promovarea 
imaginii colii,pentru a atrage elevi c tre coala,pentru a-i p stra sau a face cunoscut  
activitatea acesteia. Promovarea imaginii institu iei este sus inut  de personalizarea 
ofertei educa ionale la nivel institutional, prin diversificarea i flexibilizarea acesteia 
în func ie de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educa ional.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local,national i interna ional care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i 
a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

De i to i p rin ii afirm  c  î i las  copiii s  decid  traseul liceal pe care doresc 
s -l urmeze, s-a observat faptul c  tot ei sunt cei care hot r sc în numele copiilor, în 
func ie de imaginea pe care o are coala în comunitate. De-a lungul timpului s-au 
utilizat multe modalit i de promovare a imaginii colii: prin rezultate la concursuri 
colare i olimpiade, rezultate la examene na ionale, târguri de meserii, trasee 

didactice, vizite în coli, filmule e de prezentare a colii în cadrul lectoratelor cu 
p rin ii, sesiuni de comunic ri, conferin e organizate de coal , activit i extra colare 
etc. 

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii. Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , 
practic  i creativ  de a ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce 
promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la 
nivel local, cât i jude ean sau na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 
Prin prezentarea diverselor activit i ce au fost derulate în coala noastr , imaginea 
colii a fost vizibil îmbun t it , iar atitudinea unora s-a schimbat. Uneori chiar i 

stimularea particip rii 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 reprezint  i 
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imaginea colii este astfel îmbun t it . Consider c  orice ac iune realizat  ce vizeaz  
coala, cu scop pozitiv, poate fi transformat  într-o strategie de marketing, indiferent 

dac  coala se g se te în mediul rural sau urban. coala noastr , în ochii comunit ii, 
este rezultatul unei munci constante. Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare 
se realizeaz  prin publicarea tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod 
de a face accesibile rezultatele i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui 
email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  
în coala, dar putem promova activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se 
desf oar . 
Scolile care au acces la mai multe resurse ale comunit ii (umane, materiale, 
informa ionale, tehnologice) pot dezvolta forme de manifestare ale parteneriatului 
scoal  – comunitate diverse si centrate pe nevoile comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. Putem afirma c  implicarea p rin ilor i a 
celorlal i membri ai comunit ii în via a colii are o importan  deosebit  în 
promovarea principiilor unei coli incluzive. coala i familia urm resc acela i scop, 
formarea tinerilor pentru a deveni personalitã i multilateral dezvoltate care s  poat  
face fa  dinamicii sociale, schimb rilor profunde din societate. A adar, coala este 
locul unde to i membri comunit ii pot s  î i aduc  contributia, locul unde se 
promoveaz  sentimente de solidaritate pentru elevi i p rin i.  

Parteneriatele dintre coal  i familie pot ajuta profesorii în munca lor, 
perfec ioneaz  abilit ile colare ale elevilor, îmbun t esc programele de studiu i 
climatul colar, îmbun t esc abilit ile educa ionale ale p rin ilor, dezvolt  abilit ile 
de lideri ale p rin ilor, conecteaz  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/2016/1425- 

1463124739.pdf; 
2. Mitran, P.C. “Politici de marketing în sistemul de educa ie i înv mânt”, note

de curs 
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PRE COLARII ÎN ONLINE 

Scutaru Violeta - Liliana    
Prof. înv mânt pre colar special   

Gr dini a Special  - F lticeni  

Dup  un anumit num r de ani la catedr , având experien  în specialitate i cu 
rezultate certificate  ajungem s  ne spunem la un moment dat c  noi tim totul, nu prea 
mai avem ce înv 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 c  m  aflam oarecum în acel 
punct în anul colar 2019/2020, când am fost to i bulversa i de epidemia de Covid 19. 
Dup  perioada de vacan , când s-a implementat conceptul de înv mânt online m  
vedeam în fa a a ceva nou i fiind obi nuit  s  v d finalitatea actului educational, 
dorind ca, de obicei, s  pot fi aproape de copil, s -l îndrum, s -i explic suplimentar 
unde este cazul (lucrez în înv mântul pre colar special)  a trebuit s  m  adaptez în 
acel moment la noua paradigm  a muncii dictate de tehnologie.  

Primele zile de înv mânt online au fost frustrante pentru noi, cadrele didactice 
de la grup , ap reau obstacole i ne întrebam dac  facem bine ceea ce facem. Acum 
pot spune c  dac  te ii într-adev r de treab , ajungi s  tii ceva, tiind c  ai pornit dintr-
un punct în care nu tiai nimic.  

La nivel pre colar educatoarea nu poate realiza înv area online f r  sprijinul i 
colaborarea p rin ilor, fra ilor mai mari sau a bunicilor. Din aceast  cauz ,  realizarea 
activit ilor sincron au fost net inferioare ca num r celor asincron postate în grupul 
Facebook care era înfiin at, spre norocul nostru de doi ani, din momentul intr rii în 
grupa mic  a copiilor. Pentru ca procesul de înv are s  se desf oare în condi ii cât 
mai bune am avut permanent discu ii cu p rin ii i familiile copiilor, am distribuit 
fiec rui copil s pt mânal materiale cu indica ii i recomand ri pentru realizarea 
temelor propuse. La începutul fiec rei s pt mâni  p rin ii erau anun a i despre tema ce 
urma s  fie desf urat . Am încercat s  propunem activit i cât mai atractive care s  se 
încadreze în temele propuse la începutul anului colar. Pentru realizarea activit ilor 
asincron am c utat linkuri, activit i filmate de c tre noi, cadrele didactice de la grup  
sau de c tre alte cadre didactice, jocuri care au putut fi realizate în familie i în acela i 
timp am asigurat materialele necesare s pt mânal. P rin ii au realizat temele propuse,  
atunci când au avut timpul necesar i s-au str duit s  p streze ritmul pentru a nu exista 
goluri între temele planificate . 

Cu toate acestea noi, cadrele didactice, nu am pus presiune pe p rin i. P rin ii nu 
trebuie s  desf oare activit i metodice ci s  ajute copilul în rezolvarea unor fi e, s -i 
fie partener de joac . Cel mai important lucru pentru pentru un copil este s  fie ajutat 
s  devin  independent. Astfel am sugerat p rin ilor s - i obi nuiasc  copilul s  mearg  
singur la toalet , s  se îmbrace cu cât mai pu in ajutor posibil, s - i lege ireturile la 
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pantofi, s - i pun  juc riile la locul lor dup  ce se joac  i alte activit i repetitive 
necesare pentru formarea i consolidarea deprinderilor.  

Pandemia i-a inut pe copii departe de prietenii lor reducându-le oportunit ile 
de a înv a s  interac ioneze cu ceilal i. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 
desf urat în cadrul grupului educa ional i bazat pe rela ii psihologice directe la 
derularea activit ii didactice exclusiv prin mijloace moderne poate conduce la 
schimb ri perceptive ale procesului educa ional. Copiii de vârst  pre colar  au nevoie 
s  comunice, s  rela ioneze cu ceilal i copii dar i cu adul ii, în aceast  perioad  se 
dezvolt  deprinderi de autoservire, comportare, igienice de care vor avea nevoie pe tot 
parcursul vie ii, iar aceste deprinderi se formeaz  prin repetarea continu  atât în 
activit ile  desf urate în gr dini  cât i în familie. P rin ii au fost sf tui i s  implice 
copiii în cât mai multe activit i casnice, s -i stimuleze s  comunice verbal. Aceste 
abilit i se dezvolt  cu u urin  prin via a de familie. De exemplu, li s-a sugerat 
p rin ilor s  vorbeasc  la cin  despre subiecte accesibile copiilor i s -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 activit i 
practice pentru a-l înv a s  colaboreze la realizarea unor sarcini în familie (ajutorul 
pentru a plia rufele, a aranja vesela i tacâmurile pe mas  sau a uda florile).  

Pandemia actual  ne-a impus s  schimb m total modul de lucru cu copiii.  Prin 
urmare, rutina cu care au fost copiii înv a i a fost înlocuit  i înv area a fost 
reinventat  pentru o perioad  de timp. Cadrele didactice i p rin ii au f cut tot posibilul 
s  continue colarizarea de acas  dar asta nu înseamn  c  a fost u or. Multe variabile 
au intrat în joc: unii p rin i au continuat s  lucreze în afara locuin ei; în familie mai 
erau copii care trebuiau s  intre online; bunicii nu puteau decât s  supravegheze copiii 
sau chiar nu exista conexiune la internet.  

Fiecare zi aducea partea sa de emo ii în fa a cadrelor didactice i a p rin ilor! 
Perioada online ne-a ar tat c  realitatea ne poate zgudui toat  planificarea, inclusiv 
coala. Priorit ile s-au schimbat  i evenimentele ne-au obligat s  înv m lucruri noi. 

Am accesat fiecare diferite cursuri, am înv at to i despre noi moduri de a concepe i 
desf ura lec iile. Pe scurt, indiferent de situa ia în care ne-am  aflat, totul a fost nou, 
am accesat multe cursuri pentru partea teoretic  i acum recunosc, nimic nu a fost atât 
de simplu în practic  .... mereu avem ceva de înv at . 

Dup  aceast  perioad , putem ine capul sus i noi i p rin ii. Copiii au trecut de 
perioada online cu bine i la revenirea la gr dini  deprinderile lor ne-au dovedit c , 
din nou, echipa cadru didactic-p rinte a fost la în l ime.   
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Importanta promov rii imaginii scolii  

Prof. Seimeanu Anca,
Sc. Gimnaziala Voievod Litovoi,Tg-Jiu 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile , bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  reac ioneze prima, schimbând 
sistemul educa ional vechi cu unul modern.  

În zilele noastre, unitatea de înv mânt este preg tit  s  fac  fa  unor cerin e 
tot mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direc i, cat si indirec i(elevii, p rin ii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind interesa i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaz  prin 
fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 
Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adapt   la particularit ile elevului, 
folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor îmbun t ii crea 
o imagine pozitiva asupra colii. Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i
formare permanent  cu nevoile specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea 
local .  

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
tr ie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emo ional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii . 
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Viziunea colii: cre terea calit ii în educa ie prin deschiderea c tre valorile 
europene i formarea competen elor de punere în valoare a acestora, pentru a putea 
r spunde cerin elor unei societ i bazate pe cunoa tere i dezvoltare de competen e. 

 Misiunea colii: scopul fundamental al colii noastre este de a furniza servicii 
de o asemenea calitate încât elevii no tri s  primeasc  o educa ie superioar , cadrele 
didactice, elevii i p rin ii s  fie p rta i la succes, iar societatea s  beneficieze de 
absolven i performan i. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ile i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creeaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activit i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creeaz  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 
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IMAGINEA COLII –               
OGLINDA REZULTATELOR  ELEVILOR I PROFESORILOR 

PROF. SEVCIUC ANA - ADRIANA 
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 POIANA LACULUI, ARGE  

ARTICOL DE SPECIALITATE 

coala reprezint  mediul în care elevii î i dezvolt  cuno tin ele, î i aleg modele 
în via  prin puterea exemplului celor din jurul lor. 

Din cele mai vechi timpuri, coala a fost v zut  ca un mijloc de evolu ie 
spiritual  i material  a unei na iuni. 

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 via a i, 
în acela i timp, cu modele de via  i cu primele elemente educative. 

In familie copilul î i dezvolt  primele cuno tin e despre credin e, valori i 
atitudini. Acestea ghideaz  modul în care fiecare dintre noi tr im i deciziile pe care le 
lu m în via . Mai apoi, în cadrul colii, profesorului îi revine responsabilitatea educ rii 
tinerilor. Aici intervin principiile etice: protejarea drepturilor i nevoilor elevilor, 
confiden ialitatea. 

coala reprezint  institu ia direct r spunz toare de educarea tinerelor genera ii, 
dar i implicarea în g sirea unei modalit i de a îmbun t i calitatea actului educa ional. 

Rela ia dintre coal  i comunitate este una foarte important  i în acest fel pot 
fi implicate împreun  în realizarea unor proiecte. 

In acest sens, la nivelul colii am propus proiectul educa ional “Lectura ca mijloc 
de îmbog ire a vocabularului i expresivit ii”. 

Cu ajutorul c r ilor, prin intermediul unui program de citit, vocabularul tinerilor 
se poate diversifica. Totodat  lectura dezvolt  imagina ia, induce starea de bine, 
activitatea intelectual  prin citit men inâd creierul activ pe toat  perioada vie ii. 

Proiectul este gândit în a a fel încât s  stimuleze gustul pentru lectur , dorin a 
de a citi, prin fluen a lecturii, având ca scop formarea unei atitudini pozitive fa  de 
coal  i totodat  diversificarea lexicului fiec rui elev care s  conduc  la o mai bun  

înv are. 
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Inv area este procesul care determin  o schimbare în cunoa tere i în 
comportament, care se realizeaz  în familie, grupuri de prieteni, coal . 

Obiectivul general în promovarea imaginii colii este de a crea o imagine 
pozitiv  a institu iei. Rolul colii este acela de a eviden ia dezvoltarea socio-emo ional  
a copilului. 

Astfel, este foarte important  promovarea imaginii colii în comunitatea local  
prin elaborarea de proiecte locale, prin crearea i promovarea imaginii institu iei 
colare, promovarea i personalizarea ofertei educa ionale, la nivel de coal , în func ie 

de nevoile i interesele benefice procesului educa ional. 

A fi dasc l nu este doar o profesie, ci i o calitate; aceea de a fi capabil de 
empatie, de afectivitate, de a fi un bun communicator, de a ti s  promoveze coala în 
comunitatea local  printr-o bun  rela ie cu p rin ii i elevii, în fa a c rora este direct 
r spunz tor. 

coala este un element esen ial al comunit ii prin resursele umane i materiale 
de care dispune, contribuind la dezvoltarea permanent  a comunit ii. 

O bun  promovare a imaginii colii este realizat  prin prin intermediul elevilor 
care finalizeaz  o etap  i încep o alta în mediul liceal unde au bune rezultate, f când 
fa  nevoilor i cerin elor educa ionale la nivelul noii institu ii prin rezultate favorabile 
care reflect  munca depus  în coala gimnazial , atât a profesorilor, cât i a elevilor. 

Calitatea unui sistem de înv mânt este influen at  de mediul social, economic, 
familial, de nivelul de educa ie i ocupa ia p rin ilor, dar i de coal  (profesori, 
condi ii de înv are, condi ii materiale). 

coala poate interveni în îmbun t irea calit ii educa iei prin buna preg tire a 
dasc lilor, printr-o bun  dotare a bazei materiale la nivelul colii, implicarea familiei, 
a comunit ii în activitatea colar , organizarea de programe educa ionale 
extracurriculare. 

De asemenea, promovarea imaginii colii se poate realiza printr-o ofert  
educa ional  a materiilor op ionale în func ie de cerin ele i nevoile elevilor i ale 
comunit ii locale. 

Modernizarea i perfec ionarea procesului instructiv-educativ presupune 
îmbinarea activit ii colare cu activit ile extra colare, permi ând manifestarea 
imagina iei i creativit ii copilului prin intermediul proiectelor educa ionale 
,serb rilor colare, a spectacolelor,excursiilor i taberelor tematice. 
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Activit i realizate pentru promovarea imaginii unit ii de înv mânt 

Prof. înv. primar SIMA ROXANA MIHAELA       
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Ia i 

          Situa ia de pandemie în care ne afl m ne-a determinat s  realiz m unele 
schimb ri radicale în procesul de înv mânt prin regândirea utiliz rii 
tehnologiei. Astfel, procesul instructiv-educativ desf urat în cadrul grupului 
educa ional i bazat pe rela ii directe, nemijlocite, a trebuit s  se deruleze exclusiv prin 
mijloace moderne de comunicare online. 
         Aceast  nou  abordare a educa iei trebuie s  fie direc ionat  în spiritul dezvolt rii 
autoeduca iei, atât a cadrelor didactice, cât i i a elevilor pentru c  nimeni nu a fost 
preg tit pentru înv area în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost 
provocate s  se adapteze rapid i s  transmit  un mesaj important elevilor: înv area 
continu  i dincolo de coal  cu instrumente online accesibile tuturor i mult  
determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii s  înve e i s  lucreze 
independent. Organizarea procesului de înv are în mediul online presupune o 
preg tire special , nu numai din perspectiva adapt rii i gestion rii con inutului, a 
asigur rii mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilit ii metodologiei de 
predare, ci, mai ales, din perspectiva preg tirii resursei umane (profesori i elevi 
deopotriv ) pentru o astfel de experien  didactic . 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 unit ii de înv mânt 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 s n tate, Proiect educa ional 
,,Suflet pentru suflet” în parteneriat cu Liceul ,,Miron Costin” Ia i i coala Gimnazial  
Le cani Ia i, Proiect educa ional în parteneriat cu Liceul Miron Costin i Scoala 
Gimnazial  Letcani ,,SUFLET PENTRU SUFLET”, Proiect educa ional,, Agent 
Green, bucur  mediul din jurul t u!”, Proiect educa ional în parteneriat ,,Prietenia” în 
parteneriat cu Colegiul Na ional ,,Emil Racovi ” Ia i, Proiect de activitate educativ  
în parteneriat cu Palatul Copiilor Ia i TRADI II DE MARTIE.      
           Trecerea brusc  la alte metode de predare, f r  o  preg tire prealabil  poate avea 
efecte negative pe termen lung, îns  cu o preg tire temeinic  putem asigura calitatea 
procesului instructiv-educativ. 
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Empatia – limba universal  vorbit  de oamenii toleran i 

Prof. Simin Lidia Nicoleta
coala Gimnazial  Nr. 1 V leni 

Empatia – limba universal  vorbit  de oamenii toleran i este una dintre 
activit ile pe care le-am desf urat în luna octombrie 2021, cu un num r de 21 de 
copii, de la clasa a VII-a B, pentru a marca: 26 septembrie – Ziua interna ional  a 
limbilor str ine i 2 octombrie – Ziua interna ional  a non-violen ei i Ziua 
interna ional  a zâmbetului, cu scopul de a-i face pe copii s  în eleag  i s  î i dezvolte 
empatia.  

Lec ia a fost deschis  cu o prezentare de proiecte gândite i preg tite de elevi, 
conform unor indica ii date cu o s pt mân  înainte. Ace tia au avut de tradus cuvintele 
toleran , iubire, zâmbet i empatie într-o limb  str in , la alegere i de realizat un colaj 
sau desen, în care s  apar  cele patru cuvinte i simboluri ale rilor în care se vorbe te 
limba aleas . Fiecare elev i-a prezentat materialul, dovedind seriozitate i dorin  de 
perfec ionare.  

În continuare, printr-o serie de jocuri, studii de caz i discu ii pe baza unor situa ii 
de via  concrete, elevii au demonstrat c  au în eles ce este empatia i c  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 clas , amintesc „Trece linia 
dac .....”, „Identit i noi”, „Mesaje pozitive pentru colegii mei” i „Pune-te în pantofii 
personajului”. 

Astfel, pentru a practica empatia, elevilor li s-a cerut s  î i imagineze c  
identit ile lor au fost brusc schimbate. Fiecare dintre ei a primit o etichet  care, timp 
de 10 minute, a reprezentat noua lor identitate, cum ar fi „e ti o mam  f r  serviciu, 
divor at  i care î i cre te singur  copilul”, „e ti un tân r cu dizabilit i, care se poate 
deplasa doar în scaun cu rotile”, etc. Elevii au ascultat o serie de enun uri i au trebuit 
s  gândeasc  din perspectiva noii identit i primite. Exemple de situa ii i provoc ri: 
„niciodat  nu ai avut probleme financiare”, „crezi c  limba, cultura i religia ta sunt 
respectate în societatea în care tr ie ti”, „beneficiezi de servicii sociale i medicale 
adecvate”, etc.  

La finalul exerci iului, elevii au restituit etichetele i au fost ruga i s  reflecteze, 
având ca sprijin urm toarele întreb ri: 

1. Cum a i reu it s  intra i în rolul noii identit i?
2. Cum s-a modificat modul în care privea i via a, în „noua” identitate? Ce emo ii

tr ia i? 
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3. Au fost momente în care a i gândit c  drepturile sau nevoile voastre sunt
înc lcate? 

4. Acum c  a i revenit la „vechea” identitate, ce gândi i despre persoanele
asem n toare celor din rolurile jucate de voi? Dar despre cei din jur? 

5. Care sunt asem n rile/deosebirile dintre acest exerci iu i realitatea lumii
noastre?” 

De asemenea, elevii au discutat despre experien e personale în care au fost 
nevoi i „s  se pun  în locul celuilalt i s  vad  lumea prin ochii lui”, folosind empatia 
ca o punte de comunicare cu un prieten, dar i „s  se pun  în pantofii unui personaj” 
pentru a reflecta asupra posibilelor lui gânduri, emo ii i comportamente. Exemplu: 
„Mihai este anun at de un coleg c  va veni la el, imediat dup  ore, pentru a discuta ceva 
important. De i avea în plan s  mearg  la un film cu v rul s u, Mihai anuleaz  totul i 
decide s  îl a tepte acas . Dup  trei ore de a teptare, în care colegul s u nu r spunsese 
la niciunul din telefoanele date, acesta îl sun  i îi spune c  mai întârzie o or , iar în 
final, nu mai apare deloc.” 

Au avut loc discu ii libere i s-a concluzionat c   „Identitatea unei persoane este 
definit  atât prin modul în care aceasta se prive te pe sine, cât i prin modul în care ea 
este privit  de ceilal i. Pentru a în elege diversitatea i a avea rela ii armonioase cu 
ceilal i, diferi i de noi, este important s  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 înseamn  s  te identifici 
cu cel lalt anulându- i propria personalitate, ci s  te transpui în mintea i în sufletul lui 
pentru a în elege cum percepe realitatea.” (Consiliere i dezvoltare personal , manual 
de clasa a VII-a, pagina 34) 

Prin varietatea de activit i propuse i implicarea direct , activ  a elevilor, 
ace tia au în eles c  empatia reprezint  abilitatea de a te conecta i de a în elege 
gândurile i sentimentele celuilalt, felul în care el le tr ie te i în care îl afecteaz , de a 
fi atent la ceea ce î i transmite atât verbal, cât i non-verbal, f r  a c dea 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 atmosfer  cald , de toamn . 
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Promovarea imaginii colii 

Liceul Tehnologic Bâlteni       
Profesor Simionescu Maria Mirabela 

Promovarea imaginii institu iei este sus inut  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 realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind,  primii interesa i 
de acest aspect. 

Este  foarte important  existen a unor strategii de marketing  în promovarea 
imaginii colii, nu numai pentru a atrage elevi c tre coala ta, chiar pentru ai p stra sau 
a i face cunoscut  activitatea.  

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive 
i a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

           Prin ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate, care s  
r spund  socializ rii copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agen ii economici)  am 
reu it s  atragem aten ia asupra potenialului elevilor no tri. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Chiar dac , crearea blog-ului colii, a pornit de la o simpl  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 activit i ce au fost derulate în coala 
noastr , imaginea colii a fost vizibil îmbun t it , iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar i stimularea particip rii 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 reprezint  i imaginea colii este astfel îmbun t it .
 Consider c  orice ac iune realizat  ce vizeaz  coala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformat  într-o strategie de marketing, indiferent dac  coala se g se te în mediul 
rural sau urban. 

coala noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 

tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
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Promovarea imaginii colii 

Prof. înv. pre c. Belcot  - Cernescu Cornelia Ani ca
G. P. N. Cornereva 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
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eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se creeaz  greu i se poate pierde 
rapid. 
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 ”Promovarea imaginii colii”
coala online / Educa ia altfel 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  ”Orizont” Oradea
Prof. Popa Mariana Gina  

În înv mântul special folosirea internetului i re elelor de socializare a devenit 
un mod de comunicare care se face sim it i în modul lor de a înv a. Profesorul 
folose te tehnologia informa iei i a comunic rii, astfel încât elevii s  se descurce în 
înv area online. 

Intregrarea TIC i TIAA în procesul tradi ional de predare-înv are-evaluare este 
o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interac iunea i
implicarea oferite de modul tradi ional de cunoa tere. Îns , pe lâng  importan a 
deosebit  în procesul de înv t mânt, tehnologia ajut  i în procesul de promovare a 
colii, a calit ii activit ilor desf urate pe parcursul anului colar. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coal . 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local, jude ean, interna ional, care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i 
a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. Festivalurile 
interna ionale s-au organizat i desf urat pe scena teatrului mic din Oradea, având 
participan i din toat  ara i din str in tate, elevii fiind r spl ti 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 ”, Impreun  
spre un nou orizont” ”Imagine sfânt  din icoan ”- icoane pe sticl , ”S n tate cu de 
toate” sunt proiecte care s-au derulat i se deruleaz  online. 

Elevii colii noaste au participat la realizarea de lucr ri trimise la diferite 
concursuri colare precum i participatea la activit i online în cadrul proiectelor 
ERASMUS+. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. Activit ile 
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extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  elevilor, institu ia de 
înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea pozitiv  
binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional.

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Promovarea imaginii colii se realizeaz  si prin organizarea de conferinte la nivel 
de jude  i ar , prin participarea la conferin e i simpozioane cu lucr ri tiin ifice i 
publicarea de articole în reviste de specialitete.    

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. Implementarea de proiecte educative având ca tem  prevenirea i combaterea 

bullyng-ul în coli vin în sprijinul cadrelor didactice i al elevilor. 
În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind elevilor: educa ie de 

calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea înv rii, combaterea 
discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea unui comportament moral pozitiv i 
participarea la activit i extra colare i extracurriculare. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar imon Corina
coala Gimnazial  Liebling, Timi  

Promovarea imaginii colii în comunitate se realizeaz , în primul rând, prin 
rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva 
asupra colii.  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discrimin rii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalit ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaz  prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institutional.  

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . 
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Prin combaretea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii institu iei colare 

 Prof. înv. primar Simon Mihaela Monica 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
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Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PE URMELE LUI MISS MARPLE 

profesor SMIEDT ANCU A                
Liceul Teoretic „Emil Racovi ”, Baia Mare  

Procesul educativ este unul complex, care presupune un melanj de tiin , 
intui ie, experien , spontaneitate i creativitate din partea dasc lului, nevoit s  se 
adapteze constant noilor provoc ri. Ultimii ani au determinat schimb ri importante la 
nivelului sistemului educativ, iar dasc lul s-a v zut în situa ia de a regândi i a 
reorganiza con inuturile astfel încât ele s  fie atractive pentru tân ra genera ie.  

Jocul didactic reprezint  un mijloc important de educa ie care nu trebuie s  
lipseasc  din activit ile colare. Folosit în activitatea de înv are i predare, chiar i de 
evaluare, el asigur  varietate, diversitate, implicare emo ional , dinamism, bun  
dispozi ie, antrenare, restabilind echilibrul psiho-fizic, furnizând motiva ii stimulatorii, 
fortificând energiile fizice i intelectuale ale elevilor.  

Activitatea Pe urmele lui Miss Marple i-a propus s  ofere elevilor din grupul 
int  posibilitatea de a înv a limba englez  i de a o exersa într-o manier  inedit , care 

s  le dezvolte creativitatea, spiritul competitiv, abilit ile de lucru în echip , aten ia, 
gândirea deductiv  i analitic . Întreb rile „V  plac pove tile pline de mister? V-a i 
descurca în ipostaza unui detectiv? V-ar pl cea s  cunoa te i mai bine mentalitatea 
omului de la început de secol XX?” au stârnit curiozitatea elevilor i dorin a lor de a se 
implica activ i con tient în aceast  activitate. Elevii au fost împ r i i în echipe, iar 
rolurile i le-au repartizat singuri, f r  interven ia profesorului. S-a convenit ca doi 
elevi s  fie cei care deslu esc ghicitorile, un elev s  î i asume rolul de a aranja puzzle-
ul pove tii, iar ultimii doi vor fi cei care lectureaz  povestea i adun  indiciile pe care 
le vor prezenta celorlal i membrii ai echipei; pe baza lor vor încerca s  deslu easc  
misterul prin folosirea metodei dezbaterii.  

Povestirea Agathei Christie, A strange jest, a fost împ r it  pe fragmente. Fiecare 
a fost pus într-un plic, pe care echipele l-au ob inut doar dup  ce au r spuns corect la 
câte o ghicitoare. Pe parcursul acestei provoc ri, li s-a interzis folosirea mijloacelor 
digitale cu care ar fi putut accesa dic ionare electronice sau alte site-uri pentru a g si 
cu u urin  solu iile ghicitorilor. Singura metod  acceptat  a fost aceea a discu iei în 
echip , în limba englez , folosind gândirea deductiv . Pe m sur  ce au g sit r spunsul 
ghicitorilor, au primit tot mai multe buc i din puzzle, povestea conturându-se sub ochii 
lor. Cea mai mare provocare, la care elevii nu se a teptau, a fost faptul c  finalul 
pove tii lipsea, ceea ce înseamn  c  sarcina elucid rii misterului le revenea lor. 
Folosindu-se de indiciile descoperite pe parcursul lecturii, membrii fiec rei echipe au 
încercat s  croiasc  un deznod mânt al pove tii pe care s -l prezinte în fa a clasei.  
 Am r mas impresionat  de imagina ia bogat  de care elevii au dat dovad , de 
puterea lor de implicare, de entuziasmul cu care au citit, au comunicat în limba englez  
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i au dus sarcina la bun sfâr it. De i doar o echip  a reu it s  deslu easc  misterul a a 
cum Agatha Christie l-a oferit în poveste, celelalte echipe au prezentat variante 
ingenioase i veridice. Feedback-ul din partea elevilor a fost unul pozitiv, dorin a lor 
fiind ca experien a s  fie repetat  cât de des posibil. 

La finalul activit ii, elevilor li s-a cerut ca s  aleag  o fraz  sau un paragraf din 
poveste care îi reprezint  cel mai bine pe ei în rolul de detectivi, iar ace tia au ales în 
unanimitate urm torul 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 sanitar  din ultimii doi ani a provocat schimb ri majore la nivelului 
sistemului educativ, nevoit s  se adapteze i s  î i mute activitatea în mediul online. 
Atât cadrele didactice, cât i elevii au depus eforturi sus inute pentru a se plia pe singura 
form  de înv mânt posibil  în acest context, dar, la reîntoarcerea în coal , efectele 
provocate de lipsa contactului social i petrecerea unui timp îndelungat în mediul 
virtual au fost vizibile mai ales la reprezentan ii tinerei genera ii.  

I-am descoperit pe elevi mai retra i, oarecum u or agresivi în rela iile cu ceilal i, 
având mult mai pu in  încredere în for ele proprii. Pentru c  evaluarea în mediul virtual 
a permis ob inerea unor calificative mari cu mai pu in efort, motiva ia elevilor pentru 
a înv a a sc zut semnificativ. Astfel, s-a impus gândirea unor activit i care s  fie 
atractive pentru elevi, s  le formeze atitudini pozitive fa  de coal  i fa  de actul 
educativ, s  îi ajute s  î i dezvolte frumos personalitatea, i chiar s  îi preg teasc  
pentru provoc rile pe care le aduce via a. Proiectul Magia teatrului a fost conceput 
pentru a r spunde orizontului de a teptare al unor astfel de tineri. 

Teatrul ofer  modele i tipare pentru situa ii de via  complexe; ofer , prin 
operele puse în scen , perspective inedite asupra existen ei, transmi ând tr iri, 
sentimente, dar i concepte valoroase. Evadarea din cenu iul vie ii cotidiene se poate 
realiza admirabil prin teatru, fie c  ne g sim în ipostaza actorului sau doar a 
spectatorului.  

La întreb rile „Nu i-ai dori s  fii, m car pentru câteva minute, în pielea altcuiva? 
S  vezi via a prin ochii altcuiva? S  la i la o parte problemele tale?”, majoritatea 
elevilor au r spuns afirmativ. Proiectul Magia teatrului a debutat în luna septembrie a 
anului colar în curs cu activit i teatrale desf urate bilunar.  

Proiectul i-a propus ca, prin activit ile sale, s  contribuie la dezvoltarea 
armonioas  a elevilor care s-au înscris în grupul int , s  îi incite la luarea unor 
ini iative, s  le stimuleze imagina ia i s  le antreneze memoria. În spatele „m tilor”, 
al personajului interpretat, cei timizi au avut posibilitatea s  uite de proprii „demoni”, 
s  se simt  liberi i s  înfrunte curajo i provoc rile vie ii.  

La începutul fiec rei întâlniri am realizat jocuri care s  antreneze aten ia elevilor, 
expresivitatea artistic , memoria, dic ia, creativitatea i spontaneitatea: S biile, 
Împ ratul, Fraza bucluca , S  ne prefacem!, etc. Împreun  cu elevii am citit i am 
analizat câteva scenete pe care s  le interpret m i ne-am oprit asupra piesei de teatru 
Nu te juca cu dracul de Iacob Negruzzi, pe care am adaptat-o împreun , i asupra unei 
scenete care vizeaz  teme precum prietenia i bullying-ul, Scene din via a noastr , 
crea ie proprie. Ata ez un fragment din aceast  pies : 
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„ÎNGERUL: Ce frumos e cerul!... Ce albastru!... M  simt tare liber i fericit azi! 
S  zbor a a peste tot, s  observ tot ce se petrece în lumea asta, s  cutreier ca vântul i 
ca gândul... asta da bucurie! Sunt sigur c  azi voi vedea doar lucruri frumoase care m  
vor umple de bucurie!... (prive te la dreapta) Un copac cu flori! Cât de alb, de pur!... 
(prive te la stânga) Un pârâu! Ce limpede i cristalin  pare apa lui! Oare unde se 
gr be te a a? (î i duce mâinile la gur  i strig ) Hei, ap ! Hei, tu, ap ! Unde curgi a a 
gr bit ?... (spre public) Nu spune ea, golana! E secret!... Sunt tare multe lucruri de 
v zut în lumea asta! (î i scoate din buzunar un carne el i un pix) Hmmmmm... 
recapitulare: ce am v zut noi ieri... Num rul unu: în parc, doi b trânei st teau pe o 
b ncu  i împ r eau ni te sandvi uri. (în spatele lui apar cei doi b trânei) Mai 
r m sese o singur  bucat . B trânelul se uit  la partenera lui i spuse... Ce a spus oare? 
Oh! (r sfoie te paginile carne elului). 

B TRÂNELUL  (întinzând bucata de sandvi  b trânei): Uite, draga mea, 
ultima bucat  o meri i tu!  

B TRÂNICA (zâmbind): Dar, dragul meu, tu e ti bolnav. Uite cum facem: 
(rupând sandvi ul în dou ) o bucat  pentru tine, alta pentru mine. (îi întinde 
b trânelului bucata).” 

Profesorul i-a asumat doar rolul de îndrum tor, iar restul responsabilit ilor au 
fost împ r ite de elevi, asfel încât experine a lor s  fie cât mai bogat : regizor, 
costumier, sunetist, scenarist, actori.  

Rolurile au fost distribuite în func ie de preferin e, dar, dup  primele repeti ii, s-
au f cut modific ri, astfel încât rolul s  se potriveasc  celui care îl interpreteaz . Pentru 
a avea o imagine mai clar  asupra interpret rii teatrale, s-au f cut film ri în timpul 
repeti iilor, iar apoi am discutat pe baza lor, încercând s  venim cu solu ii i s  
îmbun t im acolo unde interpretarea nu era cea mai bun .  

Chiar dac  suntem departe de finalizarea proiectului printr-un spectacol, ne 
bucur m de fiecare întâlnire i ne l s m fermeca i de magia teatrului. 
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Promovarea imaginii colii 

prof. înv. primar ortan Claudia Crina,       
coala Gimnazial  ,,Gheorghe Laz r,,,Zal u 

Încep prin a spune c  nu zidurile unei colisunt cartea de vizit  a acesteia ci duhul 
ce domne te în interiorul ei. Acest duh nu este altceva decat dragostea cu care copiii 
vin la coal , pl cerea de a descoperi lucruri noi i sentimentul ca vacan ele sunt prea 
lungi pâna reîncepe coala. 

Nevoia de a înv a de a descoperi lucruri noi,o avem inc  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 . Al turi de activita ile de 
înv are, gândite în mod creativ, proiectele educationale, parteneriatele cu diferite 
institu ii, ofer  cadru optim atingerii scopului propus. 

Atelierele de crea ie,sez torile literare, cu invita i de seam  din lumea scrisului, 
serb rile colare, deschid copiilor u a c tre împ r 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 activit ilor mult a teptate de copii sunt i cele din cadrul parteneriatului ,,Micii 
chimi ti,, Lumea fascinant  a reac iilor chimice i-a deterninat s  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 activit ile din cadrul parteneriatului cu Biblioteca colar  si cu  
Biblioteca Jude eana, se înscriu în cadrul activit 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 s  
împ rt easc  cu p rin ii cele citite iar la rândul lor p rin ii trebuie s   aib  acas  
stabilit  ,,ora de lectur ,, când to i ai casei se opresc asupra c r ilor. Rezultatul ob inut 
este validat de implicarea acestora n orice activitate care se desfa oar  la coal  i le 
solicit  sprijinul. 
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M surarea 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 activit i sunt o activitate de echip  a tuturor cadrelor didactice 
dintr-o coal , caracterizate de consecven , profesionalism i d ruire. 
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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 ional , gr dini a î i exercit  influen a educativ  
asupra copiilor, atât prin ac iuni directe, cât i în mod indirect, prin felul în care î i 
organizeaz  elementele de mediu pedagogic.  

Gr dini a, ca institu ie educa ional , prezint  anumite caracteristici, care o 
deosebe te de celelalte: programe de educa ie structurate flexibil, tematic  propus  de 
educatoare, jocul ca principal  modalitate de înv are, evaluare centrat  pe progresul 
copiilor, crearea unui mediu de înv are pl cut i stimulator, îmbinarea caracteristicilor 
educa iei de tip informal într-un cadru formalizat. 

Copil ria este cea mai fericit  perioad  a vie ii prin lipsa de griji, dragostea celor 
din jur i posibilitatea de a n zui c tre tot ce este mai frumos pe lume. Dup  familie, 
mediul institu ionalizat (cre a i gr dini a) constituie prima experien  de via  a 
copilului în societate. Aici, copilul ia cuno tin  de activit i i obiecte care-i 
stimuleaz  interesul i ac iunea, îl provoac  s  se exprime prin angajarea în rela iile 
sociale de grup.  

Educa ia este procesul prin care se realizeaz  formarea i dezvoltarea 
personalit ii umane i constituie o necesitate pentru individ i societate. 

Cercet torii M. Avram i N Silistraru eviden iaz  câteva func ii ale mediului 
educa ional: 

În primul rând, ca o totalitate a posibilit ilor pentru educarea capacit ilor i 
poten ialelor de personalitate; 

În al doilea rând, ca mijloc de educare i dezvoltare; 
În al treilea rând, ca obiect de proiectare i modelare. Mediul educa ional al 

gr dini ei se proiecteaz  la început în mod teoretic, apoi se modeleaz  practic în 
corespundere cu obiectivele educa iei, particularit ile specifice i condi iile 
psihosociale i etnice; 

În organizarea spa iului educa ional se va ine seama de urm toarele cerin e: 
 Împ r irea s lii de grup  în zone, în func ie de diferitele tipuri de activit i; Existen a 
a cel pu in dou  zone delimitate în sala de grup : Biblioteca i Col ul p pu ii; 

Stabilirea locului i a materialelor necesare pentru realizarea centrului tematic; 
Realizarea unui centru (a unei zone) pentru tiin  ar putea rezolva problema centrului 
tematic. (În fond, tiin a este tot ce ne înconjoar .) A ezarea materialelor la vedere, pe 
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rafturi plasate la nivelul copilului, asigurarea accesului liber al copilului la aceste 
materiale; Alegerea materialelor în func ie de vârsta i interesele copiilor din grup ; 
Sortarea periodic  a materialelor; Introducerea treptat  a materialelor noi; 

La aceast  vârst  jocul este principala lui form  de activitate. Este foarte 
important ca educatoarea s  creeze o atmosfer  de joc pe întreg parcursul zilei prin 
realizarea unor activit i pl cute i interesante, prin implicarea activ  a copiilor în 
procesul de înv are, prin asigurarea unor posibilit i de op iune pentru copii, astfel 
încât ace tia s  poat  ini ia propriile lor activit i de înv are, prin manifestarea unei 
atitudini relaxante în interac iunile cu copiii. 

Copilul înva  în joc, cunoa te, se auto-conduce, î i antreneaz  facult ile 
mintale, se deprinde s  coopereze cu al i copii, î i exerseaz  efortul volitiv, câ tig  
încredere în sine, rezolv  conflictul între ceea ce dore te i ceea ce poate. Prin joc 
copilul se antreneaz  i î i satisface o mul ime de necesit i caracteristice pentru vârsta 
respectiv . 

În jocuri copiii folosesc mai multe elemente care sunt numite tradi ional juc rii. 
Juc ria este un obiect folosit de copii pentru a se amuza. Ea reprezint  suportul 
dezvolt rii intelectuale i motorii a copiilor.  

Juc riile ac ioneaz  [1, p.42]: 

 în plan motoriu când implic  manipularea i mi carea; 
 în sfera limbajului când între juc rie i copil se poart  un dialog, activitate prin 

care se pot corecta diverse tulbur ri de limbaj; 
 în aria cognitiv  când juc ria poate fi explorat , descompus  i analizat ; 
 în plan comportamental – reglarea controlului i a autocontrolului fa  de o 

situa ie interactiv ; 
 în plan rela ional: se dezvolt  spiritul de echip , de cooperare, de ajutor, de 

respect fa  de ceilal i copii, dar i fa  de juc rii. 

Juc ria este primul prieten de joac , uneori singurul confident, c ruia îi spune 
toate bucuriile i “durerile”. Juc ria nu trebuie s  fie sofisticat , ci s  satisfac  nevoia 
de joc a copilului.  

Pe tot parcursul pre colarit ii, educa ia se centreaz  atât pe dezvoltarea fizic  
(abilitatea de mi care i coordonare, s n tate i nutri ie), cât i pe cea cognitiv  
(abilitatea de a gândi, a reflecta, a judeca, a asculta i a în elege, a comunica oral i 
scris), socio-emo ional  (abilitatea de a interac iona cu lumea din jur i de a tr i emo ii, 
sentimente adecvate).  

Tot ce se întâmpl  în primii ani de via  ai copilului este esen ial, atât pentru 
progresul s u imediat, cât i pentru educa ia permanent  a acestuia. Educa ia trebuie s  
aib  drept punct de plecare copilul, v zut în globalitatea sa, ca fiin  complex , cu 
interesele, personalitatea i istoria sa [6, p.65]. 
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Via a i activitatea în institu ia pre colar  îl ajut  pe copil s  dobândeasc  i s  
exerseze deprinderi de rela ionare social , de descoperire a propriei identit i i de 
raportare la valori. 
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“PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI,
IN CONTEXTUL ACTUAL - GR DINI A ONLINE “ 

Gr dini a cu P. P. NR. 11
Structura - Gr dini a cu P. N. NR. 58 - Braila  

Grupa - combinate        
Prof. înv. pre c. Stan Lidia 

În condi iile unui sistem concuren ial în continu  dezvoltare devine imperativ  
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii g dini ei i de stabilire a unor rela ii 
directe cu viitorii poten iali beneficiari/p rin i.  

Imaginea gr dini ei, a unit ii colare, are o puternica influen  asupra 
comunit ii, iar aceste a tept ri influen eaz  alegerea beneficiarilor.  

Este important ca imaginea pe care o proiecteaz  asupra comunita ii s  fie 
aceea i cu ceea ce dore te gr dini a s  realizeze. Pentru construirea i consolidarea unei 
imagini pozitive, î i trebuie ani de munc  sistematic , de comunicare i de realiz ri 
deosebite.        

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare i activit ile pe care 
gr dini a le poate desf ura pentru a atrage grupurile int  prin educa ia oferit .  

Promovarea unei gr dini e se poate face prin rela ii publice, tip rituri de 
promovare (bro ura, c rticica, prospecte, particip ri la diverse activit i 
extracurriculare, proiecte educative, etc.) i reclama. 

Gr dini a, trebuie s  se face cunoscuta prin pozitia în cadrul comunitatii locale 
(poli ie, pompieri, biserica, coal , prim rie) cu sprijinul c rora se pot organiza diferite 
activita i, parteneriate, concursuri, etc.   

De asemenea, scoala care preia copiii gr dini ei, îsi exprim  p rerea despre 
nivelul de preg tire al copiilor, despre capacitatea lor de a se adapta in urm toarea 
treapt  colar . Cadrele colii i i manifest  interesul fa  de copiii bine preg ti i i vin 
cu drag în gr dini a pentru a organiza diferite activit i. 

P rin ii copiilor, sunt mul umi i de evolu ia copiilor i de rezultatul muncii lor. 

În aceast  perioad , când activit ile din gr dini e i coli se desf oar  on.line , 
nu trebuie neglijat faptul c  institu ia colar  trebuie s  men in  o imagine favorabil , 
prin care comunitatea s  vad  c  ace ti copii înva  în continuare, c  prin publicarea 
lucr rilor rezolvate de acas , sunt transmise cuno tin e, sarcinile sunt rezolvate corect.  
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Temele transmise copiilor sunt atent studiate i planificate de c tre cadrele 
didactice. Aceste teme au un con inut clar, explicit, care prin diferite filme educative, 
imagini, fi e model duc la realizarea corect  a acestora. 

Tot în aceast  perioad , copiii pot fi implica i în diferite proiecte educative care 
se desf oar  on.line. 

Gr dini a noastr  particip , on.line la spectacole de teatru in cadrul Teatrului de 
p pu i C r bu - Br ila. În aceast  perioad , la initiativa teatrului se organizeaz  
spectacole, unde sunt invitati p rinti, bunici i copii în numar limitat. 

Un alt proiect educational la care particip  gr dini a noastr , este Proiectul 
Educa ional Regional Magia Teatrului, unde copiii particip  prin desene cu scene din 
pove tile îndr gite de ei, lucr rile fiind publicate pe adresa de facebook a proiectului. 

Prin participarea la proiectul ECOTICBAT, copiii colecteaz  baterii uzate, chiar 
i in aceast  perioad , iar când vor reveni la gr dini , vor aduce bateriile i astfel vor 
ti c  au contribuit la protejarea mediului inconjur tor. 

Un alt proiect la care am participat este ECO JUNIOR –Drume ii montane, unde 
pe adresa organizatorilor trimitem on.line imagini cu diferite activit i de mi care, 
concursuri sportive, distractive. De acolo ne putem inspira cum s  desfa ur m alte 
activita i, putem prelua alte idei. 

Pentru a fi cât mai aproape de copii, de p rintii acestora, s pt mânal avem 
întâlnire pe platforma de socializare Zoom, unde se discut  despre teme, despre 
posibilitatea de a le rezolva, avem activitate interactiv  unde educatoarea lucreaza 
simultan cu copiii, se dau sfaturi p rintilor despre cum s  gestioneze aceast  situatie 
care creaz  o obliga ie din partea acestora. 

Prin tot ce facem vrem s  ar t m interesul nostru, al cadrelor didactice pentru 
continuarea unei bune desf ur ri a activit ilor instructiv-educative din gr dini , 
chiar i de la distan . Astfel sper m s  avem aprecierea p rin ilor i a comunit ii. 

Activitatea on.line a demonstrat foarte multor persoane importan a desf ur rii 
procesului de înv are intr-un cadru organizat, cu ajutorul cadrelor didactice, c  nu este 
o munc  u oar , c  prin socializarea din cadrul colii sau a gr dinitelor, copiii au de
înv a  anumite reguli, totul este structurat i organizat, planificat, pentru o mai bun  
asimilare a cuno tin elor transmise. 
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ACTIVIT ILE REALIZATE   
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE ÎNV MÂNT 

Prof. înv. pre c: Stan Maria - Alexandra,        
GPP OSTROVENI 1, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 

coala este o institu ie public  proprietate de stat sau privat  unde se înva  
disciplinele prev zute într-un plan de înv mânt, curriculum. 

Datorit  cerin elor tot mai complexe ale societ ii din zilele noastre, unitatea de 
înv mânt trebuie s  fie preg tit  i s  î i câ tige locul în via a copiilor i în acela i 
timp s  se fac  cunoscut  în centrul comunit ii. 

În ultimii ani, internetul a devenit cea mai folosit  modalitate de promovare, prin 
care unit ile de înv mânt î i pot construi o imagine. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le de ine. O unitate de înv mânt responsabil  este garan ia dezvolt rii 
permanente a comunit ii. colile i gr dini ele, nu pot func iona bine f r  sprijinul 
comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i altor membri pe lâng  
tinerii colariza i altfel decât prin realizarea educa iei formale. 

Promovarea imaginii unei institu ii educa ionale este strâns legat  de un 
ansamblu de criterii, reguli i interpret ri care sunt structurate de-a lungul timpului i 
transmise prin tradi ie, modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate si 
asimilate de comunitate 

Printre activit ile de promovare a imaginii institu iei în care activez ca 
educatoare se num r : asigurarea protec iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protec iei integrit ii fizice i psihice a fiec rui copil, implicarea 
familiei i a societ 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 eficient  a resurselor 
educa ionale, organizarea i desf urarea concursurilor colare prin parteneriate 
educa ionale. 

Personalizarea ofertei educa ionale la nivel institu ional prin diversificarea i 
flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile i interesele beneficiarilor procesului 
educa ional contribuie la îmbun t irea imaginii unit ii de înv mânt. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor prin intermediul c ruia nu doar c  putem ine la curent p rin ii 

cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ile i implicit coala în 
cadrul c reia acestea se desf oar . 

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 
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- transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza material  i 
programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, rezultatele 
pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 
- participarea la concursuri educa ionale potrivite fiec rui nivel de vârst ; 
- încheierea unor parteneriate educa ionale cu alte institu ii din jude  i din ar ; 
- folosirea metodelor moderne de predare-înv are-evaluare; 
- adaptarea curriculumului în func ie de nevoile copiilor;  
- popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar 2021-2022 (în gr dini  
i în afara ei). 
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“PROMOVAREA IMAGINII COLII ”               
coala online / Educa ia altfel 

profesor STAN ROXANA 

În zilele noastre, coala trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai 
complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cu ceva timp în urm , coala 
avea statutul s u binedefinit, al turi de alte instu ii ale statului i nu era nevoit  s  î i 
confirme locul sau s  se lupte pentru ob inerea lui. Dar, coala fiind un organism viu, 
a fost supus , ca i societatea, unor continue schimb ri , cerin ele beneficiarilor i 
schimbarea societ ii f când ca unitatea de înv mânt s  fie în continu  mi care.  

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit un mediu prietenos, un mediu de 
promovare a imaginii colii, un mediu care ofer  multe, dar care cere timp i resurse. 
Cadrele didactice au fost nevoite s  se adapteze din mers unor situa ii ivite peste noapte, 
au fost obligate s  fac  fa , de pe o zi pe alta, schimb rii – de la înv mântul clasic, 
fa  în fa , în clas , la înv mântul cu predare online, în fa a ecranelor. Institu ia colii 
a fost promovat  de cadrele didactice în modul cel mai direct cu putin  în aceast  
perioad , deoarece în cadrul orelor online nu au fost prezen i doar elevii, ca i în cazul 
înv mântului clasic, ci în spatele elevilor, ale ecranelor au stat p rin ii ( nevoi i i ei 
a se adapta la telemunc ), bunicii, familia elevilor adunat  în cas  din pricina virusului 
nemilos. Aceasta a fost radiografia clar  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 at  de 
coal . Instu iile statului au luat în considerare coala i s-a vorbit, parc  mai mult decât 

oricând, de desf urarea orelor, de infectarea cadrelor didactice, a elevilor de revenirea 
în b nci, etc.  

Radiografia nu a scos la iveal  doar lucruri bune, ci i lipsurile sistemului de 
educa ie românesc, delasarea i complacerea în anumite situa ii , truda f cut  de multe 
cadre didactice care au pornit din poart -n poart  pentru a furniza educa ie i toate 
aceste lucruri au creionat faptul c  responsabilitatea actului educa ional nu revine 
exclusiv colii i profesorilor, ci o component  principal  este familia, p rin ii, 
comunitatea, to i factorii care ar trebui s  fie interesa i de acest aspect. 

Crearea imaginii institu iei prin fiecare cadru didactic din institu ie, motivarea 
elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la cerin ele elevului, folosirea 
mijloacelor tehnologice, elaborarea de proiecte la nivel local care s  vizeze 
multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bune practici, toate acestea 
contribuie la evolu ia acestui organism viu, numit coal . 

Activit ile extra colare pot de asemenea promova imaginea institu iei colare. 
Aceste activit i au un puternic impact formativ i sunt o alterniv  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 pozitiv  asupra colii, imagine care nu presupune doar trasmiterea de 
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informa ii ci i asigurarea unei atmosfere relaxante, care s  îi stimuleze din punct de 
vedere creativ pe elevi, ar tându-le c  coala poate avea i o atitudine deschis  i 
inovativ , pot g si un prieten de n dejde, care contribuie sus inut la dezvoltarea lor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

La sfâr itul acestui articol m-am gândit s  inserez un citat de Mihail Sadoveanu, 
care se potrive te celor scrise mai sus. Umanitatea ca i coala sunt obligate s  in  
pasul cu procesul de evolu ie, pentru a nu r mâne în urm , pentru c  genera iile sunt în 
schimbare, iar noi, dasc lii trebuie s  fim în schimbare dac  dorim s  fim în 
concordan  cu elevii no tri, dac  dorim s  îi putem ine aproape i dac  sim im c  
trebuie s  fim parte din acest proces necontenit al progresului.  

Urna colii nu a fost i nu va fi nicicând închis ; ea va fi deschis  tuturor, va 
primi pe oricine dore te, dar sper c  va închide în sufletele elevilor informa ii, tr iri, 
sentimente, experien e cu care ace tia s  î i poat  duce în continuare via a i s  revin  
la acea urn  ori de câte ori simt nevoia. S  tie c  acea urn  poate s  le educe copiii i 
copiii copiilor lor. Cu aceast  încredere, coala va continua s  tr iasc , s  respire 
educa ie, s  mi te umanitatea, s  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 p strarea urnei sacre i transferarea ei cu smerenie 
din genera ie în genera ie poate p stra neamul puternic. 
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„S  OCROTIM STEJARUL!” 

Profesor Stanciu Cosette       
Liceul „CAROL I„ Plopeni, jud. Prahova 

MOTTO: “Stejarul puternic de ast zi este ghinda care a c zut ieri la p mânt.” 

ARGUMENT 

P durile acoper  aproximativ 31 % din suprafa a P mântului, fiind o parte 
integrant  a dezvolt rii durabile la nivel mondial. Absorbind 2,4 miliarde de tone de 
carbon într-un singur an, p durile , considerate “pl mânul verde al planetei” , au rolul 
de a încetini procesul de înc lzire global . Din p cate p durile fac obiectul uneia dintre 
alegerile majore pe care trebuie s  le fac  oamenii, i anume s  poat  g si un echilibru 
între dorin a de a exploata resursele i terenul p durilor i rolurile importante pe care 
acestea le joac  în sistemul planetar de men inere a vie ii. 

P durile au în primul rând un rol ecologic, de aceea 50% din p durile României 
sunt încadrate în categorii de protec ie a apei, a solului, a climei. Modul în care sunt 
gestionate p durile poate afecta semnificativ calitatea mediului. În regiunile cu sol 
fragil, p durea joac  adeseori un rol protector împotriva eroziunii provocate de vânt, 
dar i în cazul eroziunii provocate de ape.  

Protejarea ei trebuie s  ne preocupe pe to i, deoarece  fenomenul de poluare nu 
are limite i nu ine cont de frontiere. 

P durea Plopeni este o p dure de stejar în care vegeteaz  o serie de plante sudice, 
dintre care unele foarte rare sau chiar unice în zona Munteniei. Zona este foarte 
important  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 s  în eleag  leg tura care exist  între om i natur , între 
cuno tin ele dobândite la diferite discipline de studiu i lumea din afara colii, de a da  
posibilitatea elevilor de a se implica i organiza prin investigare individual  sau în 
grup; 

- de a  informa, de a con tientiza comunitatea local  privind rolul p durii, al faunei i 
al florei existente în aceasta zon  din CODRUL VL SIEI i de a promova o atitudine 
de respect fa  de mediul înconjur tor , de  responsabilitate în leg tur  cu contribu ia 
p durilor la îmbunat irea calit ii mediului, a men inerii vie ii pe p mânt  .    

OBIECTIV GENERAL: 

 Modelarea conduitei ecologice în rândul elevilor . 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 sensibilizarea elevilor la problematica protec iei p durilor ; 
 formarea unei atitudini pozitive de responsabilitate fa  de mediul înconjur tor; 
 dezvoltarea, stimularea expresivit ii i creativit ii elevilor; 
 cultivarea sensibilit ii artistice a elevilor; 
 stimularea i promovarea capacit ii creatoare ale elevilor prin organizarea de 

expozi ii i concursuri. 

GRUP INT :   elevii Liceului “CAROL I” Plopeni  
  membrii comunit ii Plopeni, jud. Prahova  
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coala, mediu de dezvoltare plenar  i armonioas  

Prof. Stroe Ilona,
coala Gimnazial  Gura u ii 

Importan a colii este cunoscut  înc  din cele mai vechi timpuri, deoarece ea se 
finalizeaz  prin educa ia intelectual , estetic , moral , profesional , religioas  i 
social  a elevilor.      

Ace tia trebuie s - i formeze competen e generale care s  le dezvolte spiritul de 
ini iativ , de colaborare, capacitatea de a se adapta u or la nevoile societ ii moderne, 
dezvoltarea atitudinii pozitive fa  de înv area atât tradi ional , cât i online, etc. 

Un cadru didactic bine preg tit trebuie s  dea dovad  de o bun  cunoa tere a 
no iunilor teoretice, de preg tire pedagogic , care s  pun  accent pe particularit ile de 
vârst  ale fiec rui elev cu care lucreaz , ajutându-l s  se dezvolte armonios, din punct 
de vedere cognitiv i afectiv. 

Educa ia i instruc ia ating maxima dezvoltare în cadrul colii prin caracterul 
programat, planificat i metodic al activit ilor instructiv-educative. Ca form  de 
organizare, activit ile sunt diverse, pornind de la lec ii, lucr ri practice, pân  la 
activit i extracurriculare i cercuri de elevi, iar con inuturile transmise sunt atent 
selectate dup  criterii psihopedagogice.     

Metodele de predare- înv are-evaluare tradi ionale sunt îmbinate cu cele 
alternative în vederea îndeplinirii func iilor pe care le au: cognitiv , formativ-
educativ , instrumental , motiva ional , normativ , de optimizare a procesului de 
înv mânt. 

S-a constatat c , rezolvarea sau nu, a unor situa ii delicate ale educa iei depinde 
mult de comunicarea între adul ii implica i in formarea copiilor: p rin i i profesori. 
Comunicarea intre cele dou  categorii - familie i coal  - nu trebuie sa fie limitat . 
Important este ca fiecare copil sa aib  un adult interesat de progresul s u colar.  

coala trebuie s  r spund  i ea nevoilor p rin ilor i s  le ofere acestora sprijinul 
necesar pentru ca ei s  se poat  implica în procesul de înv are al copiilor.  

coala din ziua de azi trebuie s  încurajeze familiile i profesorii s  stabileasc  
acorduri de înv are, s  îi instruiasc  pe cei din conducerea colilor s  solicite 
implicarea p rin ilor permanent - nu numai atunci când sunt probleme, s  acorde 
p rin ilor dreptul de a lua decizii i hot râri care privesc colarizarea copiilor, s  
extind  programul de lucru din coal  chiar dup -amiaza, seara i la sfâr it de 
s pt mân , permi ând elevilor i familiilor s  se angajeze în activit i de înv are i 
recreative, de instruire a p rin ilor. 
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Numai o colaborare strâns  între cei doi factori este de natur  s  determine o 
eficien  maxim  a muncii colective. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul 
conduc tor îl are coala.  

Formele în care se realizeaz  colaborarea colii cu familia sunt diverse: 

comitetelede p rin i,  vizitele  la domiciliul elevilor, consulta ii individuale, 
coresponden a cu familia. 

Lipsa de colaborare duce spre un e ec i, din nefericire, cel care are de pierdut 
este copilul, pentru care dorim tot ce este mai bun. 

Idealul educa ional al înv mântului românesc, ce decurge din idealul social, 
const  în formarea integral  i armonioas  a unei personalit i creative i autonome, 
astfel,c  am s  prezint câteva imagini de la activit ile la care au participat elevii Scolii 
Gura u ii-structura Sperie eni, tocmai pentru a dovedi c  coala este mediul în care 
elevii î i dezvolt  dragostea fa  de apropele, altruismul i spiritul de colaborare i de 
ini iativ . 

    Miniconcertul de Cr ciun 2021 

Activitate online în cadrul parteneriatului de colaborare încheiat între colile 
Odobe ti i Gura u ii intitulat : 

 ,,Hristos se na te, sl vi i-L!,, 

Activitate de voluntariat ,,Pe fir cu Mo  Nicolae,,- 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN UTILIZAREA METODEI PROIECTELOR      

ÎN PROCESUL DE ÎNV MÂNT 

 Tama  Ancu a Cornelia,
Gr dini a cu program prelungit Vinga, jud. Arad 

În ultimii ani, la nivelul înv mântului românesc au ap rut idei i practici care 
au încurajat schimbarea abord rii educa ionale de la curriculum centrat pe disciplin  la 
un curriculum centrat pe copil. Situarea copilului în centrul organiz rii procesului de 
predare–înv are-evaluare a constituit o schimbare fundamental  care a atras dup  sine 
necesitatea g sirii acelor solu ii didactice care s  stimuleze performan a copilului cel 
pu in la nivelul descris de poten ialul s u. 

Implementând metoda proiectului, în reforma educa ional , s-a reu it trecerea 
de la modelele tradi ionale, care limiteaz  uneori realizarea cunoa terii, la o comunitate 
de înv are, ce urm re te integrarea noilor informa ii în structuri cognitive proprii i 
transferarea lor în con inuturi noi, aplicabile în practic, în care fiecare contribuie atât 
la propria înv are, cât i la procesul de înv are colectiv, o ac iune de cercetare i 
ac iune practic  în acela i timp. Astfel, se permite dobândirea de c tre copil a unor 
deprinderi i abilit i prin care, ulterior, se poate realiza în elegerea i producerea unor 
ra ionamente autentice, devenind astfel participan i activi în via a comunit ii. 

Datorit  exploziei informa ionale din diferitele domenii, ce determin  
confruntarea copilului cu o varietate de aspecte problematice i dificult i care deriv  
dintr-o cunoa tere limitat , este necesar  interven ia educatoarei care cu ajutorul 
metodei proiectului va aborda realitatea actual , la momentul potrivit, atât din 
perspectiva teoretic , cât i practic . 

Caracteristica esen ial  a proiectului se refer  la plasarea copilul în centrul 
proiect rii didactice, ceea ce asigur  o mai bun  corelare gândire–înv are, iar pe 
educatoare de a-i pune în situa ia de a reflecta asupra r spunsurilor la întreb rile: 
 Cum pred m? 

Cum îi vom face pe copii s - i aminteasc  i s - i activeze experien ele, 
informa iile pe care le de in despre subiectul propus? 

Cum îi vom motiva s  se informeze, s  caute, s  investigheze? 
Cum îi facem s  interac ioneze în mod activ cu noile informa ii i cu ceilal i 

membrii ai grupei? 
Ce contexte de exersare a noilor con inuturi voi crea? 
Cum îi vom face s  dea un sens i o interpretare personal  celor înv ate, 

reprezentative pentru fiecare copil? 
Primul pas îl face educatoarea, care, acceptând ideea de schimbare i adaptându-

se cu u urin  acesteia poate aduce schimb ri în modul de a gândi i ac iona al 
copilului, al p rin ilor acestuia i chiar in sistemul educa ional .  
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Al doilea pas este necesar s  se fac  în direc ia metodelor de predare folosite la 
grup  i a rolului educatoarei în procesul didactic, care, trebuie s  fie legate de vârsta 
copilului i s  in  cont de creativitatea i încrederea în sine a fiec ruia dintre cei doi 
factori implica i în procesul didactic.   

Ultimul pas este necesar în regândirea i poten area valen elor formative ale 
mediului educa ional. Aproape tot ce se afl  în mediul educa ional în care se mi c  
copilul poate constitui obiectul unei intense curiozit i din partea acestuia i, în acela i 
timp, poate con ine ceva interesant din care el poate înv a. Prin crearea unui mediu 
educa ional favorabil înv rii în sala de grup , educatoarea va stimula înv area 
copilului, solicitându-i s  aduc  în grup  ceva din via a lui petrecut  în afara gr dini ei 
pentru a primi ajutor în alegerea i definirea unui subiect de proiect de înv are pornind 
de la acel „ceva” familial i cunoscut. 

Bazându-se pe ace ti pa i esen iali, educatoarea încerc  s  contureze schimbarea 
în procesul didactic prin folosirea metodei proiectelor de grup, selectate, gândite i 
elaborate cu ajutorul copiilor i al p rin ilor. Prin aceast  metod  copiii intr  în contact 
direct cu realitatea cercetat , iar obiectele, fenomenele, procesele sunt investigate în 
dimensiunile i caracteristicile reale, a a cum se manifest  în realitate.  

Abordarea metodei proiectului, din perspectiv  curricular , are o eficien  
crescut  în cre terea motiva iei copiilor i în stimularea opera iilor superioare ale 
gândirii, deoarece înv area bazat  pe proiect este ac iune de cercetare i ac iune 
practic  în acela i timp, ce contribuie la înv area unui mod de «gândire 
interdisciplinar » i contribuie la practica înv rii prin cooperare, prin oferirea  
posibilit ii copiilor de a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cuno tin e 
în mod independent i de a dezvolta competen e precum creativitatea, spiritul de 
ini iativ , capacitatea de a comunica i de a lucra în echip . 

Prezentând valoarea pedagogic  a metodei proiectelor putem face o analiz  
comparativ  între proiectarea modular  (abordarea tradi ional ) i proiectarea tematic  
propus  de noua abordare educa ional . 
 Dac  pân  acum temele erau rigide, iat  c  odat  cu aplicarea metodei 
proiectelor la vârstele timpurii avem posibilitatea de a deveni mai maleabili, de a fi în 
pas cu cerin ele reformei i, cu dorin ele copiilor. Aceast  metod  ne d  posibilitatea 
de a îmbina cu succes metodele moderne cu cele tradi ionale, iar fuziunea între "copilul 
trecutului" i cel "al viitorului" se face acum în prezent. În ceea ce îi prive te pe copii, 
ace tia particip  cu pl cere deosebit  la activit ile desf urate.  

Dorin a de a cunoa te, explora, cerceta, descoperi noi solu ii, stimuleaz  copiii, 
ei dovedind capacitatea de a intra în rela ie cu adul ii, de a comunica i colabora în 
realizarea proiectului. Aceast  metod  a proiectelor îi stimuleaz  pe copii, îi antreneaz  
în munca în echip , le dezvolt  creativitatea i abilit ile de comunicare i ofer  
educatoarelor posibilitatea cunoa terii reale a particularit ilor de vârst  i individuale 
ale copiilor.  

Totodat , metoda proiectelor înva  copilul s  fie meticulos i impune eliminarea 
superficialit ii în abordarea unor teme, înv ându-l s  aprofundeze un subiect, s  fie 
perseverent i s  se documenteze permanent atunci când dore te s  cunoasc  ceva. 
Aceast  metod  se dovede te a fi un real succes în cadrul activit ii la clas  deoarece 
vizeaz  toate laturile educa iei. 
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Concluzionând, metoda proiectelor, în plan teoretic, este v zut  ca o metod  
interactiv , cu un putemic caracter interdisciplinar, ce stimuleaz  i dezvolt  pe 
toate planurile personalitatea în curs de formare a copilului, iar în planul practic, se 
define te ca un efort deliberat de cercetare al copiilor, concentrat pe depistarea 
detaliilor i în elegerea subiectului în întreaga sa amploare i nu pe g sirea de 
r spunsuri corecte la întreb rile puse de adult. 

De asemenea, ar trebui re inut c  înv area prin proiecte tematice: 

- respect  planul de înv mânt; 
- ofer  posibilitatea realiz rii obiectivelor programei într-o form  flexibil ; 
- respect  metodica desf ur rii activit ilor de grup; 
- urm re te secven ele de derulare a unui proiect didactic; 
- înv area se realizeaz  prin efortul propriu i deliberat al copiilor care înva  s - i 

atribuie responsabilit i i s  defineasc  reguli de desf urare a activit ilor; 
- educatoarea are rolul de ghid în activitatea de înv are a copiilor, pe care îi sprijin  

i îi încurajeaz  s  rezolve problemele. 

Activitatea prin proiect îi înva  pe copii s - i emit  i s - i sus in  propriile idei, 
dezvoltându-le astfel creativitatea, care le d  senza ia c  ei sunt adev ra ii descoperitori 
ai „noului”.  

Solu iile problemelor supuse rezolv rii presupun colaborare i cooperare i to i 
copiii, indiferent de dezvoltarea intelectual  sau de vârst , pot elucida o situa ie 
necunoscut  spunându-si p rerile i aplicându-le în practic . 

REFERINTE: 

 Ciolan Lucian, (2008), Înv area integrat : fundamente pentru un curriculum 
transdisciplinar, Editura Polirom, Ia i; 

 Ilica Anton, Gabriela Kelemen, (2007), (coord), Didactica înv mântului 
pre colar, Editura Universit ii „Aurel Vlaicu”, Arad; 

 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, (2002), Metode interactive de 
grup, Editura Arves, Craiova; 
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Promovarea imaginii gr dini ei
prin activit i extra colare 

Prof. Înv. Pre colar Tanas  Monica – Liu a
Gr dini a cu P. P. ”C SU A FERMECAT ”

Loc. Gherla, Jud. Cluj     

“Educa ia poate fi conceput  ca o întâlnire între individ i societate, iar întreaga 
via  social  poate fi marcat  de acest schimb permanent.”

(P.H. Chombart de Lauwe) 

            În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care orice institu ie de înv mânt  î i poate construi o imagine. 
          Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova.  
           Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale pre colarilor, p rin ii 
fiind,  primii interesa i de acest aspect. 
           Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea pre colarilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile de vârst , folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra unit ii de 
înv mânt. Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor 
proiecte la nivel local, parteneriate care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i 
a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 
           Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare într-o 
m sur  foarte mare, au  o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele de 
ac iuni. Activit ile extra colare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a 
ocupa timpul liber al pre colarilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de 
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activit i beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i 
jude ean sau na ional.  
            Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând o atitudine deschis  i 
inovativ , atât în  modul de realizare al activit ilor, cât i în rela iile cu pre colarii, 
asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea acestora. 
            Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor.  

           Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, a re elelor de socializare 
nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem 
promova activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
            În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, promovarea unui comportament 
moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. 
            Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceast  imagine 
pozitiv  se creeaz  greu i se poate pierde rapid. 

BIBLIOGRAFIE: 
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2000 
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Importan a promov rii imaginii colii 

Prof. înv. Pre colar T nase Valentina              
G. P. N. Pinocchio - Slobozia 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect.  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
           Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile, bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  rec ioneze prima, schimbând 
sistemul educa ional vechi cu unul modern. O coal  trebuie s  produc  i s  ofere 
pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i orienteze activitatea în func ie de a tept rile 
consumatorilor, mai precis a elevilor i a p rin ilor acestora.  

Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai cunoa terea de 
cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei. De aceea, marketingul devine o func ie a managementului. El este o tiin  care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretic  i reflec ia continu  asupra ideilor generate de practic , 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 
reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate cererii de educa ie. 
Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional 
este satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
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oferite. Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile 
lor, dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale.  
            În continuare voi da exemple de câteva ac iuni pentru promovarea institu iei 
colare: 

  Identificarea de oportunit i la nivelul comunit ii locale pentru sprijinirea 
copiilor i tinerilor proveni i din familii cu resurse financiare reduse; 

 Ini ierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în 
beneficial comunit ii (participarea la ac iuni organizate în scop umanitar) 

 Realizarea unor planuri opera ionale vizând rela ia scolar -p rin i ca factor 
determinant în realizarea obiectivelor comune, edin e, întâlniri periodice; 

 Între inerea i dezvoltarea patrimoniului colar pentru crearea unui ambient 
favorizant procesului de înv mânt; 

 Prezentarea activit ilor din coal  în massmedia local , etc. 
         O institu ie cu orientare de marketing se concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea i competen ele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la mod  la un moment 
dat. Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie care s  fie interesa i 
de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face cât mai atractiv . 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 
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ISTORICUL ,, COLII MELE,, C. S. E. I –TG. JIU 

Prof. T n soiu Monica – Vasila 

          În toamna anullui 1990, am fost repartizat  la ,, coala Ajut toare –Tg.Jiu. Eram 
o tînar  plina de curaj si avânt, nu tiam nimic de acesat  coal ..

Având în vedere necesitatea colariz rii copiilor cu deficien e intelectuale din 
jude ul Gorj, în anul 1975 a luat fiin , coala Ajut toare Tg-Jiu, la propunerea 
Inspectoratului colar Jude ean Gorj i cu sprijinul autorit ilor locale din acea vreme. 
Astfel, prima promo ie de copii expertiza i cu nevoi speciale a fost în num r de 
aproximativ 110 copii, înfiin ându-se clase de elevi - media fiind de 12 elevi pe clas . 

 La 1 septembrie 1999 coala Ajut toare i-a schimbat denumirea în coala 
Special  Tg-Jiu. Începând cu 01.09.2006 denumirea unit ii de înv mânt a devenit 
“Centrul colar pentru educa ie Incluziv  Târgu Jiu”. coala num r  173 pre colari i 
elevi organiza i pe 4 niveluri de înv mânt i anume: pre colar, primar, gimnazial, 
înv mânt tehnologic i 23 de forma iuni de lucru. Din punct de vedere al încadr rii  
începând în anul colar 2014 func ioneaz  92 cadre didactice absolven i ai diferitelor 
forme de înv mânt superior din domeniul psihologiei i psihopedagogiei speciale. 
A ezarea colii - prezentarea contextului geografic 

Din punct de vedere geografic coala este a ezat  în partea de nord a ora ului 
Târgu Jiu, în apropierea malului stâng al râului Jiu i se învecineaz  în partea de est cu 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul Aflat în Dificultate, la nord cu 
Direc ia Jude ean  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Gorj, la sud, i vest cu 
locuin e particulare. 
Ca urmare a strategiei de integrare a copiilor cu deficien e u oare i moderate în 
înv mântul public i men inerii elevilor cu deficien  sever ,grav , accentuat  pentru 
care clasele sunt formate din minim 4, maxim 6 elevi, num rul copiilor din Centrul 

colar pentru Educa ie Incluziv  TârguJiu este în sc dere. 

       Rata de cuprindere a elevilor în sistemul de înv mânt special. 

Fiind singura coal  special  din jude ul Gorj, rata de cuprindere a copiilor cu 
CES este relativ mic , i ca urmare a faptului c  pentru orientarea colar  i 
profesional  este definitorie op iunea p rin ilor. În ultima perioad , se observ  o 
preferin  a p rin ilor de a opta pentru înv mântul public cu structuri de sprijin. De 
asemenea, în special în mediul rural, sunt, înc , o serie de copii nedepista i i 
nediagnostica i care nu sunt cuprin i în înv mântul special i nici nu beneficiaz  de 
structuri de sprijin. Rata de cuprindere este de aproximativ 75-80 %. 
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Rata abandonului colar este mic , aproximativ 0,13 % datorit  faptului c  
majoritatea elevilor i familiile acestora doresc s  finalizeze cursurile, s  ob in  o 
calificare prin liceul tehnologic – special i s  se integreze profesional.  

Participarea la ore de predare i instruire practic  este bun , eventualele absen e 
au cauze obiective datorit  situa iei speciale în care se afl  unii din elevii colii din 
punct de vede al st rii de s n tate. 

Nu am înregistrat cazuri grave de abateri disciplinare i nu au fost semnalate, în 
ultimii ani note sc zute la purtare sub nivelul notei 7. 

În coal  domne te o atmosfer  de lucru caracterizat  de seriozitate i maturitate 
în îndeplinirea sarcinilor din fi a postului fiec ruia. Nu exist  conflicte de munc , nici 
între director i cadre didactice sau alte categorii de personal, nici între cadre didactice 
i elevi, p rin i sau apar in tori legali ai copiilor. 

Mediul social de provenien  al elevilor 

Din punct de vedere al mediului social de provenien  al copiilor putem eviden ia 
mai multe situa ii i anume : copii care provin din familii naturale, copii orfani care 
provin din centre de plasament i copii orfani care provin din plasament de tip familial 
– asisten i maternali.

În general, nivelul de calificare al p rin ilor este sc zut, o bun  parte din ace tia 
fiind omeri sau f r  venituri. Atmosfera în mediul familial este bun . Nu am semnalat 
cazuri de elevi abuza i de familie fie ea natural  sau nu. Din punct de vedere al 
interesului pentru coal , p rin ii se împart în mai multe categorii i anume : indiferen i, 
dezinteresa i, interesa i i preocupa i de coal . 

În Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu Jiu exist  un bun sistem de 
comunicare între diferitele categorii de cadre didactice celelalte categorii de personal, 
p rin i, comunitatea local  astfel: 

- întâlniri de lucru i comunic ri, zilnice, ale directorului cu cadrele didactice pe 
schimburi; 

- întâlniri periodice ale consiliilor profesorale ale claselor, ale echipelor de lucru 
(diriginte – profesor sau înv tor educator, logoped, kinetoterapeut, 
psihodiagnostician, psiholog, medic); 

- consilii profesorale; 

- activitatea comisiilor metodice i a cercurilor pedagogice; 

- edin ele i lectoratele cu p rin ii semestrial sau ori de câte ori este cazul; 

- apari ii în mass-media pentru popularizarea diverselor activit i desf urate în 
coal  (activit i ale SNAC, simpozioane i schimburi de experien , activit i 

educative colare i extra colare, etc. 

- internetul; 
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- panouri pe domenii de activitate pe care se posteaz  diverse comunic ri 

Rela ia coal -comunitate 

  În Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu Jiu func ioneaz  un grup de 
profesori speciali ti în domeniul psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale cu 
o vast  experien  în lucrul cu copiii cu dizabilit i i familiile acestora.

Politica educa ional  în domeniul educa iei speciale i speciale integrate 
promovat  de MEN i sus inut  prin programe guvernamentale deschide por ile 
unit ilor de înv mânt special i mut  centrul de greutate spre înv mântul de mas . 
Integrarea copiilor cu handicap moderat i u or în înv mântul public face ca 
speciali tii din domeniu s  p trund  în colile normale oferind asisten  educa ional  
i deschide larg por ile unit ilor de înv mânt special pentru elevi,p rin i cadre 

didactice.  

Serviciile educa ionale prin cadre didactice de sprijin, înv mântul la domiciliu 
sau la patul de spital, ac iunile din cadrul Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitar , 
parteneriatele dintre unit ile de înv mânt normal i special, cu ONG-uri sau agen i 
economici fac ca barierele existente pân  de curând s  cedeze. 

În Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu Jiu are o rela ie bun  cu 
reprezentan ii comunit ii locale, nu au existat i nu exist  motive de conflicte în 
rela iilemai vechi sau mai recente. 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu Jiu va continua s  identifice noi 
modalit i de a stabili rela ii cu comunitatea local , prin participarea cadrelor didactice 
la activit ile organizate în coala public , organizarea de întâlniri, simpozioane, 
seminarii, sesiuni de informare i formare în domeniul educa iei speciale, participarea 
la ac iuni comune. 

În perioada urm toare, Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu Jiu prin 
intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continu , va desf ura un program de 
depistare timpurie a copiilor cu cerin e educative speciale sau dificult i de înv are în 
vederea cuprinderii în programe educa ionale prin structuri de sprijin. 

În colaborare cu Inspectoratul colar jude ean Gorj – inspec ia pentru 
înv mântul pre colar i inspec ia pentru înv mânt special va desf ura o 
campaniede informare a educatoarelor din municipiul Târgu Jiu i jude ul Gorj în 
leg tur  cu modalit ile de interven ie timpurie la pre colari. Va continua activitatea 
de consiliere a înv torilor i institutorilor în ceea ce prive te întocmirea programului 
de interven ie personalizat  i adaptarecurricular . Vom continua programul de 
consiliere a p rin ilor i cadrelor didactice. 

Misiunea colii 

Dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. 

        Acesta este COALA MEA de suflet . 
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IMAGINEA COLII – O STRATEGIE DE AC IUNE COMUNITAR   

Profesor de psihodiagnoz  RU  MARIANA – ANDREEA     
Centrul colar de Educa ie Incluziv , Br ila  

Motto: „Meseria de profesor este o mare i frumoas  profesiune, care nu 
seam n  cu nici o alta, o meserie care nu se p r se te seara odat  cu hainele de 
lucru”.  (A. Chircev, R. D sc lescu, D. Salade)  

Pornind de la un citat celebru al unui rege i mai celebru: „Nu zidurile fac o 
coal , ci spiritul ce domne te într-însa”, doresc s  v  prezint care este „spiritul” 

institu iei unde eu activez i încep prin a v  descrie aceast  organiza ie incluziv  ca 
fiind o colar  prietenoas  care mi-a devenit o a doua cas , pe care am cunoscut-o de 
la distan , accesând site-ul ei, fiind o coal  cu program de recuperare pentru copiii cu 
deficien e de intelect, fizice, de comportament sau de limbaj, aceasta este unic  în 
municipiu, oferind pe lâng  activit i didactice i activit i extra colare într-o gam  
larg . Având viziunea: „S -i ajut m iubindu-i!”, î i propune s  asigure accesul la 
educa ie tuturor copiilor cu CES, s -i recupereze i s -i integreze socio-profesional prin 
efortul comun al tuturor p r ilor implicate în educa ie, cu profesionalism, mult  
dragoste, empatie i tratament nediscriminator. Efortul acesta comun este în fapt al 
doamnei director, al domnilor profesori, al p rin ilor, al elevilor i al câtorva institu ii 
publice care au r spuns pozitiv chem rii de colaborare în scopul eficientiz rii 
procesului didactic i care prin încheierea de parteneriate i-au adus contribu ia.  
 F r  a încerca o ierarhie i f r  preten ia de a extenua întreaga gam  de strategii 
pentru promovarea imaginii colare, doresc s  v  prezint ca printr-o biografie social , 
ideile legate de aceast  practic  de „marketing”. În primul rând, am c utat s  cunosc 
familiile copiilor cu care lucrez, s  vin în întâmpinarea lor cu numeroase informa ii, 
desf urând lunar lectorate cu p rin 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, f când schimburi de experien  interna ional . 
Publicarea în reviste colare a articolelor de specialitate, a modelelor de bun  practic  
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 
coal  care este astfel promovat , iar rezultatele muncii de zi cu zi a profesorilor cu 

elevii lor este „cuantificat ”.  
Scrierea i desf urarea activit ilor extra colare sunt cheia de rezisten  a unei 

institu ii, deoarece astfel sunt mijlocite contacte directe între educa ia formal  i cea 
nonformal . 

Totodat  ac iunile de voluntariat pe care profesorii le desf oar  i/ sau le 
practic  la clas  ofer  beneficii reale pentru organiza ia colar , activit ile didactice 
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fiind mai eficiente, aportul voluntarilor fiind recunoscut în rândul profesorilor i al 
p rin ilor.   

Am ales s  m  implicat cu responsabilitate în atragerea de sponsoriz ri pentru 
coal , desf urând o scurt  campanie de strângere de materiale didactice i jocuri 

educative (Gesturi Mici, dar Importante) care avea scopul dot rii s lilor de clas  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 activit ile 
recuperative - compensatorii care au atras atât interesul elevilor i al p rin ilor, cât i 
aprecierea colegilor i a multor vizitatori ai colii, printre care i doamna inspector de 
specialitate.     

 Am desf urat numeroase activit i extra colare i de voluntariat coordonând 
totodat  elevi cu CES la concursuri:  

Am atras sponsoriz ri în cadrul a dou  campanii, respectiv „Gesturi Mici, DAR 
Importante” i „Costume spectacol sprijin  educa ia la sate”, unde am primit rechizite, 
haine, perne pentru col ul de lectur , un panou senzorial, o mas  luminoas  i c r i 
senzoriale. Toate spre încântarea copiilor.  

 A fi profesor înseamn  un risc asumat i asta deoarece preg tirea pentru a preda, 
pentru a-i înv a pe al ii cum s  înve e este „o oper  niciodat  încheiat ” i care implic  
mult  r bdare, multe momente de incertitudine, de descurajare i ore întregi de studiu, 
iar rezultatele nu pot fi m surate nici cantitativ i nici imediat. Totu i, la cap tul acestui 
drum st  aten ia înv ceilor i a p rin ilor, asupra calit ilor pe care trebuie s  le 
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posede un bun profesor, precum i a celor mai eficiente practici de dezvoltare 
institu ional . S  reflect m deci la aceste aspecte în care mai mult p rin ii decât elevii 
caut  s  cunoasc  cea mai bun  coal  i de ce nu, cel mai bun cadru didactic, în 
speran a încheierii unor contracte colare pentru beneficierea de servicii educa ionale 
de înalt  calitate.  

Bibliografie:  

1. Chircev, A., D sc lescu, R., Salade D., Contribu ii la orientarea colar  i
profesional  Geissler, E., Mijloacele de educa ie, Editura Didactic  i Pedagogic , 
Bucure ti, 1997. 
2. CSEI Braila – Locul unde demonstr m c  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 modern  metodele de predare trebuie concepute în a a fel încât s -l 
introduc  pe elev cât mai mult în climatul activit ii de înv are pe baz  de descoperire 
tiin ific . Acest lucru înseamn  c  locul central în predarea-înv area unei lec ii 

trebuie s -l ocupe metodele euristice, mijloacele moderne de înv mant (calculatorul, 
tabla interactiv ). 

Una dintre metodele activ-participative în predarea-înv area  geografiei folosite 
din ce în ce mai frecvent în cadrul procesului de instruire este jocul didactic.  Jocul 
didactic este o modalitate de investiga ie i de cunoa tere a lumii reale, un spa iu de 
satisfacere a dorin ei fire ti, de manifestare a independen ei,  un mijloc de comunicare. 

Rolul i importan a jocului didactic const  în faptul c  el faciliteaz  procesul de 
asimiliare, fixare, consolidare i verificare a cuno tin elor, iar datorit  caracterului s u 
formativ, influen eaz  dezvoltarea personalit ii copilului. Prin joc, copilul înva  cu 
pl cere, devine interesat de activitatea care se desf oar , cei timizi devin cu timpul 
mai activi, mai curajosi i primesc mai mult  încredere în propriile capacit i, mai 
mult  siguran  i rapiditate în r spunsurile pe care le elaboreaz .  

Datorit  con inutului i a modului de desf urare, jocurile didactice sunt 
mijloace eficiente de activizare a întregului colectiv, dezvoltând spiritul de echip , de 
cooperare. De asemenea, se formeaz  i se dezvolt  unele deprinderi practice 
elementare i de munc  organizat .  

Jocul didactic trebuie s  aib  un con inut i o structur  bine organizate, 
subordonate particularit ilor de vârst  i sarcinilor didactice, s  se desf oare dup  
anumite reguli sub directa supraveghere a profesorului, rol important c p tând latura 
instructiv , elementele de distrac ie nefiind decât meditatori ai stimul rii capacit ilor 
creatoare. 

Fiind o metod  activ  de înv are, prin joc copiii reu esc s  se integreze în 
climatul socio-afectiv al mediului în care se desf oar  procesul de înv are. Faptul c  
între ei se creeaz  o stare de competi ie îi determin  s - i amplifice dorin a de 
cunoa tere. Jocul didactic îl conduce pe copil la descoperirea unor adev ruri printr-un 
efort care datorit  formei atractive pare mult mai mic, are rolul de a dinamiza gândirea, 
imagina ia, creativitatea copiilor precum i via a afectiv , oferindu-le un randament 
sporit de înv are. Copilul particip  activ la propria formare, achizi ionând cuno tin e, 
formându- i aptitudini i comportamente.  

În timpul înv rii online, dar i când am revenit la coal , cu prezen a fizic  am 
utilizat mai multe platforme i aplica ii online, la disciplina geografie,  una dintre 
acestea fiind Kahoot. Aceasta este o platform  gratuit  cu ajutorul c reia se pot realiza 
jocuri interactive. Într-un timp relativ scurt se pot face  o serie de întreb ri , formatul 
i num rul de întreb ri depinzând de creativitatea i originalitatea profesorului. Se pot 
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ad uga ad uga imagini, clip-uri video i diagrame întreb rilor  pentru a face testul cât 
mai pl cut. Este o aplica ie u or de utilizat, îndr git  de c tre elevi. Poate fi accesat  
de c tre 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 joac  cel mai bine în grup, de exemplu, o clas . Juc torii r spund 
întreb rilor de pe propriile dispozitive, în timp ce întreb rile i r spunsurile sunt afi ate 
pe un ecran comun, pentru a uni lec ia. Pe lâng  puterea de a creea propriul kahoot, 
juc torii pot s  caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

 Înv area prin acest joc promoveaz  discu ia i impactul pedagogic, chiar dac  
juc torii sunt în aceea i sal  de clas  sau unii dintre ei se afl  în locuri diferite. Dup  
mai multe astfel de jocuri, elevii au fost încuraja i s  creeze i s  distribuie propriile lor 
kahoot-uri pentru a aprofunda în elegerea, st pânirea i scopul lec iilor la geografie. 

Utilizarea  aplica iei Kahoot în orele de geografie prezint  avantajul  c  aceasta 
poate fi integrat  în orice etap  a lec iei – de  verificare, de predare, de consolidare i 
recapitulare a cuno tin elor. Mai mult, elevii nu simt emo ia intens  a unei evalu ri, 
fiind perceput  ca un joc. Când se realizeaz  în grup, se dezvolt  comunicarea asertiv  
i sentimentul de apartenen  mai ales pentru elevii introverti i, se dezvolt  

autocontrolul i în elegerea reciproc . Este foarte important faptul c  elevii percep 
utilizarea acestei aplica ii ca pe un joc, luând în considerare dorin ele lor de a 
interac iona i mai mult cu tehnologia digital  în mediul colar, devenind subiect al 
propriei sale form ri.  

Aplica ia Kahoot prezint  avantaje i pentru profesori deoarece contribuie la 
îmbun t irea calit ii actului de predare-înv are-evaluare, la dezvoltarea creativit ii 
în proiectare, precum i la ridicarea standardelor la nivelul competen elor digitale. 

În procesul de evaluare, importan a utiliz rii aplica iei Kahoot este deosebit  
datorit  obiectivit ii evalu rii rezultatelor, feed-back-ului imediat pentru elev i 
profesor, centraliz rii i stoc rii rezultatelor. Stocarea rezultatelor elevilor la diferite 
teste i interpretarea grafic  a acestora permite crearea unei baze online cu informa ii 
referitoare la nivelul lor de cuno tin e, dobândite la nivelul evalu rilor i ofer  o 
perspectiv  de ansamblu asupra activit ii elevilor pe o perioad  mai lung  de timp. De 
asemenea, utilizarea acestei aplica ii în evaluare încurajeaz  crearea unui climat de 
înv are pl cut, relaxat, îmbog e te practica evaluativ , evitând monotonia i rutina. 

În concluzie jocul geografic constituie o form  accesibil  i pl cut  de înv are 
activ-participativ , stimulând în acela i timp interesul pentru l rgirea culturii 
geografice, ini iativa, curiozitatea i creativitatea elevilor.  Ca metod  activ  de însu ire 
i consolidare a cuno tintelor, jocurile geografice prin con inutul lor completeaz  

preg tirea elevilor i le spore te interesul pentru geografie, ajutând în acela i timp 
profesorul la cunoa terea capacit ii elevilor.  

BIBLIOGRAFIE: 

 Dulam  Maria Eliza, Modele, strategii i tehnici didactice activizante cu aplica ii în geografie, 
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002  
  Ilinca N., Didactica geografiei, Editura Didactic  i Pedagogic  R.A., Bucure ti, 2006  
 geografilia.blogspot.com/ 
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IMPORTAN A PROMOV RII 

 IMAGINII UNIT II COLARE ÎN COMUNITATE 

Prof. înv. pre colar Tescoveanu Mihaela 

coala Gimnazial  ,,Nicolae Titulescu” / G. P. P. nr. 3 - Caracal 

          Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 
         Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  
importan a mediului i a schimb rilor care se produc i modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravie uirea institu iei. 
         Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit   
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a reclamei, publicit ii, 
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 unit tii 
o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele i
tehnicile potrivite. 
         De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost:  
 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele 

educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 
  consilierea p rin ilor privind orientarea colar ;  
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional în 

scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 
  promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  scris , 
internet). 
          Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imaginii gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 
-transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza material  i 
programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, rezultatele 
pre colarilor, proiecte educa ionale derulate;  
-promovarea imaginii institu ionale i a ofertei educa ionale pe pagina web a gr dini ei; 
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-popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar 2021-2022 (în gr dini  
i în afara ei). 

          Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate  
int  i obiective specifice:  

         Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 
local .  
        Obiective specifice:  
• popularizarea rezultatelor gr dini ei în comunitatea local ;
• atragerea unui num r cât mai mare de pre colari din zona arondat  unit ii noastre;
• realizarea planului de colarizare propus.
         Context i definirea necesit ii unei astfel de practice 
         S-a constatat c  membrii comunit ii locale nu au decât informa ii vagi legate de 
activitatea, rezultatele i performan ele unit ii noastre. Aceast  ac iune a fost realizat  
de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind 
coordonat  i monitorizat  de c tre director. 
         Descriere  
        S-a realizat un pliant al gr dini ei i o prezentare Power-Point a acesteia, postat 
pe pagina web a unit ii. Au ap rut articole în presa local  legate de prezentarea unit ii 
noastre, precum i de popularizare i diseminare a rezultatelor i performan elor. 
         Dovezi ale succesului  
         În urma desf ur rii ac iunii, s-a realizat integral planul de colarizare al 
gr dini ei, iar imaginea acesteia în comunitatea local  a crescut. 
         Resurse necesare  
         Echipamente de birotic  pentru editarea pliantelor i realizarea prezent rii 
electronice a gr dini ei, consumabile necesare tip ririi pliantelor. 
        Planuri pentru viitor  
        Continuarea populariz rii unit ii noastre în comunitatea local , utilizând 
mijloace i metode variate i atractive. Pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem 
eforturi în asigurarea unor spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor 
pre colarilor, atât fizice cât i psihologice. 

        Bibliografie:  

“Împreun  pentru copii: gr dini a i comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educa iei 
Timpurii (P.R.E.T.) 
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COAL  PRIVIT  DIN EXTERIOR 

Prof. ibea Maria Elena
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia 

          Imaginea unei institu ii se realizeaz  în timp, prin efortul concertat al persoanelor 
direct interesate în asigurarea durabilit ii, a stabilit ii, a performan ei, a unei pozi ii 
ierarhice superioare, reprezentând un pol de atrac ie i o tendin  de orientare zonal . 

           În cazul colilor, linia general  este aceea i, principalii artizani ai cre rii 
imaginii fiind cadrele didactice, într-un efort de grup sau individual, sprijinite de 
beneficiarii educa iei (elevi, familiile acestora, comunitatea local  etc.). Este de 
subliniat c  atât beneficiarii direc i ai educa iei (profesorii i elevii) cât i beneficiarii 
indirec i (p rin ii elevilor, comunitatea local  factorii economici locali) intr  în contact 
cu mediul colar, exercitând prin aceasta o influen  asupra imaginii colii. 

           O imagine pozitiv  se ob ine prin promovarea performan elor elevilor (a 
rezultatelor educa ionale pozitive) prin realizarea motiva iei înv rii, prin respectarea 
particularit ilor de vârst  i individuale ale elevilor, prin urm rirea nevoilor i 
intereselor beneficiarilor educa iei. 

           Se vor identifica nevoile mediului economic, a mediului social i cultural 
(nevoile comunit ii zonale) a a încât coala s  î i adapteze serviciile educa ionale i 
formarea permanent  în func ie de acestea. 

          Factorii implica i în formarea i promovarea unei imagini pozitive a unit ii 
colare vor crea materiale care s  descrie obiectivele i realiz rile institu iei. Se vor 

mediatiza punctele tari i se vor stabili strategiile. Vor identifica cele mai oportune 
metode, tehnici i mijloace pentru a mediatiza realiz rile mai sus men ionate. Se va 
stabili frecven a optim  pentru a informa comunitatea despre activit ile desf urate i 
rezultatele notabile ale elevilor i cadrelor didactice. coala se va implica în activit i 
de promovare a intereselor beneficiarilor i ale partenerilor.  

           Proiectele i parteneriatele la nivel local, jude ean sau na ional, care implic  i 
colaborarea cu reprezentan i ai altor institu ii, aduc, pe lâng  influen a formativ  i 
stimularea creativit ii, i promovarea unei imagini pozitive binemeritate. Accesul facil 
pentru orice persoan  la secven e desf urate în activit i extracurriculare, la oferta 
educa ional  a unit ii colare, promovarea toleran ei i a interculturalit ii, combaterea 
discrimin rii 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 coal , atrag aten ia asupra institu iei. 
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          Rezultatele cuantificabile care formeaz  i sus in o imagine pozitiv  sunt: 
num rul de absolven i i de serii de absolven i, rezultate ale examenelor na ionale 
(bacalaureat, evaluare na ional ) raportate la media pe ar  sau la alte unit i de 
înv mânt din zon , integrarea cu succes a absolven ilor în structuri de înv mânt 
superioare, absorb ia pe pia a muncii (în cazul înv mântului tehnic i profesional), 
ceremonii etc. 

          Rezultatele muncii asidue de formare i promovare a imaginii unei institu ii de 
înv mânt conduc la prestigiul colii, care va reprezenta un puternic magnetism pentru 
p rin i (în aceast  perioad  ei fiind cei care decid orientarea colar  i profesional  a 
copilului), fiind o major  atrac ie pentru popula ia colar  a zonei. Mediul online ofer  
posibilit i nelimitate pentru constituirea imaginii pozitive a colii. 
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GR DINI A ONLINE 

ED. TOMA ALINA
GR DINI A CU PROGRAM NORMAL NR. 24, PLOIE TI 

,,S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari, i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci 
s -i înv m cum s  se adapteze.” (Maria Montessori) 

Fiecare an colar este diferit i aduce noi provoc ri fie c  e ti pre colar, cadru 
didactic sau p rinte. Abordate corespunz tor, toate aceste provoc ri pot deveni foarte 
u or unelte cu care putem modela min i. Înv area online a fost o provocare, o lec ie 
atât pentru cadrele didactice care au reu it s  se adapteze în scurt timp la cerin ele 
actuale i au planificat, organizat i desf urat activit i educative folosindu-se de 
mijloacele moderne de predare, cât i pentru p rin i i pre colari.Dintr-o data rutina 
zilnic  cu care erau obi nui i s-a schimbat, iar  multe din activit ile zilnice au fost 
transformate i adaptate pe în elesul celor mari i celor mici.      

Materialele i a resursele prezentate i propuse p rin ilor au avut în vedere 
programa înv mântului pre colar, toate activit ile având la baz  jocul în toate 
formele sale. Activit 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 gr dini  a reprezentat-o 
men inerea st rii de spirit pozitiv  a pre colarilor, men inerea echilibrului emotional i 
petrecerea unui timp limitat în fa a ecranului. P rin ii pre colarilor no tri au avut 
întotdeauna un rol important i bine definit atât în crearea unui climat prietenos de 
înv are cât i în dezvoltarea rela iilor parteneriale, ace tia fiind permanent implica i în 
via a gr dini ei. 

Unul dintre avantajele aduse de educa ia online obligatorie în contextul 
pandemic este for area unei digitaliz ri a educa iei. Unele dintre gr dini e au reu it s  
achizi ioneze echipamente digitale de calitate, cadrele didactice i-au îmbun t it 
competen ele digitale i au devenit mai deschise spre integrarea mijloacelor 
tehnologice în procesul instructiv-educativ.   

Promovarea imaginii colii sau a gr dini ei este produsul activit ilor derulate în 
parteneriat cu ceilal i factori educa ionali, ceea ce confer  avantaje evidente, deoarece 
se creeaz  rela ii de colaborare, se aprofundeaz  diverse probleme educative i nu în 
ultimul rând, au loc schimbul inter i intra disciplinare. 
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IMPORTAN A ACTIVIT ILOR EDUCATIVE
REALIZATE IN ONLINE

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Profesor. înv. pre colar: Tomescu Ramona
Gr dini a nr. 1 P. P. Or ova 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova.  

Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact 
cu mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile, bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  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 schimb  ultimul. 

Necesitatea de adaptare a institu iilor de înv mînt la schimb rile mediului, la 
nevoile individuale ale clien ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbun t irii serviciilor, men inerii i promov rii 
acestor servicii în condi ii de maxim  eficien . 

Anume marketingul educa ional ar trebui s  configureze viziunea unei coli a 
secolului XXI i s  preg tesc  elevii pentru viitor. 

O coal  trebuie s  produc  i s  ofere pie ei ceea ce se cere efectiv, s - i 
orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a elevilor i a 
p rin ilor acestora.  

Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai cunoa terea de 
cerin e de consum, ci i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile 
consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea 

pie ei. De aceea, marketingul devine o func ie a managementului. El este o tiin  care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretic  i reflec ia continu  asupra ideilor generate de practic , 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 institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt  la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii.  

Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local . 

Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate 
cererii de educa ie. Sociologii consider  c , f r  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 latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional este 
satisfac ia fa  de serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, 
subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale 
oferite.  

Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira ii sau la a tept rile lor, 
dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul de la 
procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure 
audien a maxim  a ofertei educa ionale. 

Multe institu ii educa ionale din rile 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 înseamn  ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu c  sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamn  c  principala sarcin  a 
institu iei este determinarea nevoilor i dorin elor pie ei- int  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 concentreaz  pe cunoa terea i 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia a- int . F r  a- i 
satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv  i vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clien ilor nu înseamn  c  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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mod  la un moment dat. Este de preferat ca institu iile s  caute consumatori de educa ie 
care s  fie interesa i de oferta actual  i apoi vor adapta aceast  ofert  pentru a o face 
cât mai atractiv . 

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 

Negril  Iulian, Marketing educational 
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Promovarea imaginii unit ii colare în perioada online
prin activit i nonformale 

Prof. Mihaela Corina Tomici,
Colegiul Na ional B n ean, Timi oara 

Înv area online, o astfel de provocare i pentru cadrele didactice de la liceul 
nostru, care au reu it s  se adapteze în scurt timp la cerin ele actuale i au planificat, 
organizat i desf urat activit i educative folosindu-se de mijloacele moderne de 
predare. Multe din activit ile zilnice au fost transformate i adaptate pe placul elevilor 
ce frecventeaz  – chiar dac  acum doar online – unitatea noastr  de înv mânt. Acolo 
unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului de vârst , ci i 
nevoilor speciale ale copiilor cu CES.  

Activit 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 p rin ilor drept model de activitate. O alt  provocare pe care o au cadrele 
didactice este men inerea unei st ri de spirit s n toase a copilului i a familiei cu care 
î i petrece acesta timpul. Feedback-ul i produsele finale, sub form  de poze i 
filmule e f cute i trimise de p rin i, au fost postate pe fiecare grup de discu ie a 
p rin ilor. Diseminarea tuturor activit ilor se va face atât în mediul online (pe diverse 
portaluri de specialitate) cât i în activit ile educative din comisiile metodice de 
specialitate, cercuri pedagogice.  

P rin ii elevilor no tri au avut întotdeauna un rol important i bine definit atât în 
crearea unui climat prietenos de înv 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 aceast  dat  prin deschiderea i receptivitatea p rin ilor care au f cut ca în aceast  
perioad  comunicarea i colaborarea s  fie în beneficiul copilului, fiecare implicându-
se în m sura posibilit ilor, în realizarea a m car o parte din activit ile sugerate, al turi 
de copii..  

P rin ii i-au luat în serios rolul de parteneri educa ionali i au venit, în aceast  
perioad , în sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile i 
îndrum rile profesorilor. Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o 
prioritate pentru o bun  colaborare între cei trei parteneri educa ionali: elevi-profesori-
p rin i. 

Educa ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. 
Elevul este liber s  aleag . Informarea nu este de ajuns, coala trebuie s  aib  
capacitatea i s  fie pregatit  de a adapta programul educa ional la nevoile în schimbare 
ale societ ii. 
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Educa ia nonformal  le permite  elevilor implicarea în proiectarea i  realizarea 
creativ  a unor activit i, dezvoltarea unor aptitudini i interese, l rgirea orizontului 
pentru anumite domenii. Ea are darul de a atrage comunitatea, familia, mediul 
economic. 

Rolul profesorului în ini ierea i organizarea activit ilor de educa ie nonformal  
este complex: din simplu profesor-transmi tor de informa ii, el devine actor, reporter, 
economist, psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc. 
Organizarea i implementarea proiectelor de educa ie nonformal  este un proces 
laborios, care presupune efort i cooperare. De aceea împ rt irea în rândul dasc lilor 
a experien elor tr ite, a reu itelor, a metodelor noi, a ideilor inovatoare este nu doar o 
activitate bine-venit  ci chiar una necesar . 

Colegiul Na ional B n ean din Timi oara i-a realizat proiectele sub câteva 
motto-uri i slogane: Noi pentru noi, eu pentru tine ! Nu exist  nu pot, exist  nu vreau. 
Exist  eu, dar exist m i noi, Cuvintele te înva , exemplele te pun în mi care! Fii mai 
informat: vei fi mai implicat !  

Priorit iile noastre în activit ile propuse au fost urm toarele: Informarea 
elevilor în leg tur  cu drepturile i responsabilit ile lor, desf urarea de concursuri cu 
tematic  civic , cultural , educativ , sportiv , recreativ , realizarea de materiale 
informative despre ac iuni colare i extra colare, identificarea cauzelor ce determin  
absenteismul, mediocritatea colar  i organizarea de programe specifice pentru 
prevenirea lor,  organizarea de discu ii i forumuri pe probleme de violen , consum de 
droguri, abandon colar sau alte probleme legate de aspecte sociale din via a elevilor, 
realizarea de ac iuni cu scop caritabil, realizarea de studii i sondaje referitoare la 
respectarea drepturilor i obliga iilor elevilor în institu ii de educa ie.  

În general, activitatea noastr  a avut dou  componente : 
1. Am promovat i participat la ac iunile partenerilor nostri : Institutul francez,

Muzeul de Art , Jandarmeria Român , Asocia ia de caritate Isus Speran a României.  
2. Am propus proiecte în coal , pentru combaterea violen ei, pentru oportunit i

în carier , pentru toleran  i cunoa tere reciproc , pentru promovarea colii în jude .  
Consiliul colar al Elevilor (C E) a avut un rol activ în desf urarea activit ilor, 

în scopul promov rii valorilor sociale, artistice i culturale printre elevii liceului. 
Rolul profesorului în ini ierea i organizarea activit ilor de educa ie nonformal  

este complex: din simplu profesor-transmi tor de informa ii, el devine actor, reporter, 
economist, psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc. 
Organizarea i implementarea proiectelor de educa ie nonformal  este un proces 
laborios, care presupune efort i cooperare. De aceea împ rt irea în rândul dasc lilor 
a experien elor tr ite, a reu itelor, a metodelor noi, a ideilor inovatoare este nu doar o 
activitate bine-venit  ci chiar una necesar . 

Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, 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 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 
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De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii liceului 
noastru au fost: 

 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i 
proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, national 

în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii liceului prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet). 
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Rolul activit ilor de AVAP,
în dezvoltarea creativit ii i imagina iei elevilor 

Înv. gr. I oncu Maricela-Cerasela
coala Gimnazial  ,,N. G. Lupu,, Arsura, jud. Vaslui  

 ”Exist  adesea, în prima copil rie, o prospe ime a imagina ie, o curiozitate neobosit , 
un fel de geniu poetic, pe care savan ii sau arti tii ajun i la maturitate nu le pot g si 
decât cu mare greutate” Gaston Berger 

Pornind de la aceast  remarc  a lui Gaston Berger, putem s  ne îndrept m aten ia 
spre o abordare cu încredere a problematicii creativit ii, sus inu i de orient rile din 
Curriculum Na ional i de Planul-cadru de înv mânt. Valorificând cele mai de pre  
însu iri ale copil riei (inventivitatea, fantezia, creativitatea, elanul spre aventur  i 
cunoa tere) vom stimula i vom forma inteligen e îndr zne e, oameni cu o gândire 
independent , creativ . 

Creativitatea înseamn  îndr zneal , tot ce e nou i nonconformist. Pentru a se 
avânta în necunoscut individul trebuie s  dispun  de acea libertate interioar , de acel 
sentiment de siguran . În înv mânt, nu se pune problema de a forma creatori de 
valori originale, cât e vorba de a forma i cultiva câteva tr s turi care vor permite 
viitoare manifest ri creatoare. 

Activit ile de Arte vizuale i abilit i practice nu sunt doar modalit i de 
autocunoa tere i autodezvoltare ci sunt totodat  un mijloc de comunicare i de intrare 
în rela ie cu alte persoane, prin intermediul lucrului în grup. Culorile alese de copil, 
suprafa a ocupat , modul de lucru cu materialele sunt detalii foarte importante pentru 
cunoa terea persoanei. Prin intermediul acestor activit i, el î i exprim   sentimentele, 
tr irile, nevoile, se exprim  pe sine, descoperindu- i astfel identitatea. Pentru copil, 
acesta este un mod de a descrie povestea care nu poate fi spus  în cuvinte. Materialele 
de lucru precum culorile, hârtia îl pot stimula pe acesta  s  povesteasc  diferite 
întâmpl ri din via a sa, pe care verbal nu le poate exprima.  De i nu este artist, colarul 
elaboreaz  plastic cu o pl cere imens . Lucrând cu pensula sau cu creioane colorate,  
manifest  o atitudine de uimire în fa a propriilor produse. Este preludiul viitoarei 
conduite creative. 

Creierul uman este divizat în dou  emisfere. Fiecare dintre ele proceseaza 
informa ia diferit. Cititul, scrisul, procesele matematice i tiin a sunt controlate de 
emisfera stâng . Ea este responsabil  de gândirea analitic  i ra ional . Emisfera 
dreapt  a creierului controleaz  imagina ia, percep ia spa ial  i vizual . Este 
dominant  în ceea ce prive te artele, muzica sau mi carea fizic . 

Copiii înva  cel mai bine i se dezvolt  armonios când ambele emisfere ale 
creierului sunt stimulate i particip  activ în diverse activit i. Disciplina  Arte vizuale 
i abilit i practice  are acest rol de a le stimula pe amândou  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 stimuleaz  imagina ia, creativitatea, dar i gândirea abstract . Îi ajut  pe elevi s  
gândeasc  mai bine i îl poate transforma într-un mic inventator sau antreprenor la 
maturitate. Precizia i aten ia la detalii necesar  activit ilor de la aceast  disciplin   îl 
ajut  pe copil în timp s  devin  o persoan  extrem de r bd toare, s  reu easc  s - i 
p streze concentrat  aten ia la sarcinile de lucru la coal , dar i la maturitate.  

Creativitatea poate fi înv at  i dezvoltat  doar dac  sistemul pedagogic 
dominant nu este unul care accentueaz  conformismul i reproducerea servil  a 
informa iilor transmise de educator.  

Cadrul didactic nu va cere copilului s  reproduc , s  execute cu m iestrie 
asem narea, pân  la identificare, cu înf i area naturii, care oricum este, în mod 
permanent, alta. Dac  ar ac iona a a, ar face din copil un inapt în ceea ce prive te crea ia 
artistic , l-ar îndep rta de art  i l-ar înstr ina de propriile posibilit i creative.  

Rolul înv torului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în fa a 
frumosului, de instrumentare a acestuia cu limbajul i opera iile specifice artei plastice. 
Procedând astfel i dovedind empatie i respect necondi ionat, cadrul didactic îl ajut  
cu adev rat pe copil s  se autodescopere, s  se armonizeze cu sine, s  descopere i s  
rezolve probleme de compozi ie i de tehnologie artistic . Cunoscând limbajul artei 
plastice, precum i particularit ile individuale, înv torul poate ac iona stimulativ în 
vederea dezvolt rii poten ialului creativ al copilului. 

Copilul trebuie l sat s  exploreze lumea înconjur toare ca apoi s  utilizeze ideile 
sale originale. Nou  ne revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului, utilizând 
metode de stimulare a creativit ii, folosind cât mai multe procedee de ob inere a unor 
forme spontane. Activit ile ce apar in disciplinei Arte vizuale i abilit i practice, 
contribuie, în mod mod deosebit, la educarea gustului  pentru frumos i trezesc 
interesul copiilor în a- i compune singuri modelele, determinându-i s - i exprime 
ideile originale i s - i pun  în practic  ini iativele. 

Toate obiectele confec ionate de elevi, începând cu cele mai simple, au o utilitate 
evident , fie c  sunt utilizate ca juc rii, fie ca mijloace de înv mânt la unele lec ii 
(ceasul, figurine, figuri i corpuri geometrice, ablane, piese ,,Tangram”, forme de 
relief, etc.), fie ca obiecte cu o utilitate mai larg  (semne de carte, m r i oare, felicit ri 
împletituri, podoabe, m ti, figurine etc.). 
           Dând o cât de mic  întrebuin are lucrurilor create de elevi nu facem altceva 
decât s  le trezim interesul pentru aceste activit i. Printr-o munc  relaxat , variat  dar 
bine gândit  i proiectat , elevii î i dau seama de complexitatea activit ii depuse de 
adul i i de rela iile ce se stabilesc în timpul desf ur rii ei. Înv torul trebuie s  
poten eze func iile educative ale fiec rei activit i pe care o întreprinde cu elevii. 
           În contextul noului curriculum, se pune accent pe un demers didactic 
personalizat. Fa  de proiectarea tradi ional , centrat  pe lec ie, proiectarea pe unit i 
de înv are are avantaje, creeaz  un mediu de înv are coerent, implic  elevii, d  
perspectiv  lec iilor. Lec ia de Arte vizuale i abilit i practice nu poate fi conceput  
ca fiind ceva izolat, ci ca o verig  în sistemul lec iilor din unitatea de înv are detaliat . 

Sarcina înv torului este de a cunoa te bine unitatea de înv are, specificul i 
caracteristicile ei, tehnicile de lucru ce pot fi folosite, materiale, resurse, plan e model. 
Specificul lec iilor de Arte vizuale i abilit i practice reiese i din felul în care se 
împletesc sarcinile didactice în cadrul lor. Mai eficient particip  elevii dac  sunt pu i 
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în situa ia de a lucra în echip , pe grupe, lucr ri diferite pe rânduri de b nci sau de a  
efectua demonstra ia practic  a unei lucr ri pe fond muzical adecvat. 

Fiecare pas f cut pe drumul cunoa terii, prin Arte vizuale i abilit i practice, îi 
înal  pe elevi spiritual, le face via  mai bun  i mai frumoas , le ofer  posibilitatea 
de a- i manifesta curiozitatea, sensibilitatea, spontaneitatea. 

Derularea activit ilor în clas  va solicita echipamente minime specifice i o 
minim  baz  de documentare (steaua culorilor, reproduceri de art , plan e didactice 
etc.). Totodat , competen ele sunt astfel formulate încât elevii s  nu î i însu easc  
no iunile abstracte din domeniu, ci s  opereze cu tehnici de lucru, s  î i cultive gustul 
pentru frumosul artistic, s  î i exprime liber, prin compozi ii plastice sau lucr ri 
practice aplicative, propriile gânduri i sentimente în leg tur  cu spa iul perceput sau 
cu cel imaginar. 

În clasele mici realiz m lucr ri relativ simple,care necesit  nu prea mult material 
i pot fi executate u or,al c rui efort de elaborare este redus,ceea ce determin  micii 

elevi s  lucreze cu mult  pl cere i le spore te încrederea în for ele proprii. 
Înv torul ,,animatorul” activit ii de abilit i practice, dac  va st pâni 

problemele, va ti cum s -i conduc  pe elevi în activitatea lor creatoare, respectând 
pornirea lor fireasc ,dar înv ându-i s  fac  cu ,,art ” tot ceea ce este rezultatul mâinii 
lor. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI 

PROF. ÎNV. PRE C. TRA C  DANIELA       
COALA GIMNAZIAL  ,,PETRE TUTEA” 

            Gr dini a este o institu ie de educa ie care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât i pentru p rin i.Misiunea noastr  , a educatorilor este  de a 
promova un înv mânt deschis, flexibil, capabil s  asigure accesul egal la educatie 
pentru to i copiii indiferent de nationalitate, religie,ras  deci s  ofere anse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii gr dinitei noastre prin oferta educa ional  este una din 
intele proiectului de dezvoltare institu ional . Prin oferta educa ional  gr dini a 

noastr  d  posibilitatea p rin ilor s  aleag  activit ile op ionale i extracurriculare la 
care doresc s  participe copiii.  

Activit ile extracurriculare au un con inut cultural artistic, spiritual, tehnico 
aplicativ, sportiv sau sunt simple activit i de joc sau de participare la via a i activitatea 
comunit ii locale. Aceste activit i ofer  copiilor destindere, recreere, voie bun  iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirm ri i recunoa tere a aptitudinilor. Aceste 
activit i au caracter ocazional i iau forme foarte variate.  

Dintre activit ile desf urate în gr dini a noastr  amintesc doar câteva: 

 S rb torirea zilei de na tere a unui copil; 
 Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de p pu i; 
 Excursii, drume ii, plimb ri; 
 Vizite la diferite institu ii; 
 Participare la concursuri locale, judetene, na ionale i internationale avizate 

de MEN 

   Acest tip de activit i îi antreneaz  pe copii, îi apropie de gr dini , îi determin  s  o 
îndr geasc  i mai mult. 

Pentru ca oferta noastr  s  fie viabil  depunem eforturi în asigurarea unor spa ii 
de înv are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa ie ale 
fiec rui copil atât în interiorul gr dini ei cât i in curtea acesteia. Nu este suficient ca 
oferta s  fie cunoscut  ci i înteleas  îndeosebi de p rin i i copii.  

P rintii vor fi informa i cu privire la calitatea serviciilor din gr dini , 
competen a cadrelor didactice, reursele materiale ale gr dini ei, cadrul ambiental, 
proiectele educa ionale i parteneriatele în care gr dini a este implicat . În realizarea 
parteneriatelor sunt antrena i cei mai importan i factori in actul educational: copiii, 
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familia, gr dini a i comunitatea local , iar prezen a sistematic  a p rin ilor i a 
comunit ii în ,,via a gr dini ei”, sporesc interesul pentru educarea  copiilor. În toate 
tipurile de activit i în parteneriat , un factor important îl constituie climatul vie ii de 
grup i al rela iei gr dini - familie- comunitate. Este necesar un climat stimulativ 
pentru fiecare, de încredere i prietenie, care s  fac  posibil  comunicarea liber . Unele 
activit i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar trebuie subliniat 
faptul c  influenta acestor activit i nu se exprim  în activit i singulare ci prin sisteme 
de activit i de diferite tipuri, într-o succesiune gradat .  

Motiva ia unor activit i de parteneriat este în elegerea necesit ii de a integra 
gr dini a în mediul comunitar ca partener egal i consecvent în formarea viitorului 
cet ean. Proiectele educa ionale realizate cu diferi i parteneri locali sunt, de obicei 
foarte atractive, iar copiii particip  activ i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele 
s  func ioneze este nevoie de respect, încredere reciproc , consens cu privire la 
scopurile ac iunii i strategiilor de atingere a acestora i de asumarea în comun a 
drepturilor i responsabilit ilor. 

În acest an colar derul m o serie de parteneriate cu comunitatea local , prin care 
promovam imaginea gr dinitei noastre.  

Amintesc câteva dintre acestea: 

1. ,,PRICHINDEI ÎN ÎMP R IA C R ILOR”- parteneriat cu biblioteca

2. ,,S -I EDUC M ÎMPREUN !” – parteneriat cu familia

3. ,,O LUME MINUNAT ” – parteneriat o alt  gr dinit

4. ,,PRIETENI LA DISTAN ” –parteneriat cu o alt  gr dinit

5. ,,CARAVANA PRIETENIEI”- parteneriat cu scoala

Prin toat  activitatea desf urat  în gr dini a noastr  se asigur  un act 
educational de calitate care s  contribuie la formarea unei personalit ti a copilului 
independente i creative, la formarea unor copii s n to i, activi, eficien i, cooperan i, 
care s  se adapteze u or la regimul colar i la orice situa ie de via . 
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Importan a promov rii imaginii colii în comunitate 

Profesor înv mânt primar Tudor Daniela
coala Gimnazial  nr. 129, sector 4 Bucure ti 

Pentru coala noastr , promovarea imaginii reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: coal -elevi-p rin i. 

Educa ia este obligatorie, dar nici o institu ie colar  nu poate for a alegerea ei de 
c tre”clien i”. Fiecare este liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de 
libertatea de alegere a elevilor i a p rin ilor lor, face ca coala s  depind  de 
implicarea ei în modificarea nevoilor i a tept rilor acestora. Informarea nu este de 
ajuns, coala trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  de a adapta programul 
educa ional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 

coala este atractiv  sau nu prin resursele umane pe care le are, dar i prin spa iile 
de înv are disponibile. O coal  responsabil  este garantul dezvolt rii permanente a 
comunit ii.  

De exemplu, în alte ri, se cheltuiesc foarte mul i bani i energie uman  pentru 
promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin cuvinte i imagini s  se 
creeze cea mai bun  imagine posibil  i s  conving  c  numai produsul educa ional 
oferit este cel mai bun. O mare aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i 
reputa iei numelui. Dar “clientul” a teapt  mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferen a dintre marketing i vânzarea educa iei este clar . 

Vânzarea este "mi carea a ceea ce ai de oferit c tre client". Marketingul este "a 
fi sigur c  ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clien ii". Aplicarea conceptului de 
marketing este mai complex  decât abordarea centrata pe vânzari. 

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a 
reclamei, publicit ii, prin utilizarea liderilor de opinie i a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare prin transmiterea unor mesaje. 

Managerul unei unit i colare poate promova în mediul intern i extern al 
unit ii  o imagine pozitiv  a acesteia, printr- o planificare riguroas , folosind tehnicile 
i metodele adecvate. 
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De-a lungul timpului, activit ile de promovare a unit iii noastre colare au fost: 

 Difuzarea de informa ii despre oferta educa ional , despre proiectele i 
programele extra colare, despre baza material, despre resursele umane i rezultatele 
colare; 

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, 

na ional în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei 
educa ionale cu cerin ele de pe pia a muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii colii prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , 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 înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare.  

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
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Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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Promovarea dimensiunii europene a colii 

prof. Anca Tudose           
coala Gimnazial  ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc 

Într-o mare comunitate european , caracterizat  de unitate în diversitate, 
educa ia a devenit f r  frontiere. Un mare sprijin în crearea acestei unit i educa ionale 
la nivel european îl constituie proiectele colare Erasmul Plus, al c ror scop principal 
este alinierea la politicile educa ionale ale Uniunii Europene. Derularea unui astfel de 
proiect promoveaz  coala la nivel local, na ional i interna ional, f când din aceasta 
un model de bune practici i un promotor al dimesiunii europene în educa ie.  

coala Gimnazial  ,,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 int  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. Activit ile s-au 
derulat pe perioada a doi ani colari i, în contextul pandemic, încheierea acestuia are 
loc în Februarie 2021. Activit ile au constat în mobilit i interna ionale, în activit i 
derulate în cadrul fiec rei coli partenere i în activit i interactive, bazate pe utilizarea 
jocului ca metod  didactic  activ-participativ .  

La nivelul tuturor colilor partenere s-a constatat o lips  de interes,  motiva ie i 
implicare în procesul educativ din partea unui num r tot mai mare de elevi. Acest lucru 
a dus la sc derea performan elor colare i cre terea ratei de abandon colar. Totu i, s-
a constatat c  elevii sunt capabili s  înve e mult mai u or, s - i îmbun t easc  
memoria i concentrarea, s  se implice mult mai activ în cadrul activit ilor derulate 
prin JOC. Practicile educa ionale sunt diferite de la o ar  la alta. În timp ce unele ri 
utilizeaz  în mod constant metode alternative de predare-înv are, altele fac pa i mici 
în aceast  direc ie. Acest proiect a avut ca scop schimbul de bune practici, 
implementarea ideii de a înv a unii de la al ii. Totodat , p rin ii nu au încredere în 
schimb rile din educa ie, nu în eleg tehnologia, metodele moderne de predare-înv are 
i utilitatea acestora.  Prin  participarea la acest proiect, p rin ii i-au schimbat optica 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

804



asupra moderniz rii actului educa ional i a rolului metodelor active în procesul 
didactic.  

Obiectivele principale ale acestui proiect au fost: 

 Îmbun t irea cooper rii între elevi, atât în cadrul colii cât i cu elevi din rile 
partenere, respectând diversitatea i diferen ele culturale; 

 Optimizarea calit ii educa iei prin integrarea metodelor moderne, cu accent pe 
utilizarea jocului ca strategie didactic ; 

 Cre terea gradului de implicare în educa ie a grupurilor dezavantajate, 
promovarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale;  

 Cre terea în rândul elevilor a încrederii de sine, a motiva iei în înv are i 
dezvoltarea unor abilit i ce constituie premise ale orient rii  profesionale; 

 Cre terea gradului de implementare a metodelor moderne în educa ie; 
 Cre terea gradului de utilizare a platformelor educa ionale i a mijloacelor 

electronice  în procesul didactic; 
 Îmbun t irea competen elor lingvistice i TIC în rândul elevilor, profesorilor i 

p rin ilor. 

În fiecare institu ie partener  s-au deschis Cluburi Erasmus, în cadrul c rora s-
au organizat workshopuri, jocuri de înv are, jocuri video educative, jocuri sportive, 
jocuri de construc ie, care ajut  la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Tot în cadrul 
Clubului s-au realizat materialele de proiect (logo-ul proiectului, machete, desene, 
articole de pres , materiale video, prezent ri, creare de jocuri educative) de c tre elevi 
îndruma i de profesori. 

În cadrul mobilit ilor s-au derulat Jocurile Olimpice ale proiectului, constând în 
competi ii sportive între rile partenere, jocuri Kahoot, jocuri tradi ionale.  

În fiecare coal  s-a înfiin at o clas  experimental  Erasmus+, cu care s-au 
derulat activit i didactice prin joc, în scopul de a m sura impactul proiectului la nivel 
didactic. În cadrul activit ilor s-au utilizat diverse aplica ii electronice i platforme 
educa ionale de înv are sau diseminare. Pe platforma eTwinning i prin intermediul 
Skype, s-au organizeaz  activit i interactive sub titulatura ”Ready?Go!” constând în 
jocuri derulate live între elevi din ri diferite.   

Ca materiale de proiect, s-au realizat un Dic ionar de buzunar cu expresii uzuale 
necesare în c l torii sau în jocuri, precum i un Pa aport al unui bun cet ean european 
con inând reglement ri civice comune sau specifice rilor partenere. Totodat , s-au 
creat CD-uri cu c r i pentru înv mântul primar, cu re ete tradi ionale, prezent ri ale 
mo tenirilor culturale, prezent ri ale rilor i colilor partenere. 

Proiectul a devenit vizibil la nivel de coal  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 activit 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 site-
urile colilor partenere, asigurând o vizibilitate cât mai mare la nivel european.  

Ne a tept m ca impactul s  fie puternic, producând schimb ri 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 activit ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii colii 

Profesor, uglea Petrina,        
coala Gimnazial  Nr. 1 Bl ge ti, Bac u 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala.  

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational.  

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii.  

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  
practic  în managementul institu ional.Activit ile extra colare sprijin  promovarea 
imaginii institu iei colare. Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , 
au la baz  toate formele de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i 
parteneriate cu alte institu ii.  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor.  
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Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la 
curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ile i implicit 
coala în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaterea violen ei din unitatea 
colar , reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 

toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se 
creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a colii. 

Elaborarea unui plan de promovare a imaginii colii la nivelul comunit ii i nu 
numai ar trebui s  aib  urm toarele obiective generale: crearea i promovarea unei 
imagini institu ionale pozitive în comunitate; elaborarea unor proiecte locale, jude ene, 
regionale, na ionale, interna ionale care s  vizeze dobândirea experien ei pozitive i a 
exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional; 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 ( inând cont 
de particularit ile de vârst  a elevilor); colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii 
minorit ilor etnice; elaborarea unor proiecte care vizeaz  reducerea abandonului 
colar, integrarea elevilor cu cerin e educa ionale speciale (CES), sus inerea elevilor 

cu dezavantaj social i conduite de risc, sus inerea elevilor în alte abilit i; armonizarea 
ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile specifice identificate 
în unitatea colar  i comunitatea local ; promovarea imaginii institu iei i factorilor 
ce î i asum  responsabilit ile în procesele de descentralizare i asigurare a calit ii 
educa iei. 

 În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 

Bibliografie:  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Ed: u uianu Claudia – Andreea      
Gr dini a cu Program Normal nr. 1 Borcea  

Liceul Tehnologic Nr 1 Borcea, se afl  în mediul de reziden  rural, în comuna 
Borcea, Judetul C l ra i. Comuna Borcea se afl  a ezat  în zona marginal  – nordic  
a Jude ului C l ra i, la 50 de km fa  de Municipiul C l ra i.  

În anul 2011, Grup colar Borcea devine Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, 
al turându-i-se structuri: coala Gimnazial  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
”gr dini ei”.  

Gr dini a noastr  î i propune s  realizeze un înv mânt european, de înalt  
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 dovad  de profesionalism, 
implicare, spirit de echip , toleran , calm, responsabilitate i creativitate.  

Promovarea imaginii unit ii noastre colare reprezint  o prioritate pentru o bun  
colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

Promovarea imaginii colii trebuie s  in  cont de calitatea actului educa ional, 
de investiga iile f cute în asigurarea unor bune condi ii de desf urare.  

Înv mântul pre colar reprezint  prima treapt  de preg tire în educa ia formal  
i pentru pentru educa ia formal . Educa ia copilului începe înc  de la na tere.  Aceast  

educa ie este continuat , de educa ia timpurie din institu iile de înva mânt. 

Educa ia începe de la gr dini ! - Perioada gr dini ei creeaz  fundamentul 
leg turii dintre familie i coal , având un rol primordial în educa ia micului explorator. 
Rolul dasc lului este acela de a îmbog 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: 

 Dezvoltarea capacit ilor sociale: copiii înva  s  se joace, înva  s  respecte 
opiniile celorlal i copii i înva  s  dezvolte rela ii de prietenie  

 În mod special, gr dini a dezvolt  aptitudinile de auto-cunoa tere a copilului 
 Dezvoltarea pl cerii pentru a înv a lucruri noi  
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 Dezvoltarea vorbirii i a vocabularului – copiii înva  sa asculte pove ti  
 Dezvoltarea abilit ii de a- i face prieteni noi – aceast  abilitate este foarte 

important  pentru unii ce urmeaz  la coal , liceu i poate mai departe.  

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit            
,,politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i 
pe de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice. Managerul unei 
organiza ii colare poate promova în mediul intern i extern al unit tii o imagine 
pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele i tehnicile 
potrivite. 

De asemenea, pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem eforturi în 
asigurarea unor spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor pre colarilor, 
atît fizice cât i psihologige. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

PROF. VACU DOREL SEBASTIAN
coala Gimnazial  ,,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: 

 Elaborarea unor proiecte locale care s  vizeze multiplicarea experien ei positive 
i a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional; 

 Crearea i promovarea unei imagini institu ionale positive în comunitate; 
 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; 
 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar, integrarea 
elevilor pe pia a muncii, sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduit de risc; 
 Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent cu nevoile 
specific identificate în unitatea colar  i comunitatea local ; 
 Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii în educa ie; 

Activit 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 creativit ii i a inov rii în toate 
etapele procesului de înv mânt, predare-înv are-evaluare, folosind strategii i 
mijloace modern, includerea tehnologiei în orele desf urate împreun  cu elevii. 

De asemenea, s-au desf urat diferite activit i în data de 05 octombrie, Ziua 
Interna ional  a Educa iei, a fost s rb torit  cu mult drag la coala noastr . Elevii au 
dezb tut importan a educa iei în via a de zi cu zi, au desenat, colorant i au urm rit idei 
esen iale despre beneficiile i istoricul Zilei Mondiale a Educa iei. 

Mai mult decât atât, au fost derulate mai multe activit i colare, cum ar fi: 
Culorile toamnei, Carnavalul de Halloween, 1DECEMBRIE – Ziua na ional  a 
României, Magia S rb torilor de Iarn , Ziua colii etc. 

Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, na ional în scopul 
promov rii imaginii colii i a corel rii ofertei educa ionale cu cerin ele actuale.  

Promovarera imaginii colii s-a realizat prin diverse surse informa ionale (pres , 
scris , presa online, internet). 
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Utilizarea promov rii prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate 
pentru coala noastr , mai ales c  tinerii de ast zi sunt utilizatori frecven i ai inform rii 
pe internet.  

Evolu ia tehnologic , diversificarea mijloacelor de tip mass-media i multimedia, 
l rgirea orizontului informa ional al societ ii actuale, a determinat o cre tere a aten iei 
ce trebuie acordat  promov rii institu iei noastre colare i asupra form rii unei 
imagini reale în viziunea partenerilor educa ionali reprezenta i de elevi, p rin i i al i 
parteneri (locali, regionali, na ionali). 
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Promovarea imaginii colii 

Prof. înv. primar V duva Luiza Adela
coala Gimnazial  Pade , jud. Gorj 

          Promovarea imaginii unit ii noastre colare, coala Gimnazial  Pade , din 
jude ul Gorj, reprezint  o prioritate pentru o bun  colaborare între cei trei parteneri 
educa ionali: coal  - elevi - p rin i. 
          Unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor cerin e tot mai 
complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele beneficiarilor fac din 
unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit 
cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o coala 
î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 
         Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect.Crearea acestei imagini se realizeaz  
prin fiecare cadru didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educa ie individualizat , adaptat  la particularit ile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea imaginii institu iei se realizeaza i prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive 
i a exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

          Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.     Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
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rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 
        Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar .  
          De exemplu în luna octombrie a acestui an colar 2021-2022 am realizat un 
parteneriat educa ional de promovare a imaginii colii cu coala Gimnazial  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 local . 
         Rezultatele a teptate au fost : 

 Dezvoltarea rela iilor de colaborare, împ rt irea experien ei pozitive 
între cadre didactice pentru promovarea educa iei moral-patriotice; 

 Implicarea activ  a cadrelor didactice i a elevilor la activit ile 
desf urate în cadrul proiectului; 

 Stimularea poten ialului artistico-creativ al elevilor. 
          În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare.  
        coala noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde rapid. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULAR
PROIECT EDUCA IONAL COALA E CASA NOASTR  

PROPUN TOR, PROF. VANCEA ALINA        
LICEUL TEORETIC CAROL I, FETE TI 

,, coala cea mai bun  e aceea în care vezi al turi de tine suflete care- i sunt ca 
fra ii i ca surorile.’’ (Nicolae Iorga) 
        

,,Suntem aceia i, dar obiceiurile ne diferen iaz !" 

Ideea proiectului coala e casa noastr  s-a n scut din dorin a de a implica 
elevii Liceului Teoretic Carol I în înfrumuse area mediului colar, care, cu siguran , 
are un efect major în progresul i formarea acestora. Activit ile au ca scop principal, 
valorificarea sferei emo ionale i motiva ionale în formarea (educarea) sim ului estetic, 
care va r mâne pe tot parcursul proiectului un punct de referin  în realizarea 
obiectivelor. 

Se va avea în vedere faptul c , 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 al turi de munc  i înv tur , aceast  activitate de 
,,divertisment" va fi o form  de exprimare a fiec rei clase. De aceea am mizat pe faptul 
c  ,,jocul didactic" solicit  o gândire de tip problematic, elevii se întrec cu ei în i i, 
colaboreaz  în cadrul unui grup, î i asum  responsabilitatea pentru actele proprii, 
concurând în acela i timp cu un alt grup. Am luat în considerare i faptul c  prin aceast  
activitate educativ  – non-formal , pot fi implica i i elevii timizi, care de obicei sunt 
mai pu ini activi în cadrul înv rii formale. 

Proiectul este creat i destinat tuturor claselor, sub forma unui concurs i 
promovat prin expozi ie i materiale audio-video, cu scopul form rii în rândul elevilor 
a gustului estetic, prin sentimentul apartenen ei la un spa iu educa ional cu care s  se 
identifice cu pl cere. 

Proiectul se afl  la Edi ia I i se adreseaz  celor 210 elevi de gimnaziu, 588 elevi 
de liceu, dirigin ilor claselor V- XII,  p rin ilor elevilor i tuturor profesorilor 
colaboratori. 

Pornind de la premiza c  ,,orice c l torie începe cu un pas", iar caracterul se 
formeaz  prin deprinderi i educa ie, ini iatorul proiectului prof. Vancea Alina – 
consilier educativ al Liceului Teoretic Carol I, Fete ti, invit , astfel, elevii s  se implice 
în amenajarea i înfrumuse area s lii de clas , a coridoarelor unit ii colare, pentru 
cre terea performan elor colare i formarea unei atitudini pozitive fa  de mediul 
educa ional.   
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Desf urat în perioada octombrie- noiembrie 2021, proiectul presupune ca, pe 
întreaga durat , s  se aib  în vedere pavoazarea s lilor de clas , a coridoarelor, 
monitorizarea aspectulului estetic, util i curat al s lii de clas , comportamentul 
elevilor. 

Premierea câ tig torilor se va realiza în s pt mâna 06-10 decembrie 2021 i va 
consta în acordarea premiilor I, II, III, unui num r de 3 men iuni, dar i a diplomelor 
de participare. 

          Proiectul a venit cu o valoare ad ugat  oferind modalit i i mecanisme concrete 
de integrare i recuperare social  elevilor i indirect, chiar i a familiior acestora 
urm rind prevenirea i diminuarea absenteismului i abandonului colar. Pentru reu ita 
colar  a elevilor proiectul a atins i Sistemul Zonelor de Educa ia Prioritar  (ZEP), 

promovând principiul discrimin rii pozitive, al compens rii, crearea unui mediu 
educa ional favorabil i nou , educa ie remedial  i socializare pozitiv . 

Prin activit ile propuse am urm rit: 

 cre terea frecven ei elevilor afla i în dificultate; 
 îmbun t irea calit ii educa iei oferite copiilor din grupuri dezavantajate; 
 facilitarea includerii i men inerii la cursuri a elevilor care apar in grupului 

int  prin implementarea unei curricule adecvate programelor de recuperare; 
 crearea unui mediu educa ional stimulativ i accesibilizarea con inuturilor de 

înv are/dezvoltare prin înfiin area unui Club Multimedia; 
 formarea competen elor cadrelor didactice în aplicarea practicilor de 

educa ie incluziv  în coal ; 
 sprijinirea copiilor din comunit ile dezavantajate, în vederea atingerii 

standardelor educa ionale minime, pentru absolvirea anului colar în bune condi ii prin 
realizarea unui program remedial, ce cuprinde i activit i de petrecere eficient  a 
timpului liber.  
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. înv. primar Vasile Nicoleta 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt este pregatit  s  fac  fa  unor cerinte tot 
mai complexe din partea societ ii contemporane i î i revendic  locul s u în via a 
copiilor pe care îi educ , dar i, în centrul comunit ii pe care o influen eaz  constant. 
Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv t m nt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen  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 datorit  cadrelor didactice preg tite care 
intervin in favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabilii i cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, p rintii) sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, 
comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea ofertei educa ionale 
la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în func ie de nevoile 
i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului educational i educa iei Crearea i 

promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în primul 
rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 
individualizat , adapt   la particularit tile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbun t ii crea o imagine pozitiva asupra colii. 
Armonizarea ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile 
specifice identificate în unitatea colar  i comunitatea local .  

Colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii minorit ilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului colar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul colar. Integrarea elevilor în coala prin promovarea 
interculturalita ii i sus inerea elevilor cu dezavantaj social i conduite de risc, dar i 
sus inerea elevilor în abilit i. 

Promovarea imaginii institu iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care s  vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplarelor de bun  
practic  în managementul institutional.  
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        Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. Copilul 
traie te într-o lume dominat  de mass media, influen ele nefaste ale televizorului i 
calculatorului ac ionând asupra s n t ii psihice i morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental i 
emotional. Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influent  formativ , au la baz  
toate formele de ac iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri i parteneriate cu alte 
institu ii  

Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a 
ocupa timpul liber al elevilor, institu ia de înv t mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  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 c  putem ine la curent 
p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova activit ie i implicit coala 
în cadrul c reia acestea se desf oar . Prin combaretea violen ei din unitatea colar , 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleran ei i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin  
creaz  o imagine pozitiv  a colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie:educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, individualizarea 
înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, i participarea la activita i extra colare. coala noastr , 
în ochii comunit 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 pozitiv  se 
creaz  greu i se poate pierde rapid.  
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Managementul organiza iei colare în societatea cunoa terii 

Prof. înv. primar Vasiliev Anca - Raluca   
coala Gimnazial  Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constan a 

Managementul reprezint  o activitate de conducere global , sistemic , optim , 
strategic , inovatoare, necesar  în condi ii de schimbare social  rapid , permanent , 
proprii societ ii informa ionale. Managementul educa iei define te activitatea de 
conducere global , optim , strategic , inovatoare a sistemului de înv mânt dezvoltat 
în societatea postmodern , informa ional   în plan tehnologic, i democratic  în plan 
politic.  

În orice activitate de conducere managerial  a sistemului i a procesului de 
înv mânt, la nivel de organiza ie colar , clas , lec ie, sunt implicate urm toarele 
ac iuni: informarea asupra stadiului în care se afl  activitatea condus ; evaluarea 
informa iilor stocate, prelucrate, realizat  prin opera ii de m surare, apreciere i decizie 
cu valoare de diagnoz ;) comunicare a deciziei cu scop de reglare-autoreglare a 
activit ii la un nivel corespunz tor diagnozei i prognozei stabilite, ceea ce presupune 
m suri operative i strategice de corectare, ameliorare, perfec ionare, ajustare 
structural , reformare.  

Managementul organiza iei colare a evoluat ca ramur  a managementului 
educa iei, la intersec ia dintre teoria sistemului de înv mânt i teoria dezvolt rii 
organiza ionale. Obiectul de studiu specific al acestei noi tiin e a educa iei îl constituie 
coala ca unitate de baz  a sistemului i a procesului de înv mânt. 

Principala transformare a organiza iei colare în societatea informa ional , 
bazat  pe cunoa tere, este înregistrat  la nivelul raporturilor dintre dimensiunea 
normativ , din ce în ce mai flexibil  i dimensiunea sa cultural , aflat  în continu  
ascensiune. Consecin ele acestei transform ri sunt importante pentru managementul 
colii ca organiza ie, deosebit, în mod fundamental, de conducerea colii ca institu ie. 

coala ca institu ie, expresie a societ ii moderne, industrializate, pune accent 
pe reguli statice i procedee standardizate, promovate ca elemente executive ale 
normativit ii, într-un context relativ stabil i închis.  

coala ca organiza ie, expresie a societ ii postmoderne (postindustriale, 
informa ionale, bazat  pe cunoa tere) pune accent pe obiective, proiectate ca elemente 
strategice ale normativit ii, dezvoltate într-un context mobil i deschis. 
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Saltul de la conceperea colii ca institu ie la proiectarea sa ca organiza ie este 
marcat de rolul major acordat obiectivelor pedagogice, generale i specifice în cadrul 
dimensiunii normative. Ceea ce duce la o nou  configurare a rela iilor dintre elementele 
componente ale normativit ii care confer  o anumit  particularitate colii (misiune, 
func ie general , condi ii i resurse, axiome, principii). 

Dimensiunea normativ  a organiza iei colare devine din ce în ce mai flexibil  
prin completarea principiilor formale de planificare a activit ii principale (educa ia / 
instruirea), cu cele informale, afirmate spontan ca urmare a creativit ii profesorilor 
atât de necesar  într-un context deschis.  

În plan managerial, conducerea colii devine mai eficient  i mai inovatoare prin 
îmbinarea deciziilor luate la nivelul structurilor ierarhice, verticale cu cele asumate 
contextual de structurile orizontale, tehnice i comunitare, dezvoltate în re ea.   

Flexibilizarea dimensiunii normative devine o caracteristic  a conducerii 
manageriale a colii impus  de cerin ele societ ii informa ionale, dar i de axiomatica 
paradigmei curriculumului, care ofer  o explica ie pedagogic  tendin ei de îmbinare a 
principiilor formale, ierarhice cu cele spontane, orizontale (tendin  analizat  în 
studiile anterioare, cu trimitere la cartea lui Francis  Fukuyama, Marea ruptur . Natura 
uman  i refacerea ordinii sociale, Humanitas, Bucure ti, 2002).  

Managementul organiza iei colare stimuleaz  i valorific  urm toarele surse 
ale procesului de flexibilizare a normativit ii în societatea informa ional , pe fondul 
afirm rii paradigmei curriculumului la baza sistemelor postmoderne de înv mânt: 

a) corela ia necesar  între func ia general  a colii cu caracter obiectiv de
formare-dezvoltare a personalit ii elevului în perspectiva integr rii sale sociale i 
obiectivele generale i specifice elaborate subiectiv la nivel de politic  a educa iei 
pentru valorificarea la maximum a condi iilor i resurselor existente;  

b) subordonarea activit ilor organizate la nivelul structurilor formale i
informale, construite i dezvoltate ierarhic i spontan, în re ea, func iei generale a 
colii care exprim  misiunea psihologic  i social  a acesteia;  

c) deschiderea permanent  a tuturor ac iunilor i deciziilor manageriale în raport
de un context pedagogic i social deschis (generat de specificul activit ii de baz  – 
educa ia / instruirea i de dinamica resurselor – informa ionale, umane, didactico-
materiale / spa iul i timpul pedagogic, financiare). 

O contribu ie decisiv  în procesul de flexibilizare al normativit ii revine culturii 
organiza iei colare.  Managementul organiza iei colare restructurând rela ia dintre 
dimensiunea normativ  (misiune; func ie general  – structuri formale i informale; 
principii, reguli) i dimensiunea cultural  (cuno tin e, valori – pedagogice; mentalit i, 
obi nuin e, stiluri – pedagogice, didactice, cognitive,  manageriale) a organiza iei 
colare.  
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Solu ia strategic  poate fi identificat  odat  cu amplificarea contribu iei culturii 
colare. În m sura afirm rii depline  a specificului pedagogic al culturii organiza iei 
colare. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

Prof. Vedina  Florica-Elena                
Gr dini a cu P. N. Iaz, S laj 

,,Este mai bine s  dai chicx  prin originalitate decât s  ai succes prin imita ie,,
spunea Nerman Meville 

Aceste cuvinte m-au ajutat s  fiu creativ , s  gândesc de dou  ori un lucru înainte 
de a-l pune în practic . A a am gândit o serie de activit i interactive, distractive, de 
modernizare a gr dini ei i sprijinirea copiilor de a se deplasa  în siguran  (distan a de 
gr dini  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 
gr dini  cu pl cere  

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O gr dini  responsabil  este 
garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate func iona 
bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i serviciile i 
altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel la 
dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale.  

Imaginea unei institu ii educa ionale este determinat  de un ansamblu de criterii, 
reguli i interpret ri care sunt structurate de-a lungul timpului i transmise prin tradi ie, 
modificate i îmbog ite succesiv cu elemente noi, acceptate i asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependent  de sistemul informa ional în care se formeaz , fiind 
condi iona  de caracteristicile de vârst , sex, religii, nivel de cultur  i instruire, 
apartenen a etnic  sau politic  etc. Prin organizarea i participarea la ac iuni comune i 
relevante pentru comunitate i prin stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a 
tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale societ ii civile pentru 
realizarea proiectelor proprii, institu ii publice locale mbun t im imaginea institu iei.  

Prin ini ierea activit ilor educative colare i extra colare diferen iate, care s  
r spund  socializ rii copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agen ii economici) am 
reu it s  atragem aten ia asupra poten ialului pre colarilor no tri. Managerul unei 
institu ii pre colare poate promova în mediul intern i 

   Am reu it ca prin organizarea i participarea la ac iuni comune i relevante 
pentru comunitate si prin stabilirea unor leg turi, participarea responsabil  a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societ ii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, institu ii publice locale i jude ene s  mbun t esc imaginea 
gr dini ei. 
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    Jocurile ,concursurile au cerut implicarea p rin ilor.Activit ile demonstrative 
la care au participat p rin ii, mi –au dat un semnal c  sunt foarte mul umi i de ceea ce 
se întâmpl  în gr dini a noastr , înseamn  c  imaginea gr dini ei se schimb  în ochii 
p rin ilor. 

       ÎN CONCLUZIE:  

Modalitatea eficient  i viabil  prin care comunitatea poate s  r spund  
solicit rilor din sistemul educa ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, 
acest lucru r mânând un instrument valoros al gr dini ei-în general i un mare câ tig 
pentru educa ia copiilor-în special, pornind de la ideea c  pre colarul trebuie scos cât 
mai mult din atmosfera obi nuit  a gr dini ei pentru a intra în rela ie cu semenii.  

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, cre te i se dezvolt  într-un 
mediu comunitar variat. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII I MEDIUL ONLINE 

PROF. VERESCU MARCU CARMEN
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 O ELU RO U           

JUD. CARA  SEVERIN 

Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale i al dezvolt rii, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile , bazat  pe cunoa tere. Ar trebui ca coala 
s  in  cont de marile schimb ri ale lumii moderne i s  rec ioneze prima, schimbând 
sistemul educa ional vechi cu unul modern. 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continu  
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 educational. 
Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 
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Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare, 
institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i beneficiind de imaginea 
pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau na ional.  

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine 

pozitiv  se creeaz  greu i se poate pierde u or. 
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Promovarea imaginii colii 

prof. înv. presc. Victoria Ghita 

Promovarea imaginii institutiei de invatamant reprezint  o prioritate pentru o 
bun  colaborare între cei trei parteneri educa ionali: gr dini -pre colari-p rin i. 

Educa ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu ie nu poate for a alegerea. 
Partenerul este liber s  aleag . Aceast  dependen  a unit ii colare de libertatea de 
alegere a copiilor face ca unitatea de invatamant s  depind  de implicarea ei în 
modificarea nevoilor i a tept rilor acestora. Informarea nu este de ajuns, institutia 
trebuie s  aib  capacitatea i s  fie pregatit  de a adapta programul educa ional la 
nevoile în schimbare ale partenerilor. 

coala este un element esen ial al oric rei comunit i prin resursele umane pe 
care le are, dar i prin spa iile de înv are disponibile. O coal /gr dini  responsabil  
este garantul dezvolt rii permanente a comunit ii. coala-gr dini a, nu poate 
func iona bine f r  sprijinul comunit ii, aceasta reprezint  o resurs , oferindu- i 
serviciile i altor membri ai comunit ii pe lâng  tinerii colariza i i contribuind astfel 
la dezvoltarea comunit ii i altfel decât prin realizarea educa iei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mul i bani i energie uman  pentru 
promovarea i atragerea grupurilor- int . Se încearc  prin cuvinte i imagini s  se 
creeze cea mai bun  imagine 
posibil  i s  conving  c  numai produsul educa ional oferit este cel mai bun. O mare 
aten ie i cheltuial  sunt acordate identit ii vizuale i reputa iei numelui. Dar 
partenerul a teapt  mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferen a dintre marketing i vânzarea educa iei este 
clar . 
Vânzarea este "mi carea a ceea ce ai de oferit c tre client". Marketingul este "a fi sigur 
c  ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc partenerii". Aplicarea conceptului de 
marketing este mai complex  decât abordarea centrata pe vânzari. 

Pentru a reu i, o institu ie educa ional  are nevoie s  se adapteze corespunz tor 
mediului complex i în continu  schimbare. Toate activit ile institu iei au loc i sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii institu iilor au nevoie s  înteleag  importan a 
mediului i a schimbarilor care se produc i modul cum pot afecta succesul sau chiar 
supravie uirea institu iei. Prevederea transform rilor poten iale ale macromediului, va 
da institu iei timpul necesar pentru a planifica r spunsurile adecvate. 

Mediul poate fi într-o transformare rapid  sau lent . Într-un mediu stabil, for ele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative i culturale r mân stabile 
de la an la an. 

Formarea imaginii unei organiza ii se poate realiza aplicând o anumit  ,, 
politic ’’, ce ine pe de o parte de stilul managerial al conduc torului organiza iei i pe 
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de alt  parte de activitatea desf urat  de angaja i-cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezint  ac iunea de convergen  i de interferen  a reclamei, publicit ii, 
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 
unit tii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , folosind metodele 
i tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activit ile de formare i promovare a imaginii gr dini ei 
noastre au fost: 

 difuzarea informa iilor cu privire la oferta educa ional , programele i proiectele 
educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele colare; 

 consilierea p rin ilor privind orientarea colar ; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional, na ional 

în scopul promov rii imaginii institu iei noastre i a corel rii ofertei educa ionale cu 
cerin ele 
de pe pia a muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii gr dini ei prin diverse surse informa ionale (pres  local  
scris , internet). 

Propunerea de activit i pentru formarea i promovarea imagini a gr dini ei în 
anul colar curent, a fost urm toarea: 
-transmiterea în spa iul virtual a informa iilor i fotografiilor privind baza material  i 
programele de dezvoltare, oferta educa ional , activit i derulate, rezultatele 
pre colarilor, proiecte educa ionale derulate; 
-promovarea imaginii institu ionale i a ofertei educa ionale prin reviste de specialitate 
si pagina web a gr dini ei; 
-popularizarea ofertei educa ionale propus  pentru anul colar 2021-2022 (în gr dini  
i în afara ei). 

Plan de promovare a imaginii gr dini ei în comunitate 
int  i obiective specifice: 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a gr dini ei în comunitatea 
local . 

Obiective specifice: 
• popularizarea rezultatelor gradini ei în comunitatea local ;
• atragerea unui num r cât mai mare de pre colari din zona arondat  unit ii noastre;
• realizarea planului de colarizare propus.
 Context i definirea necesit ii unei astfel de practici 

S-a constatat c  membrii comunit ii locale nu au decât informa ii vagi legate de 
activitatea, rezultatele i performan ele unit ii noastre. Aceast  ac iune a fost realizat  
de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind 
coordonat  i monitorizat  de c tre director. 

Astfel s-a realizat un pliant al gr dini ei i o prezentare Power-Point a acesteia, 
postat pe pagina web a unita ii. Au ap rut articole în presa local  legate de prezentarea 
unit ii noastre, precum i de popularizare i diseminare a rezultatelor i 
performan elor. 

În urma desf ur rii ac iunii, s-a realizat integral planul de colarizare al 
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gr dini ei, iar imaginea acesteia în comunitatea local  a crescut. 
Echipamente de birotic  pentru editarea pliantelor i realizarea prezent rii 

electronice a gr dini ei, consumabile necesare tip ririi pliantelor. 
Continuarea populariz rii unit ii noastre în comunitatea local , utilizând 

mijloace i metode variate i atractive. 
De asemenea, pentru ca oferta noastr  s  fie viabil , depunem eforturi în 

asigurarea unor spa ii educa ionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor pre colarilor, 
atît fizice cât i psihologige. 

Bibliografie: 

“Împreun  pentru copii: gr dini a i comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educa iei 
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!”, „L sa i-v  visele s  zboare!”, „Vrei o 
via  frumoas  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 tematic . 

Era o zi de mar i, prima din semestrul al II-lea, la ora 
de dirigen ie, când m-am apropiat de tabl  i am scris 
„Promovarea imaginii colii’. i-atunci au început 
discu iile, ideile, agita ia aceea frumoas  a 30 suflete de 
copii arti ti. Sunt elevii Liceului de Arte Plastice, 
Timi oara! Idei? Nenum rate! Proiecte de postere, afi e? 
Nenum rate! Din ultimele b nci, s-a v zut o mânu  
ridicat , o feti  un pic mai timid , pe care startul liceului, 
ca pe to i ceilal i, au prins-o în online pentru o perioad  
lung  de timp, dar pe care a afectat-o, din punct de vedere 
al comunic rii. Sentimentul 
acela de „wow”, pe care 

dorim s -l tr im, mai mereu, la catedr , a pus st pânire 
pe mine. To i elevii s-au oprit, pentru un moment, din 
agita ie i au dorit s  o asculte. Cu o oarecare ov ial , 
la început, eleva s-a ridicat din banc  i a pornit spre 
tabl , spunând tuturor c  ne propune un...plan de 
ac iune! A luat creta în mân  si a scris, sub titlu, „Plan 
de ac iune”, apoi a continuat cu ceea ce avem de f cut. 
A punctat, cu liniu e, pe tabl  urm toarele: 

-cine are fra i, surori, cuno tin e de elevi în clasele a IV-
a i a VIII-a s  cear  permisiunea colegilor lor s  le 
vorbeasc  despre...”povestea de la Arte”; 

-dirigintele s  cear  permisiunea conducerilor colilor s  prezinte, împreun  cu doi 
elevi din clas , planul de colarizare al institu iei, dar, mai ales, sentimentele traite de 
elevi la Liceul de Arte Plastice; 

-crearea de c tre elevii clasei( a facut i o împ r ire pe grupe de elevi, în func ie de 
domiciliul acestora i a scris-o pe tabl , 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 grup  de elevi 
desemnat ; 

-existen a unui dialog continuu, politicos i 
respectuos, cu toate persoanele care cer, în mediul 
online, informa ii despre coal ; 

-prezentarea, în mediul online, a informa iilor privind 
programul de preg tire, în domeniul artistic, 
organizat de cadrele didactice de specialitate din 
cadrul Liceului de Arte Plastice, în zilele de sâmb t , 
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 c tre un responsabil desemnat în 
clas  întregii echipe i reorientarea ac iunilor viitoare, 

pân  la finalul anului colar. 

La finalul prezent rii, feti a nu a uitat s  cear  
colegilor ei s  fac  un necesar de materiale, pe care s  
le procur m cu ajutorul p rin ilor, c rora le-am 
prezentat activitatea noastr , în cadrul edin ei bilunare, 
online, p rin i care au fost al turi de copii în toate 
ac iunile noastre. 

Am propus elevilor mei o activitate, 
dar...întreaga munc  a fost a lor! Evident, responsabilul 
proiectului a fost aleas , în unanimitate de voturi, eleva 
propunatoare a planului de ac iune. i iat  cum ies la 
suprafa  calit ile de lider i manager, latur  a 
personalit ii elevilor, pe care, cu greu, o percepi în 
timpul orelor de curs, dar pe care, acest tip de activit i 
o scot în eviden  i o pun în valoare, formând tân rul de mai târziu!

Am demarat ac iunea de promovare a imaginii colii, am ajuns, deja, la...a treia 
„liniu ” din planul de actiune!  

Acest articol nu dore te altceva decât s  aduc  în aten ia colegilor dirigin i un 
exemplu de activitate de acest gen i, în primul rând, s ...promoveze imaginea Liceului 
de Arte Plastice din Timi oara! Pân  i repeti ia denumirii colii a avut un scop! 

 V  a tept m 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 
f cut posibil  înv area online) . Dac  oricine citea aceasta afirma ie acum câ iva ani o 
privea ca o informa ie interesant . Acum? Aceasta exprim  o realitate. Tr im într-o 
societate în care cuvântul care domin  este schimbarea. coala este cea care faciliteaz  
tranzi ia c tre aceste procese de transformare ale societ ii contemporane. Cum se 
realizeaz  acest lucru? Prin intermediul cadrelor didactice preg tite s  intervin  în 
favoarea procesului de dezvoltare continu  a colii. 

În urma unei analize atente ce are în vedere ceea ce se cere de la unitatea de 
înv mânt, crearea unor condi ii optime pentru dezvoltarea poten ialului fiec rui 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 informat  comunitatea cu privire la realiz rile sau 
problemele unit ii colare sau în ce m sur  aceasta este cunoscuta publicului. În 
func ie de r spunsurile primite oferta educa ional  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 
d  dovada în motivarea elevilor, prin folosirea mijloacelor didactice care atrag i 
stimuleaz  interesul acestora pentru coal . Mediul online ofer  o gama variat  de 
metode.  

Promovarea se poate realiza prin elaborarea de proiecte la nivel local care 
urm resc multiplicarea experien elor pozitive i exemple de bun  practic  în 
managementul institu ional. Re elele de socializare, pliantele, revistele colare, blog-
urile sau site-urile colare, participarea la concursuri/activit i sau orice tip de 
eveniment menit sa creeze o imagine pozitiv  colii sunt principalele mijloace prin care 
coala î i poate promova imaginea. 

Imaginea colii este promovat  printr-un efort colectiv care ofer  beneficiarilor 
ceea ce a teapt  i au nevoie – informare privind accesul la ofertele educa ionale, 
calitate, individualizarea înv rii, promovarea unui comportament moral pozitiv, 
implicarea în diverse activit i extra colare menite s  dezvolte abilit ile sociale ale 
elevilor, precum i reducerea absenteismului i a violen ei în coal .  
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Promovarea imaginii colii 

Prof. Violeta Zo
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciorda ” Beiu  

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i (elevii, p rin ii, angajatorii) sunt cei ce intr  în contact cu 
mediul colar, comunitatea fiind astfel influen at  de coala. 

Promovarea imaginii institu iei i factorilor ce î i asum  responsabilit ile în 
procesele de descentralizare i asigurare a calit ii este sus inut  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 realizeaz , 
în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind, în 
principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen, cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativ  s n toas , practic  i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i 
eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în 
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rela iile cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  
a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 

Prin combaterea violen ei din unitatea colar , reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran ei i a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integreaz  cu u urin , se creeaz , treptat, o imagine pozitiv  a 
colii. 

În concluzie,  imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
a teapt  i au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare. coala 
noastr , în ochii comunit 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 aceast  imagine pozitiv  se 
creeaz  greu i se poate pierde u or. 
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PROMOVAREA ST RII DE BINE ÎN COAL  

Prof. înv. primar VIORICA DUMITRU
COALA GIMNAZIAL  “SFÂNTUL ANDREI” BUCURE TI 

Educa ia trebuie s  se adapteze noii paradigme în care societatea se dezvolt , 
pentru a se face util  i pentru a pune um rul la construc ia viitorului.  

coala nu î i mai permite s  r mân  prizoniera trecutului, unde actul educa ional 
se construia preponderent pe reala ia de subordonare dintre profesori i elevi, o rela ie 
care trebuie s  recunoa tem c  cel mai adesea avea la baz  un respect n scut mai 
degrab  din fric , decât din aprecierea profesional  sau a calit ioi umane a cadrului 
didactic de la catedr . 

Munca în echip  d  rezultate numai dac  grupul este omogen i iar for a motrice 
care face echipa s  func ioneze corespunz tor este tocmai acest  „stare de bine”. 
„ eful” este înlocuit cu „liderul” iar acesta din urm , nu „dicteaz ”, ci „particip ” activ 
la activit ile în care este implicat grupul, coordonând activitatea acestuia mai degrab  
prin mediere, decât prin impunerea propriei voin e.  

Aceast  metod  de management pare s  înlocuiasc  în mod natural vechile deprinderi 
manageriale, sistemul de înv mânt c utând printr-o noua abordare managerial , s  se 
vindece de problemele trecutului, venind practic în întâmpinarea provoc rilor ridicate 
de prezent. 

În ultimii ani se vorbe te tot mai mult despre inteligen a emo ional , iar 
acceptarea noilor deschideri pe care aceast  abordare asupra intelectului uman le ofer  
pedagogiei, ne ofer  noi modalit i de în elegere a elevului i nu numai a acestuia, 
inteligen a emo ional  fiind o u  deschis  spre cunoa terea mai profund  a omului i 
a societ ii în general, cunoa tere care ne poate ajuta s  aducem plus valoare sistemului 
de înv mânt. 

Promovarea st rii de bine în coal  este o tem  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 înv mânt 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 societ ii. Vrei, nu 
vrei, trebuie s  treci prin coal  un anumit num r de ani. Acei ani în mod cert vor l sa 
o amprent  în sufletul t u i î i vor influen a via a mai mult decât con tientizezi la
vârsta respectiv . Abia ulterior realizezi de cât de mult au contat respectivii ani pentru 
tine, pentru via a ta. Poate fi vorba despre o experien  pozitiv , fie una negativ , dar 
în mod cert te vei raporta la ea anii care urmeaz ”. 
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Din acest punct de vedere, consider c  o experien  pozitiv  în coal , reu e te 
s  influen eze decisiv viitorul tân rului 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 i 
de tept copilul din fa a lui, nicidecum cât este de r u i prost-, în volumul colectiv -
Educa ia româneasc  în contextul globaliz rii-, 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 

„Educa ia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” (Platon) 

Pornind de la esen a educa iei, „cei apte ani de acas ”, coala are datoria s  
cl deasc , în parteneriat cu familia, omul instruit, frumos la suflet i în purtare. 
Realizarea acestor deziderate confer  colii o imagine pozitiv  atât în rândul p rin ilor, 
cât i al comunit ii. 

Promovarea imaginii colii, în zilele noastre, este din ce în ce mai accentuat , 
iar unit ile de înv mânt sunt preg tite s  fac  fa  unor cerin e tot mai complexe din 
partea societ ii contemporane. Cerin ele beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt 
un cadru viu, un mediu în continu  schimbare. Internetul, privit cu reticen  ini ial, a 
devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o coal  î i poate construi o 
imagine. În prezent institu iile de înv mânt intr  în competi ie între ele, pe baza 
identific rii imaginii lor publice de c tre utilizatorii serviciilor oferite. 

Crearea imaginii unei coli este un complex constituit din calitatea tuturor 
proceselor instructiv-educative,  a rezultatelor colare i a preg tirii personalului 
didactic. 

Deschiderea spre nou se realizeaz  datorit  cadrelor didactice preg tite, care 
intervin în favoarea acestei dezvolt ri continue a colii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de înv mânt, putem stabili i cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direc i, cât i indirec i, sunt cei ce intr  în contact cu mediul colar, comunitatea 
fiind astfel influen at  de coal .  

Promovarea imaginii unit ilor colare i a factorilor ce î i asum  
responsabilit ile în procesele de descentralizare i asigurare a calit ii, personalizarea 
ofertei educa ionale la nivel institu ional prin diversificarea i flexibilizarea acesteia în 
func ie de nevoile i interesele partenerilor i beneficiarilor procesului instructiv-
educativ, crearea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se realizeaz , în 
principal, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii fiind interesa i în 
primul rând de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru 
didactic din institu ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educa ie individualizat , adaptat  particularit ilor de vârst , integrarea 
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mijloacelor de înv mânt moderne în strategii de predare-înv are-evaluare atractive, 
vor îmbun t i imaginea de ansamblu asupra colii. Pe de alt  parte, armonizarea 
ofertei de servicii educa ionale i formare permanent  cu nevoile specifice identificate 
în unitatea colar  i comunitatea local , colaborarea eficient  cu to i reprezentan ii 
minorit ilor etnice prin promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului 
colar, prin intermediul Comisiei de Combatere a Discrimin rii în Mediul colar, 

integrarea tuturor elevilor în coal  prin promovarea interculturalit ii, sus inerea celor 
cu dezavantaj social sau afla i în situa ii de risc, dar i sus inerea elevilor în abilit ile 
pe care le au, reprezint  tot atâtea motive care contribuie la îmbun t irea imaginii 
colii în comunitate. 

O alt  modalitate de promovare a imaginii colii se realizeaz  prin elaborarea 
unor proiecte la nivel local, care s  vizeze îmbog irea experien ei pozitive i a 
exemplelor de bun  practic  în managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  i ele promovarea imaginii institu iei de 
înv mânt. 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 c  î i 
îmbog esc cuno tin ele, dar aplic  i normele de conduit  civilizat , toate aceste 
activit i având o puternic  influen  formativ  asupra lor.  

Activit ile extracurriculare constituie o alternativ  s n toas , practic  i 
creativ  de a ocupa timpul liber al elevilor, coala care promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de o imagine pozitiv  binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional. Activitatea extracurricular  este o component  educa ional  valoroas  i 
eficient , c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ia cuvenit , adoptând el, 
în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activit ii, cât i în 
rela iile cu elevii, asigurând astfel o atmosfer  relaxant , care s  permit  stimularea 
creativ  a acestora.  

Totodat , promovarea imaginii pozitive a colii se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face coala accesibil  
tuturor celor care doresc s  se informeze în acest sens. Cu ajutorul unui site, a unui 
email sau a unei platforme, nu doar c  putem ine la curent p rin ii cu via a colii, dar 
putem promova activit ile i implicit institu ia în cadrul c reia acestea se desf oar . 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor ceea ce 
au ace tia nevoie i anume: educa ie de calitate, acces la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discrimin rii, reducerea violen ei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activit i extra colare i 
extracurriculare. coala, în ochii comunit ii, este rezultatul unei munci constante. 

„Copilul nu datoreaz  p rin ilor via a, ci cre terea” spunea Nicolae Iorga. 
Parafrazând, elevul nu datoreaz  colii doar instruc ia, cât, mai ales, educa ia. 
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PROMOVAREA IMAGINII GR DINI EI  

Profesor înv mânt pre colar: Vi an Steliana            
Gr dini 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 ional , prestigiul în 
comunitate. 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. 

Promovarea imaginii colii se poate realiza prin foarte multe metode, îns , având 
în vedere vremurile pe care le tr im sunt într-o continu  schimbare, este necesar s  ne 
îndrept m aten ia c tre mijloacele on-line atât în procesul de înv are, cât i în 
promovarea unei imagini pozitive a institu iei pe care o reprezent m fiecare dintre noi, 
mai ales c  tendin a cursurilor on-line reprezint  o component  indispensabil  în 
condi iile actuale ale pandemiei din zilele noastre. 

A promova o institu ie colar  înseamn  s  creezi, prin ceea ce faci, cea mai bun  
imagine posibil  i s  convingi c  atât serviciile cât i produsul educa ional oferit este 
cel mai bun. O imagine bun  a institu iei de înv mânt are o influen  important  
asupra succesului ei i asupra percep iei în rândul comunit ii, publicului. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin 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 individualizat , adapt  la 
particularit tile copilului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 
atractive vor îmbun t ii i vor crea o imagine pozitiv  asupra unit ii de înv mânt. 

De asemenea, conducerea unei unit i de înv mânt poate promova în mediul 
intern i extern al unit ii o imagine pozitiv  a acesteia, printr-o planificare riguroas , 
folosind metodele i tehnicile potrivite. Acest aspect este realizat i în gr dini a noastr , 
prin difuzarea în spa iul virtual a informa iilor cu privire la oferta educa ional , 
programele i proiectele educa ionale, baza material , resursele umane, rezultatele 
colare, dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude ean, regional i 

na ional. 
Obiectivul general al acestei ac iuni de promovare este crearea unei imagini 

favorabile a gr dini ei în comunitatea local , în vederea atragerii unui num r cât mai 
mare de pre colari din zona arondat  unit ii noastre i a realiz rii planului de 
colarizare propus. 
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Cadrele didactice i consilierul educativ î i unesc eforturile, sprijini i fiind de 
conducerea unit ii, în conturarea unei strategii de optimizare a imaginii gr dini ei, 
inând cont, în primul rând, de obiectivele institu iei, dar i de orizontul de a teptare. 

Echipa de conducere a colii trebuie s  aib  o preocupare constant  pentru 
elaborarea i actualizarea planului de ac iune care s  eviden ieze rolul gr dini ei în 
dezvoltarea academic , social , emo ional , estetic  i fizic  a pre colarilor. Imaginea 
institu ional  este important  i se completeaz  cu rezultatele cuantificabile (num r de 
pre colari, performan e, integrare i adaptare cu succes, în înv mântul s colar). 

Imaginea unei unit i de înv mânt este dat  de calitatea tuturor proceselor 
instructive i educative care au loc în acea unitate, de nivelul de satisfac ie al 
beneficiarilor: elevi, p rin i, comunitate. 
Imaginea colii propus  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 r mâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologiz rii accelerate a înv mântului. 

Performan a educa ional  se poate realiza prin atragerea de cadre didactice i 
închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne privind 
actul de înv mânt, precum i prin asigurarea unei baze materiale didactice complexe 
i competitive. Acest lucru este o condi ie necesar , dar nu i suficient  pentru formarea 

unei imagini pozitive. Ast zi este din ce în ce mai important  necesitatea form rii i 
promov rii imaginii colii atât ca entitate de ansamblu, dar i a fiec rui cadru didactic 
în parte. 

colile comunic  prin intermediul site-urilor sau blogurilor colare, al forumurilor (de 
regul  oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar i prin intermediul re elelor 
de socializare, al comunicatelor i conferin elor de pres , al articolelor i emisiunilor 
radio-tv, al pliantelor, revistelor colare i al tuturor ie irilor în sfera public : particip ri 
la concursuri i activitati online sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o 
imagine pozitiv . 

În concluzie, imaginea colii poate fi promovat  oferind beneficiarilor tot ceea 
ce ace tia au nevoie: educa ie de calitate, accesul la ofertele educa ionale, 
individualizarea înv rii, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv i participarea la activita i extra colare. 

Gr dini a noastr , în ochii comunit 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 pozitiv  se creaz  greu i se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 
https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/promovarea-imaginii-scoliireferat 
„Împreun  pentru copii: gr dini a i comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educa iei 
Timpurii (P.R.E.T.) 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
Magia cuvântului eminescian în poezie i culoare 

AUTOR: Prof. Înv. Primar Vl doiu Claudia             
Liceul Auto “Traian Vuia,, Târgu-Jiu 

 ARGUMENT: 

Omul deplin al culturii române ti, Mihai Eminescu, a fost o apari ie deosebit  în 
literatura secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea 
ce singularizeaz  crea ia eminescian  este acea capacitate uria  de a  întoarce timpii 
istoriei, de a construi forme al turate spa iale i temporale neb nuite într-un limbaj 
armonizat pintr-o filia ie de profunzime cu cel folcloric. 
Eminescu a fost si va r mâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dasc li,  
organizeaz  diferite manifest ri comemorative în cinstea celui care a fost  numit 
Luceaf rul poeziei române ti, Mihai Eminescu 

SCOPUL -organizarea de ac iuni , în vederea s rb toririi na terii marelui poet i 
cunoa terii literaturii eminsciene prin realizarea unor leg turi amicale între elevii 
claselor primare  folosind diverse metode de comunicare, pentru un constructiv schimb 
cultural i omagial.  

OBIECTIVE: 

 Participarea la manifest ri comemorative organizate ; 
 Abordarea integrat  a operei marelui poet în conducerea activit ii copilului 

spre investigare, documentare, cercetare i aplicare practic ; 
 Familiarizarea copiilor cu o concep ie unitar  asupra literaturii eminesciene i 

exersarea puterii de analiz  i sintez ; 
 Realizarea unor lucr ri artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu, 

interpretarea de roluri din opera sa; 
 Perceperea unor evenimente în raport cu propriile activit i; 
 Dezvoltarea înv rii prin cooperare i însu irea de responsabilit i i sarcini 

specific; 
 Extinderea activit ii colare în zone din afara colii; 
 Implicarea p rin ilor i altor factori educa ionali în formarea i dezvoltarea 

interesului pentru acest eveniment de importan  local  i realizarea unor 
sarcini de lucru din cadrul proiectului. 
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REZULTATELE A TEPTATE LA FINALUL PROIECTULUI: 

 Copiii, prin acest proiect, î i dezvolt  cuno tin ele despre Eminescu i înva  
s -i aprecieze opera 

 Înva  ce înseamn  un moment omagial i cum trebuie desf urat 
 Particip  la ac iuni educative, tr iesc momente de bucurie, emo ie, î i 

manifest  liber sentimentele 
 Organizeaz  expozi ii 

EVALUAREA 

 Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derul rii proiectului, prin chestionare, 
jurnal de impresii, dar i prin metode specifice de evaluare: portofoliul i 
concursul.  

 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII COLII            
PRIN ACTIVITATEA DE PARTENERIAT 

 Înv tor: VLADUTESCU GEORGETA         
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

Promovarea imaginii colii trebuie s  in  cont de calitatea actului educa ional, 
de investiga iile f cute n asigurarea unor bune condi ii de desf urare a activit ii, de 
calitatea profesorilor care sus in educa ia. 

Evaluarea calit ii o fac beneficiarii, dup  realizarea presta iilor educa ionale. 

Promovarea imaginii colii implic  o activitate uman  sau un sistem de activit i 
orientate spre satisfacerea cerin elor beneficiarilor actuali i poten iali. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezint  o una dintre cele mai eficiente 
i pu in costisitoare strategii de men inere a mediului competitiv dintr-o organiza ie. 

Procesele de transformare ale societ ii înregistrate în ultimii ani, tranzi ia c tre 
post industrialism i societatea bazat  pe cunoa tere reprezint  tot atâtea provoc ri 
pentru sistemul de educa ie. Al turi de asigurarea protec iei tuturor elevilor, 
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protec iei integrit ii fizice i psihice 
a fiec rui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod s n tos de 
via , participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vie ii colare, 
implicarea familiei i a societ 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 eficient  a resurselor 

educa ionale, promovarea imaginei institu iei colare în care activez devine 
semnificativ . În acest context , o institu ie de calitate cap t  noi valen e i implic  noi 
roluri institu ionale. 

Promovarea imaginii colii prin activitatea de parteneriat educa ional 
În condi iile unui sistem concuren ial în continu  dezvoltare generat de sc derea 

natalit ii,arondarea unei coli i existen a alteia în proximitate, devine imperativ  
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii colii printr-un proces de deschidere 
ampl  c tre comunitate în general i de stabilire a unor rela ii directe cu viitorii 
poten iali beneficiari/p rin i, în special. 

 

S-a apreciat c  parteneriatul educa ional a constituit o pârghie important  prin 
intermediul c reia s-au transmis c tre 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 f cut cunoscut  
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activitatea gr dini ei, valoarea i prestigiul acesteia, finalit ile procesului educa ional 
derulat în aceast  institu ie de înv mânt colar. 

Parteneriatul cu institu ii de înv mânt 

Aceste experien e deosebite arat  c  posibilit ile de parteneriat ale unei institu ii  
colare cu alte institu ii de înv mânt se pot extinde pân  la nivel de preuniversitate, 

iar finalit ile au valen e deosebite pentru fiecare partener. 

Parteneriatul cu familia 

coala i familia trebuie s  g seasc  f ga ul colabor rii autentice bazat  pe 
încredere i respect reciproc, pe iubirea fa  de copil, s  fac  loc unei rela ii deschise, 
permeabile, favorizante schimbului i comunic rii de idei.P rin ilor le revine rolul 
esen ial în cre terea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existen a material , cât 
i un climat familial, afectiv i moral. Sunt situa ii în care familia consider  c  este 

suficient s  se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hran , îmbr c minte, 
locuin , cheltuieli zilnice etc.), ignorând importan a unei comunic ri afective, 
nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenen . Acas  trebuie s  creeze un 
mediu de încredere, echilibrat, în care copilul s  se manifeste neîngr dit iar în rela ia 
cu coala pot colabora cu al i membrii ai comunit ii colare pentru a crea un climat 
care sprijin  înv area, atât în coal  cât i în afara ei. Este necesar ca p rin ii s  î i 
schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul colar, aceastea putând 
deveni un sprijin real în îmbun t irea rela iei dintre p rinte i copil, p rinte i cadru 
didactic. Cercet rile arat  c  „în programele în care p rin ii sunt implica i elevii au 
performan e mai mari la coal  decât acelea i programe, dar în care p rin ii nu sunt 
implica i” 1 (Henderson i Nancy, 1995). Gradul de implicare al p rin ilor în via a 
colar  a copiilor lor influen eaz  i rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât p rin ii 

colaboreaz  mai bine cu coala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educa ia nu este 
un proces de care este responsabil  în mod exclusiv coala, dar nici p rin ii; este un 
proces al c rui succes depinde de colaborarea dintre cele dou  p r i implicate. 

Colaborarea coal  - familie se bucur  de mult  aten ie în unitatea noastr , având 
în vedere c  reu ita actului educa ional depinde în mare m sur  de felul în care 
func ioneaz  acest parteneriat. Am con tientizat c  prioritar în rela ia coal  - familie 
este cunoa terea i în elegerea familiei în calitate de partener constant i autentic în 
contextul actual în care familia îns i trebuie s  se adapteze unor schimb ri 
semnificative. 

P rin ii au demonstrat c  sunt parteneri activi, serio i i cooperan i prin modul 
de implicare a lor în toate activit ile desf urate coal . Astfel, au sprijinit ac iunile 
i activit ile extracurriculare din s pt mâna ,, coala altfel", prin participare direct  

la activit i în parteneriat cu factori din comunitate. 

În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din coala noastr  este un mod 
de interrela ionare plenar  i permanent , concretizat în programe de educa ie, 
informare i ac iuni specifice pentru p rin i, activit i care i-au dovedit eficacitatea 
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în m re ul proiect pe care coal  i familia îl deruleaz  ca parteneri - dezvoltarea 
personalit ii copilului colar.   

Parteneriatele dintre coli, familii i comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; 
perfec iona abilit ile colare ale elevilor; îmbun t i programele de studiu i climatul 
colar; îmbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor; dezvolt  abilit ile de lideri 

ale p rin ilor; 2 conecta familiile cu membrii colii i ai comunit ii; stimula serviciul 
comunit ii în folosul colilor; oferi servicii i suport familiilor i crea un mediu mai 
sigur în coli. 

Perspective 

Pentru anii urm tori ne vom intensifica modalit ile de promovare a 
imaginii colii proiectându-ne activit i noi pe lâng  cele prezentate anterior: 

-G sirea de solu ii pentru promovarea activit ii colii, structur  care se 
confrunt  cu sc derea continu  a num rului de copii înscri i în ciuda valorii 
profesionale a personalului didactic angajat i a condi iilor asigurate. 

-Ini ierea i desf urarea unor ac iuni, concursuri, proiecte la nivel local, 
jude ean,  na ional i   revigorarea parteneriatului interna ional. 

-Realizarea unor prezent ri web definitorii pentru calitatea procesului de 
instruire si educa ie care se desf oar  în cadrul gr dini ei; 

-Planificarea atent  a campaniilor de informare i comunicare cu beneficiarii 
care vor avea un caracter permanent printr-o gam  larg  de mijloace: anun uri la radio 
local, interviuri, reportaje realizate cu al i p rin i, bro uri, pliante. 

În final, consider m c  prin toate rela iile de parteneriat stabilite la nivelul 
unit ii, putemreu i s  promov m valori comune ale grupurilor parteneriale 
(asigurarea anselor în educa ie, transparen , dialog, comunicare, responsabilitate), 
iar prin asumarea rolului de promotor al tuturor acestor rela ii, am contribuit 
substan ial la cre terea prestigiului gr dini ei. 
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Importan a activit ilor educative online     
pentru promovarea imaginii colii 

coala Gimnazial  Schiule ti, jude ul Prahova
Prof. înv. primar Vl ceanu Daniel 

 Tr im vremuri de provocare, care ne dau ocazia s  împrosp t m modul în care 
facem lucrurile. Înv area online se sprijin  pe acelea i principii pedagogice solide pe 
care profesorii le cunosc i le aplic  la clas , îns  acum, cadrele didactice au c utat s  
deprind  noi metode prin care elevii vor înv a mai bine, se vor organiza mai bine i 
vor fi mai motiva i s  înve e. 

Rolul cadrelor didactic nu mai este doar acela de a transmite informa ii, a a, cum 
se întâmpl  adeseori în cadrul educa iei de tip „fa  în fa ”. În sistemul online, cadrul 
didactic a devenit mai degrab  un facilitator educa ional, sprijinind elevul, de la 
distan , în parcursul s u educa ional. 

Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesul de 
predare – înv are i tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai 
mult decât un concept, este parte din înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai 
c utat. 

Condi iile actuale au f cut ca înv area online s  fie, nu doar dezirabil , ci 
necesar . Profesorii i elevii (sus inu i de p rin i) trebuie s  fac  echip  pentru crearea 
unui mediu de înv are, prin utilizarea tehnologiilor moderne. Elevii i cadrele 
didactice desf oar  educa ia online atât în sistem sicron, cât i asincron, abord rile 
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 utilizat  în educa ia online este predarea i 
realizarea de exerci ii. Astfel, una dintre nemul umirile elevilor i ale p rin ilor este 
faptul c  metodele de predare nu au fost adaptate la specificul educa iei online, iar 
profesorii cel mai adesea dicteaz  informa iile sau elevii sunt nevoi i s  conspecteze / 
copieze lec iile din manuale. 

Activit ile online necesit  o preg tire prealabil  intens , competen e de utilizare 
a dispozitivelor inteligente, un scenariu didactic care s  permit  utilizarea func iilor 
platformei de lucru, conturând astfel o lec ie familiar  copiilor, prin asem narea cu 
lec iile „fa  în fa ”. Privind în perspectiv , este un beneficiu pentru to i factorii 
implica i: profesor, p rin i, copii. Înv area trebuie s  aib  loc într-o manier  simpl , 
accesibil  tuturor, pl cut , exersând tehnici de lucru practic. 

Tehnologia fiind parte a vie ii lor, sunt atra i în mod deosebit de mediul digital-
dinamic, colorat i interactiv ce le dezvolt  capacitatea de concentrare, le exerseaz  
memoria, aten ia, gândirea logic  sau î i folosesc inteligen a emo ional  în jocuri, 
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jocuri ce au un con inut i un mod de prezentare adaptate stadiului gândirii i care 
respect  specificul proceselor cognitive corespunz toare vârstei, facilitând în elegerea 
i încurajând înv area. 

Spre deosebire de înv area clasic , metodele interactive din mediul online sunt 
variate, deseori mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obi nui i i îi ajut  
s  re in  mai u or informa iile explorând atât memoria vizual , cât i pe cea auditiv . 
 G sirea echilibrului potrivit între tehnologie i pedagogie nu este un lucru u or. 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ia pe care 
profesorul a stabilit-o cu elevii. Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu 
profesorii lor. Ei bine, acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia 
pe care au stabilit-o deja cu elevii i s  aib  grij  s  nu o piard . Au fost cazuri în care 
profesorii nu au luat leg tura cu elevii sau au f cut-o prin intermediul p rin ilor. În 
afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru eficien a 
pred rii 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 
str duie te s  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, quiz-
uri, proiecte) este extrem de apreciat  de c tre p rin i. De asemenea, elevii consider  
eficient  metoda lucrului pe echipe pentru anumite proiecte, îns  aceasta este realizat  
mult mai rar în sistemul online de educa ie. 

Cadrele didactice consider  c  lipsa con inutului educa ional adaptat la sistemul 
de educa ie online constituie o dificultate în desf urarea eficient  a orelor online. 
Profesorii depun eforturi pentru a- i îmbun t i competen ele digitale i de adaptare a 
con inutului educa ional, unii dintre ei caut  singuri materiale pe internet, al ii s-au 
înscris la diferite cursuri gratuite, îns  nu exist  o abordare unitar  cu privire la 
materialele care ar trebui utilizate. De asemenea, profesorii au fost nevoi i s  aloce un 
timp mult mai mare, poate chiar dublu, pentru preg tirea orelor online. 

Pentru cadrele didactice, coala online a fost o adev rat  provocare în care au 
fost nevoi i s - i regândeasc  rolul i abord rile, iar unii dintre ei s-au luptat cu 
propriile limite i încercat s  dea tot ce au putut în sistemul online. Rolul profesorilor 
a fost unul dificil, mai ales acolo unde ace tia au trebuit s  g seasc  solu ii pentru elevii 
care nu aveau resursele digitale pentru a se conecta la orele online, unii profesori au 
g sit metode prin care au p strat contactul cu ace ti elevi, de i autorit ile nu au g sit 
înc  solu iile financiare pentru a le oferi acestora tablete i conexiune la internet. 
 Cum va ar ta coala dup  finalizarea pandemiei i reîntoarcerea la sistemul 
clasic de înv are, cel fa  în fa ? 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 Coand ” Sibiu 

“E ti un înving tor de fiecare dat  când nu renun i.” 

Imaginea unei coli este  ansamblul reprezent rilor care îi sunt asociate unei 
identit i specifice de c tre to i actorii implica i în activit ile colare -  profesori, elevi, 
p rin i, autorit i, mass media. Imaginea colii este un complex constituit din istoria 
organiza iei colare, calitatea ofertei educative, performan ele sale  i stabilitatea 
institu ional , prestigiul în comunitate.  

Scopul promov rii imaginii colii este acela de a determina elevii s  aleag  
coala respectiv . A adar, promovarea poate ajuta elevii s  fie informa i despre ceea 

ce ofer  coala i s  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 datorit  istoricului pe care îl au în 
comunitate. Dar cum nimic nu este ve nic, aceasta imagine (pozitiv  sau negativ ) se 
poate schimba dac  se dore te acest lucru i dac  este sus inut  de participan ii la actul 
didactic: 

 P rin ii prin implicare – p strând o leg tur  strâns  cu profesorii 
 Elevii prin conduit  – fiind perseveren i, dornici de progres, având un 

comportament asertiv, str duindu-se s  devin  cea mai buna versiune a lor 
 Profesorii prin abordarea diferen iat  – încercând de s  aplice strategii didactice 

diferen iate i personalizate (plierea pe nevoile specifice fiec rui elev), prin implicarea 
elevilor în diferite activit i colare i extra colare pentru ale stimula i dezvolta 
gândirea, creativitatea etc. 

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 
comunit ii. Factorul principal în crearea imaginii colii îl reprezint  calitatea 
procesului instructiv i educativ asociat  cu calitatea cadrelor didactice. 

 Pentru a promova imaginea colii avem nevoie de o strategie, aceasta poate avea 
urm toarele etape: 

1. analiza în detaliu a urm torilor 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 num r 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, facilit ile fizice

ale liceului, pagin  web, pagin  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 creaz  auzul denumirii colii în rândul popula iei (elevilor,
p rin ilor) 

f. Puncte de diferen iere – ce are coala deosebit, ceva ie it din comun care ar
putea fi promovat
2. Determinarea unei pozi ion ri dorite:
-S  fim percepu i de c tre p rin i ca coala cu cea mai bun  rat  de promovare la 
BAC, iar de c tre elevi ca coala în care procesul educa ional nu e doar important, 
dar i interesant. 
3. Elaborarea unui slogan

a. Sloganul trebuie s  sublinieze pozi ionarea
b. Sloganul trebuie s  fie scurt, s  poat  fi utilizat în cât mai multe medii: în bro uri
sau postere, în prezent rile conducerii liceului, pe site-ul colii. 

4. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împ r irea anului în perioade de
promovare activ  i perioade promovare pasive. 

 De exemplu, în perioadele premerg toare deciziei de alegere a colii p rin ii i 
elevii trebuie informa i activ despre oferta educa ional  a colii. Astfel, în perioada 
iulie-august trebuie s  aib  loc majoritatea ac iunilor de promovare, iar pe parcursul 
întregului an coala trebuie s  fie vizibil , dar nu neap rat s  promoveze un mesaj 
direct de a se înscrie la studii. 
5. Definitivarea canalelor de promovare: Online; Fizic (evenimente, edin e cu

p rin ii); Media (ziare locale, televiziuni locale etc).
6. Elaborarea ofertei educa ionale (produsul), ce ofer  coala unui elev, unui

p rinte
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_intr-
o_societate_a_modernitatii_tendentiale  
3. https://ro.scribd.com/document/407035588/Marketing-educa%C8%9Bional-
promovarea-imaginii-pdf   
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PROMOVAREA IMAGINII COLII 

 Prof. Vuc Adela Lavinia 

În zilele noaste, unitatea de înv mânt trebuie s  fie preg tit  s  fac  fa  unor 
cerin e tot mai complexe din partea societ ii contemporane i s  î i revendice locul 
s u în via a copiilor pe care îi educ  dar i în centrul comunit ii. Cerin ele 
beneficiarilor fac din unitatea de înv mânt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. 

Internetul, privit cu reticen  ini ial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o coala î i poate construi o imagine. 

Crearea i promovarea unei imagini institu ionale pozitive în comunitate se 
realizeaz , în primul rând, prin rezultatele educa ionale pozitive ale elevilor, p rin ii 
fiind, în principiu, primii interesa i de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaz  prin fiecare cadru didactic din institu ie, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa ie 
individualizat , adaptat  la particularit ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiv  asupra colii. Promovarea 
imaginii institu iei se realizeaza i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care s  
vizeze multiplicarea experien ei pozitive i a exemplelor de bun  practic  în 
managementul institu ional. 

Activit ile extra colare sprijin  promovarea imaginii institu iei colare. 
Activit ile de acest gen,  cu o deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele 
de ac iuni turistice, ateliere de crea ie, concursuri i parteneriate cu alte institu ii. 
Activit ile extracurriculare dau o alternativa s n toasa, practica i creativ  de a ocupa 
timpul liber al elevilor, institu ia de înv mânt ce promoveaz  astfel de activit i 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat , atât la nivel local, cât i jude ean sau 
na ional.  

Activitatea extracurricular  e o component  educa ional  valoroas  i eficient  
c reia orice cadru didactic trebuie s -i acorde aten ie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschis  i inovativ , atât în  modul de realizare al activit ii, cât i în rela iile 
cu elevii, asigurând o atmosfer  relaxant  care s  permit  stimularea creativ  a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institu iei colare se realizeaz  prin publicarea 
tuturor reu itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
i produsele activit ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar c  putem ine la curent p rin ii cu tot ce se întâmpl  în coala, dar putem promova 
activit ile i implicit coala în cadrul c reia acestea se desf oar . 
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“CARAVANA VOLUTARILOR” - ac iuni umanitare 

           

Prof. înv. pre . Vug Adela – Eleonora                                                      
Gr d. P. P. Nr. 5, Lugoj 

 

 

Voluntariatul este O VIRTUTE, NU O OBLIGA IE!  

Mahatma Gandhi spunea c  ” voluntariatul este important, pentru c  dac  
vrei s  tr im  într- o lume mai bun , trebuie s  contribuim la crearea ei”. 

Educa ia unui copil  nu const  numai în a-l înv a s  scrie, s  citeasc  i a deveni 
un bun exemplu la coal . Educa ia se reflect  în toate domeniile de dezvoltare: social , 
psihologic , intelectual-cognitiv  etc. 

Trecând peste realitatea c  nu prea mai exist  ,,cei 7 ani de-acas ’’, deoarece 
copiii sunt inclu i în diverse forme educa ionale înc  de la vârste mult mai fragede, 
r mâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduit  se înva  din familie. 
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bun  purtare, cel 
mai adesea prin imitare decât printr-un comportament con tient, iar vârsta primei 
copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui comportament social 
corect. coala i alte medii educa ionale nu pot ulterior decât s  confirme i s  
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Orice activitate desf urat  în gr dini  constituie o lec ie de via . Cu cât copilul 
cunoa te  mai multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce 
se întâmpl  în jurul s u.   

Ac iunile umanitare desf urate cu copiii din gr dini  au o valoare formativ  
deosebit . Astfel ei exploreaz  medii mai pu in cunoscute lor, î i îmbun t esc 
experien a de via , înva  s  respecte i s  pre uiasc  pe cei din jurul lor, devin 
genero i i sociabili.  

În cadrul ac iunii de reformare a sistemului de înv mânt i rea ezarea lui pe 
baze moderne, se sublinieaz  tot mai mult ideea parteneriatelor educa ionale, ce creaz  
oportunit i de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui 
scop comun. 

Ca voluntar, po i s  te implici într- o varietate de proiecte i domenii, 
voluntariatul fiind o activitate desf urat  din proprie ini iativ , în beneficiul 
comunit ii, etc. 

Din acest motiv am considerat c  un parteneriat gr dini - familie, este benefic 
din toate punctele de vedere,  a adar, am ini iat un proiect de voluntariat la grupa pe 
care o coordonez, împreun  cu colegele din unitate, având ca parteneri- familiile 
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copiilor, desf urând ac iuni caritabile i cultural – artistice,  menite s  dezvolte 
personalitatea copiilor, socializarea i s  sprijine persoanele care apar in grupurilor 
dezavantajate - adul i din sistemul de protec ie social , 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 s  desf oare activit i 
remediale de înv are, precum i primirea unei mese calde, pe parcursul zilei. 

Scopul urm rit a fost sprijinul umanitar acordat  persoanelor  aflate într-un azil 
de b trâni i copiilor de la central educativ, din ora ul nostru, dezvoltarea sentimentelor 
de dragoste, pre uire i respect pentru persoanele în vârst , oferindu- le pu in  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 s rb torilor de Cr ciun, când  
copiii au colindat oferindu-le bucuria de a zâmbi i pl cerea de a lua parte la atmosfera 
feeric  creat  de cei mici.  

Proiectul vizeaz  organizarea i desf urarea unor activit i comune copii- p rin i- 
b trânii de la azil, cu ocazia zilei de 8 Martie, realizând felicit ri i m r i oare pe care 
le- am împ r it b trânilor. 

  O alt  ac iune pe care am desf urat-o i care trebuie men ionat  este o activitate 
de strângere de fonduri b ne ti prin organizarea unei expozi ii cu vânzare, cu ocazia 
S rb torii Pa telui, unde am confec ionat cu copiii i p rin ii acestora diferite obiecte, 
felicit ri, încondeieri de ou , pe care le-am expus spre vânzare. Din banii ob inu i am 
f cut pachete cu alimente i dulciuri pentru copiii de centru. Bucuria a fost mare  pentru 
to i copiii, c  au f cut un lucru bun.  

Prin acest proiect, ne-am propus s  l rgim sfera de cunoa tere uman ,copiii s  
tr iasc  în rela ie cu cei din jur, s - i dezvolte st ri afective pozitive, s  cunoasc  
aspecte ale vie ii unor persoane singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei pun i 
de leg tur  între cele dou  medii diferite i adaptarea comportamentului la cerin ele 
grupului cu care vine în contact.  

Dac  vom înv a s  avem grij  de persoanele în vârst , singure, bolnave,  copii 
afla i în dificultate,  atunci copiii no tri vor fi educa i s  fie buni, genero i, sensibili, 
omeno i, vor avea capacitatea s  aprecieze faptele bune raportate la cele rele, s  
dezvolte atitudini i comportamente pozitive fa  de persoanele în vârst , care de multe 
ori ajung în situa ii nedorite.  

Noi, dasc lii, trebuie s  punem un mare accent pe acest lucru în educarea 
copiilor, pentru a ne putea bucura împreun  de rezultatele ob inute. 

 

MOTTO: ,,Numai iubirea pentru al ii ne poate înva a cum s  ne iubim pe noi 
în ine.  (Simion Mehedin i).  
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Promovarea imaginii colii 

 

Colegiul Na ional ”Vasile Alecsandri” Ia i –                                                
Centru de preg tire pentru examenele Cambridge                                           

Prof. Zota Andreea Georgiana 
 

 

Colegiul Na ional ”Vasile Alecsandri” este unul dintre cele cinci centre de 
preg tire pentru examenele Cambridge din Ia i care au atins nivelul Gold, datorit  
num rului foarte mare de elevi preg ti i i înscri i la examenele organizate în 
colaborare cu Centrul de limbi str ine Twinkle Star Ia i.  

Examenele Cambridge English sunt cunoscute i sub denumirea Cambridge 
Certificates in English. Aceste certificate de englez  general  demonstreaz  un nivel la 
standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba englez . 

Nivele: A1-C2 pe Scala Comun  European  de Referin . 

Pentru a demonstra angajatorilor sau universit ilor abilitatea de comunicare 
eficient  în limba englez  într-un context profesional ori academic, este necesar  
ob inerea unui certificat recunoscut la nivel interna ional. Pentru a promova acest 
examen, elevii trebuie s  fie capabili s  redacteze texte diverse i s  ia noti e în timpul 
edin elor i prelegerilor, s  sus in  prezent ri în englez  pe subiecte diferite, s  

în eleag  o varietate de texte, de la fic iune la texte editoriale.  

Cursurile op ionale sunt propuse de c tre cadrele didactice de Limba englez , 
pentru clasele a 5-a – a 12-a, la solicitarea elevilor i p rin ilor, i urm resc întocmai 
aceste obiective, prin intermediul unor activit i diverse de înv are, care vizeaz  
exersarea abilit ilor de Reading, Writing, Listening i Speaking. 

 Formatul examenelor Cambridge este diferit începând din ianuarie 2020, astfel 
încât se impune preg tirea elevilor prin activit i proiectate conform noului format.  

Probele de competen e lingvistice pot fi echivalate cu certificatele ob inute la 
examenele de limbi str ine cu recunoa tere interna ional , 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 
înc  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 preg te te activit i 
specifice preg tirii în vederea sus inerii examenelor Cambridge, conform nivelului lor 
de preg tire.  
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Cadrele didactice care predau Limba englez  urmeaz  în fiecare an cursuri de 
perfec ionare, de preg tire a elevilor pentru examenele Cambridge, pentru toate 
nivelele, organizate de British Council sau Twinkle Star.  

Elementele de organizare, preg tire, con inuturi, cerin e sunt prezentate elevilor 
i p rin ilor, în cadrul edin elor cu p rin ii, cât i pe canalul oficial de comunicare 

Adservio. Astfel, elevii i p rin 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 c  pot înregistra un progres concret, m surabil, dac  
lucreaz  în mod constant i cu perseveren . Preg tirea pentru sus inerea examenelor 
Cambridge reprezint  o motiva ie concret , care îi determin  pe elevi s  î i exerseze 
toate competen ele i s  progreseze f r  a resim i preg tirea ca pe un efort. 

Ob inerea titulaturii de Centru de preg tire Cambridge, nivel Gold, de c tre 
Colegiul Na ional ”Vasile Alecsandri” Ia i a reprezentat recunoa terea implic rii 
deosebite a tuturor profesorilor de Limba englez  i a contribuit la cre terea prestigiului 
unit ii de înv mânt.  
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i u
n 

cr
ei

on
, h

ai
 s

 s
ri

m
, h

ai
 s

 d
an

s
m

 e
tc

.”
 (l

a 
fie

ca
re

 in
st

ru
c

iu
ne

 p
ro

fe
so

ru
l î

i u
rm

re
te

 c
u 

at
en

ie
 p

e 
co

pi
i p

en
tr

u 
a 

se
si

za
 

ev
en

tu
al

e 
ne

în
el

eg
er

i 
i p

en
tr

u 
a 

sp
ri

jin
i r

ec
ep

ta
re

a 
- p

ri
n 

re
fo

rm
ul

ar
e 

sa
u 

re
pe

ta
re

);
 

- p
an

to
m

im
: H

ai
 s

 n
e 

pr
ef

ac
em

 c
: j

uc
m

 fo
tb

al
, j

uc
m

 te
ni

s, 
ne

 c
r

m
 p

e 
o 

sc
ar

, c
on

du
ce

m
 u

n 
tr

ac
to

r, 
m

ân
gâ

ie
m

 u
n 

c
el

, d
es

en
m

 u
n 

pi
so

i, 
îm

pa
ch

et
m

 u
n 

ca
do

u 
et

c;
 

- o
fe

ri
re

a 
r

sp
un

su
lu

i l
a 

sa
lu

t (
„B

un
 d

im
in

ea
a!

”,
 „

Bu
n

 zi
ua

!”
, „

Bu
n

 se
ar

a!
”,

 „
La

 re
ve

de
re

!”
). 

1.
2 

R
ec

un
oa

te
re

a 
lo

ca
liz

ri
i e

le
m

en
ta

re
 (s

tâ
ng

a,
 d

re
ap

ta
, a

ic
i, 

ac
ol

o)
 a

 u
no

r o
bi

ec
te

 d
in

 u
ni

ve
rs

ul
 im

ed
ia

t, 
în

 m
es

aj
e 

ar
tic

ul
at

e 
cl

ar
 i

 ra
r;

 
- i

nd
ic

ar
ea

 p
oz

ii
ei

 p
ri

n 
m

i
ca

re
a 

m
âi

ni
i/ 

br
a

ul
ui

 (l
a 

st
ân

ga
, l

a 
dr

ea
pt

a,
 a

ic
i, 

ac
ol

o)
; 

- a
tin

ge
re

a 
oc

hi
ul

ui
/ u

re
ch

ii/
 m

âi
ni

i/ 
br

a
ul

ui
/ p

ic
io

ru
lu

i s
tâ

ng
/i 

sa
u 

dr
ep

t/e
, î

n 
fu

nc
ie

 d
e 

m
es

aj
ul

 a
ud

ia
t; 

- a
du

ce
re

a/
 r

id
ic

ar
ea

 u
nu

i o
bi

ec
t d

in
tr

-u
n 

se
t î

n 
fu

nc
ie

 d
e 

po
zi

ia
 in

di
ca

t
 în

 m
es

aj
 (r

id
ic

 b
ila

 d
in

 m
ân

a 
dr

ea
pt

a,
 d

-m
i c

re
io

nu
l d

in
 m

ân
a 

st
ân

ga
);

 
- 

r
sp

un
s 

no
n-

ve
rb

al
 (

m
i

ca
re

a 
ca

pu
lu

i) 
sa

u 
ve

rb
al

 s
cu

rt
 (

da
/n

u)
 l

a 
în

tr
eb

ri
 d

e 
ve

ri
fic

ar
e:

 ”
U

a 
es

te
 î

n 
st

ân
ga

?”
, ”

C
ai

et
ul

 e
st

e 
ai

ci
?”

, 
”R

ob
o

el
ul

 e
st

e 
ac

ol
o?

”;
 

1.
3 

M
an

ife
st

ar
ea

 c
ur

io
zi

t
ii 

fa
 d

e 
se

si
za

re
a 

se
m

ni
fic

a
ie

i g
lo

ba
le

 a
 u

no
r f

ilm
e 

i a
 u

no
r c

ân
te

ce
 p

en
tr

u 
co

pi
i î

n 
lim

ba
 m

od
er

n
 re

sp
ec

tiv
; 

- v
iz

io
na

re
a 

un
or

 se
cv

en
e 

sc
ur

te
 d

in
 fi

lm
e 

de
 d

es
en

 a
ni

m
at

 în
 li

m
ba

 re
sp

ec
tiv

 (f
r

 tr
ad

uc
er

e 
în

 li
m

ba
 ro

m
ân

);
 

- m
i

ca
re

a 
sp

on
ta

n
 în

 r i
tm

ul
 u

nu
i c

ân
te

c 
si

m
pl

u 
pe

nt
ru

 c
op

ii;
 

- b
at

er
ea

 d
in

 p
al

m
e 

pe
 p

ar
cu

rs
ul

 a
ud

ie
ri

i u
nu

i c
ân

te
c 

si
m

pl
u 

pe
nt

ru
 c

op
ii;
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 - c
on

cu
rs

 d
e 

m
im

 în
 ti

m
p 

ce
 e

st
e 

as
cu

lta
t u

n 
câ

nt
ec

 si
m

pl
u 

pe
nt

ru
 c

op
ii;

 
2.

 E
xp

ri
m

ar
ea

 o
ra

l
 în

 si
tu

a
ii 

de
 c

om
un

ic
ar

e 
uz

ua
l

 
2.

1 
R

ep
ro

du
ce

re
a 

un
or

 c
ân

te
ce

/p
oe

zi
i s

cu
rt

e 
i s

im
pl

e 
- r

ec
ita

re
a 

un
or

 p
oe

zi
i s

cu
rt

e 
pe

nt
ru

 c
op

ii;
 

- i
nt

on
ar

ea
 u

no
r c

ân
te

ce
 în

so
ite

 d
e 

b
t

i d
in

 p
al

m
e 

sa
u 

al
te

 g
es

tu
ri

 p
ot

ri
vi

te
 ri

tm
ul

ui
 sa

u 
te

xt
ul

ui
; 

- r
ep

et
ar

ea
 u

no
r r

im
e;

 
- r

ep
et

ar
ea

 u
no

r g
hi

ci
to

ri
, e

ve
nt

ua
l î

ns
o

it
 d

e 
ge

st
ur

i; 
2.

2 
F

or
m

ul
ar

ea
 u

no
r m

es
aj

e 
sc

ur
te

 d
e 

pr
ez

en
ta

re
 p

er
so

na
l

 (h
ob

by
-u

ri
, a

dr
es

a)
, c

u 
sp

ri
jin

 d
in

 p
ar

te
a 

in
te

rl
oc

ut
or

ul
ui

; 
- r

sp
un

s 
la

 în
tr

eb
ri

 s
im

pl
e:

 „
U

nd
e 

lo
cu

ie
ti?

” 
- ”

Lo
cu

ie
sc

...
”.

 ”
C

ar
e 

es
te

 h
ob

by
-u

l t
u?

” 
- ”

Îm
i p

la
ce

 s
...

” 
(p

ro
fe

so
ru

l o
fe

r
 s

pr
iji

n 
pr

in
 

re
pe

ta
re

a 
în

tr
eb

ri
i, 

co
m

pl
et

ar
ea

 r
sp

un
su

lu
i s

au
pr

in
 re

lu
ar

ea
 r

sp
un

su
lu

i o
fe

ri
t d

e 
el

ev
 c

u 
pr

on
un

ia
 i

 in
to

na
ia

 c
or

ec
te

);
 

- 
pa

rt
ic

ip
ar

ea
 la

 jo
cu

ri
 în

 la
n

 –
 E

xe
m

pl
u:

 E
le

vu
l 1

 –
 „

Eu
 s

un
t .

...
, l

oc
ui

es
c.

..,
 îm

i p
la

ce
 s

...
. ”

 E
le

vu
l 2

 –
 „

Eu
 s

un
t..

., 
lo

cu
ie

sc
...

, î
m

i p
la

ce
 

s
...

” 
et

c;
 

- p
re

ze
nt

ar
ea

 h
ob

by
-u

lu
i p

e 
ba

za
 u

nu
i c

ol
aj

/d
es

en
 re

al
iz

at
 –

 E
xe

m
pl

u:
 ”

Pr
iv

ii
, m

ie
 îm

i p
la

ce
 s

 jo
c 

fo
tb

al
!”

; 
2.

3 
Pa

rt
ic

ip
ar

ea
 la

 jo
cu

ri
 d

e 
co

m
un

ic
ar

e 
în

 c
ar

e 
re

pr
od

uc
e 

sa
u 

cr
ee

az
 ri

m
e/

 m
es

aj
e 

sc
ur

te
; 

- c
on

st
ru

ir
ea

 d
e 

ri
m

e 
si

m
pl

e:
 „

I a
m

 h
er

e/
 Y

ou
 a

re
 n

ea
r”

, „
U

n,
 d

eu
x/

 v
oi

ci
 u

n 
je

u”
; 

- c
on

cu
rs

 d
e 

m
es

aj
e/

ri
m

e 
tr

zn
ite

 în
so

ite
 d

e 
de

se
ne

/c
ol

aj
e 

– 
ex

em
pl

e:
 „

Lo
cu

ie
sc

 c
u 

un
 d

in
oz

au
r”

, „
Im

i p
la

ce
 s

 v
ân

ez
 c

ro
co

di
li”

, „
A 

ha
t i

n 
a 

ca
t”

 e
tc

; 
- j

oc
ur

i d
e 

pr
on

un
ie

 p
en

tr
u 

su
ne

te
le

 sp
ec

ifi
ce

 li
m

bi
i s

tr
in

e;
 

- r
ea

liz
ar

ea
 d

e 
di

al
og

ur
i s

im
pl

e 
pr

of
es

or
-e

le
v,

 e
le

v-
el

ev
 (c

u 
sp

ri
jin

) p
en

tr
u:

 p
re

ze
nt

ar
e 

pe
rs

on
al

, p
re

ze
nt

ar
ea

 u
nu

i c
ol

eg
/p

ri
et

en
, p

re
ze

nt
ar

ea
 

un
ui

 p
er

so
na

j d
e 

de
se

n 
an

im
at

/ c
ar

te
 p

en
tr

u 
co

pi
i, 

pr
ez

en
ta

re
a 

an
im

al
ul

ui
 p

re
fe

ra
t; 

- p
un

er
ea

 în
 sc

en
 a

 u
nu

i d
ia

lo
g 

si
m

pl
u 

di
nt

r-
o 

ca
rt

e 
ur

ia
 sa

u 
of

er
it 

ca
 m

od
el

 d
e 

pr
of

es
or

; 
2.

4 
E

xp
ri

m
ar

ea
 u

ne
i c

er
er

i s
im

pl
e 

pe
nt

ru
 a

 o
b

in
e 

un
 o

bi
ec

t d
in

 u
ni

ve
rs

ul
 im

ed
ia

t; 
- m

ân
ui

re
a 

un
or

 o
bi

ec
te

 c
ol

ar
e 

în
 p

er
ec

hi
: ”

D
-m

i o
 g

um
!”

, ”
D

-m
i c

re
io

nu
l r

o
u!

”,
 ”

D
-m

i c
re

io
nu

l d
in

 st
ân

ga
!”

 e
tc

; 
- 

jo
cu

ri
 d

e 
ro

l p
en

tr
u 

ce
re

ri
 p

ol
iti

co
as

e 
în

tr
e 

pr
ie

te
ni

 c
u 

di
ve

rs
e 

ob
ie

ct
e 

ad
us

e 
de

 c
op

ii 
- 

ex
em

pl
u:

 ”
D

-m
i j

uc
ri

a 
ta

, t
e 

ro
g”

 -
 ”

Po
fti

m
” 

- 
”M

ul
um

es
c 

fr
um

os
”;

 
3.

 R
ec

ep
ta

re
a 

de
 m

es
aj

e 
sc

ri
se

 si
m

pl
e 

3.
1.

 M
an

ife
st

ar
ea

 c
ur

io
zi

t
ii 

pe
nt

ru
 d

ec
od

ar
ea

 u
no

r m
es

aj
e 

sc
ri

se
 si

m
pl

e 
i s

cu
rt

e 
di

n 
un

iv
er

su
l i

m
ed

ia
t; 

- p
ar

tic
ip

ar
ea

 la
 e

xp
un

er
ea

 p
ro

ie
ct

el
or

 in
di

vi
du

al
e/

de
 g

ru
p 

ca
re

 c
on

in
 c

ol
aj

e 
i e

tic
he

te
 c

u 
m

es
aj

e 
sc

ur
te

; a
so

ci
er

ea
 e

tic
he

te
lo

r c
u 

im
ag

in
ea

; 
- ”

ci
tir

ea
” 

un
ui

 a
fi

 m
ur

al
 c

u 
de

se
ne

 i
 e

tic
he

te
 p

en
tr

u 
ex

pr
im

ar
ea

 p
oz

ii
ilo

r (
st

ân
ga

, d
re

ap
ta

, a
ic

i, 
ac

ol
o)

; 
- s

ol
ic

ita
re

a 
sp

ri
jin

ul
ui

 d
in

 p
ar

te
a 

pr
of

es
or

ul
ui

 p
en

tr
u 

de
sc

op
er

ir
ea

 se
m

ni
fic

a
ie

i m
es

aj
el

or
 sc

ri
se

 d
in

 p
ro

ie
ct

el
e 

af
i

at
e;

 
- g

hi
ci

re
a 

în
el

es
ul

ui
 u

nu
i c

uv
ân

t/u
ne

i e
xp

re
si

i p
e 

ba
za

 u
ne

i e
tic

he
te

 c
u 

m
es

aj
 v

er
ba

l 
i v

iz
ua

l p
la

sa
te

 in
 c

la
sa

 (d
e 

tip
ul

 in
di

ca
to

ar
el

or
 p

en
tr

u 
ga

ra
, m

et
ro

u 
et

c)
; 

3.
2 

S
 d

es
pr

in
d

 m
es

aj
ul

 g
lo

ba
l a

l u
nu

i t
ab

lo
u 

si
m

pl
u;

 
-e

xe
rc

ii
i d

e 
tip

 a
de

v
ra

t /
 fa

ls
; 
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 3.
3 

S
 se

si
ze

ze
 le

g
tu

ra
 d

in
tr

e 
o 

po
ve

st
ir

e 
si

m
pl

 i
 u

n 
ta

bl
ou

 sa
u 

un
 i

r d
e 

ilu
st

ra
ii;

 
-în

tr
eb

ri
 i

 r
sp

un
su

ri
 si

m
pl

e,
 p

e 
m

ar
gi

ne
a 

po
ve

st
ir

ii 
i a

 ta
bl

ou
lu

i /
 i

ru
lu

i d
e 

ilu
st

ra
ii.

 
4.

 R
ed

ac
ta

re
a 

de
 m

es
aj

e 
sc

ri
se

 si
m

pl
e 

în
 si

tu
a

ii 
de

 c
om

un
ic

ar
e 

uz
ua

l
 

4.
1.

 P
ar

tic
ip

ar
ea

 la
 p

ro
ie

ct
e 

de
 g

ru
p/

 la
 n

iv
el

ul
 c

la
se

i î
n 

ca
re

 e
la

bo
re

az
 c

u 
sp

ri
jin

 sc
ur

te
 m

es
aj

e 
sc

ri
se

; 
- 

re
al

iz
ar

ea
 în

 g
ru

p 
a 

un
ui

 a
fi

 m
ur

al
 c

u 
de

se
ne

 
i e

tic
he

te
 p

en
tr

u 
ex

pr
im

ar
ea

 p
oz

ii
ilo

r 
(s

tâ
ng

a,
 d

re
ap

ta
, a

ic
i, 

ac
ol

o)
 s

au
 p

en
tr

u 
a 

re
fle

ct
a 

di
ve

rs
e 

te
m

e 
- e

xe
m

pl
u:

 P
du

re
a,

 J
oc

ur
i 

i j
uc

ri
i, 

C
ei

 tr
ei

 p
ur

ce
lu

i, 
Al

b
 c

a 
Z

pa
da

; 
- r

ea
liz

ar
ea

 u
no

r 
af

i
e 

pe
nt

ru
 a

 m
ar

ca
 s

rb
to

ri
 în

 fa
m

ili
e 

sa
u 

di
n 

sp
a

iu
l d

e 
cu

ltu
r

 re
sp

ec
tiv

 - 
pr

in
 d

ec
up

ar
ea

 
i l

ip
ir

ea
 n

um
el

ui
 s

rb
to

ri
i, 

a 
un

or
 d

et
al

ii 
ve

rb
al

e 
sc

ur
te

 –
 e

xe
m

pl
u:

 „
H

al
lo

w
ee

n”
 (s

e 
po

t l
ip

i e
tic

he
te

 p
e 

bo
st

an
, v

r
jit

oa
re

), 
Pa

st
e 

- e
tic

he
te

 p
en

tr
u 

ie
pu

re
, o

u
 e

tc
; 

- r
ea

liz
ar

ea
 u

nu
i a

ut
op

or
tr

et
 p

e 
ca

re
 î

i m
ar

ch
ea

z
 c

u 
et

ic
he

te
 n

um
el

e,
 v

âr
st

a,
 h

ob
by

-u
l, 

un
de

 lo
cu

ie
te

 (e
tic

he
te

le
 su

nt
 o

fe
ri

te
 d

e 
pr

of
es

or
);

 
- d

es
en

ar
ea

 a
ni

m
al

ul
ui

 p
re

fe
ra

t p
e 

ca
re

 li
pe

te
 o

 e
tic

he
t

 o
fe

ri
t

 d
e 

pr
of

es
or

 c
u 

de
nu

m
ir

ea
 a

ce
st

ui
a;

 
4.

2 
S

 c
un

oa
sc

 u
ne

le
 o

bi
ce

iu
r i

 le
ga

te
 d

e 
an

um
ite

 s
rb

to
ri

 si
 e

ve
ni

m
en

te
 sp

ec
ifi

ce
 

ri
lo

r î
n 

ca
re

 se
 v

or
be

te
 li

m
ba

 e
ng

le
z

; 
B.

 C
O

N
TI

N
U

TU
RI

LE
  I

N
VA

TA
RI

I 
 B

.1
. O

rg
an

iz
ar

ea
  t

em
at

ic
a 

B
.2

. F
un

ct
ii 

 c
om

m
un

ic
at

iv
e 

B
.3

. E
le

m
en

te
  d

e 
 c

on
str

uc
tie

  a
  c

om
un

ic
ar

ii.
 

B
.1

.O
rg

an
iz

ar
ea

  t
em

at
ic

a:
 

-C
op

ilu
l  

de
sp

re
  s

in
e:

 n
um

e,
 se

x,
 v

âr
st

a,
 în

su
ir

i  
fiz

ic
e 

 si
  m

or
al

e,
 p

ar
til

e 
 c

or
pu

lu
i, 

îm
br

c
m

in
te

, j
uc

ri
i  

i  
jo

cu
ri

. 
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 Fa
m

ili
a:

m
em

br
ii 

 fa
m

ili
ei

, o
cu

pa
ii,

s
rb

to
ri

  î
n 

 fa
m

ili
e 

 
C

as
a:

în
c

pe
ri

,m
ob

ila
,v

es
el

a.
 

 
G

ra
di

ni
a:

cl
as

a,
ob

ie
ct

e 
sc

ol
ar

e,
 a

ct
iv

ita
ti 

sp
ec

ifi
ce

. 
 

An
im

al
e:

de
nu

m
ir

e.
 

 
Vr

em
ea

:a
no

tim
pu

ri
,c

ar
ac

te
ri

st
ic

i  
cl

im
at

ic
e.

 
 

Ac
tiv

ita
ti:

m
om

en
te

le
  z

ile
i,a

ct
iv

it
i  

cu
re

nt
e.

 
 

C
ul

tu
r

  
i  

ci
vi

liz
a

ie
 : 

nu
m

e 
 i

  p
re

nu
m

e 
 ti

pi
ce

,c
ân

te
ce

  
i  

po
ez

ii.
 

V
O

C
A

B
U

L
A

R
   

 
C

op
ilu

l  
de

sp
re

  s
in

e.
 A

pe
la

tiv
e:

 h
el

lo
,w

ha
t  

is
  y

ou
r  

na
m

e?
ag

e?
 

 
C

or
pu

l o
m

en
es

c:
 b

od
y,

ar
m

,h
an

d,
le

g,
he

ad
,h

ai
r,n

os
e,

m
on

th
,to

ng
ue

,e
ar

,fa
ce

,fi
ng

er
,to

e.
 

 
Im

br
c

m
in

te
:s

hi
rt

,T
-s

hi
rt

,sk
ir

t,d
re

ss
,sh

oe
s,g

lo
ve

s,j
um

pe
r,b

oo
ts

. 
 

Ju
ca

ri
i:d

ol
l,t

ed
dy

-b
ea

r,b
al

l,r
ob

ot
,tr

ai
n,

pl
an

e.
 

 
Jo

cu
ri

: h
id

e 
an

d 
 si

ck
,a

ns
w

er
  t

he
  q

ue
st

io
ns

,c
ol

ou
rs

. 
 

Fa
m

ili
a:

 m
ot

he
r,f

at
he

r,b
ro

th
er

,si
st

er
,c

ou
si

n,
au

nt
,g

ra
nd

fa
th

er
,g

ra
nd

m
ot

he
r,u

nc
le

. 
 

S
rb

to
ri

: T
ha

nk
sg

iv
in

g 
D

ay
,E

as
te

r,C
hr

is
tm

as
,N

ew
Ye

ar
. 

 C
as

a:
 k

itc
he

n,
 b

at
hr

oo
m

 ,l
iv

in
g-

ro
om

, b
ed

ro
om

, g
ar

de
n,

 fu
rn

itu
re

,p
la

te
, k

ni
fe

, p
ot

, c
up

, g
la

ss
, f

or
k,

 sp
oo

n,
 te

as
po

on
, n

ap
ki

n.
 

 
G

r
di

ni
a:

 k
in

de
rg

ar
te

n,
 c

la
ss

, p
en

, p
en

ci
l, 

bo
ok

, t
ab

le
, c

ha
ir

, r
ea

di
ng

,li
st

en
in

g,
 d

ra
w

in
g.

 
 

An
im

al
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
D

om
es

tic
e:

  c
at

, d
og

, h
or

se
, d

on
ke

y,
 ra

bb
it,

 c
ow

, p
ig

. 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -S
al

ba
tic

e:
 b

ea
r, 

w
ol

f, 
fo

x.
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-Z

oo
: l

io
n,

 le
op

ar
d,

 ze
br

a,
 g

ir
af

fe
, e

tc
. 

 
Se

as
on

s-
sp

ri
ng

, s
um

m
er

, w
in

te
r, 

au
tu

m
n.

 
 

Vr
em

ea
 :f

og
gy

, c
hi

lly
, h

ot
, c

ol
d,

 w
in

dy
. 

 
Ac

tiv
it

i:i
n 

th
e 

 m
or

ni
ng

, i
n 

 th
e 

 e
ve

ni
ng

, i
n 

 th
e 

 a
fte

rn
oo

n.
 

 
C

ul
tu

r
  

i  
ci

vi
liz

a
ie

: n
am

es
, s

on
gs

 a
nd

 p
oe

m
s. 

 B.
2.

 F
un

ct
ii 

 c
om

un
ic

at
iv

e 
 A

  s
al

ut
a 

 si
  a

 ra
sp

un
de

  l
a 

 sa
lu

t 
 A

  s
e 

 p
re

ze
nt

a 
 si

  a
  p

re
ze

nt
a 

 p
e 

 c
in

ev
a 

 A
  i

de
nt

ifi
ca

  e
le

m
en

te
  d

in
  u

ni
ve

rs
ul

  f
am

ili
al

 
 A

  d
es

cr
ie

  p
er

so
an

e,
 a

ni
m

al
e,

lo
cu

ri
 

 A
  c

er
e 

 si
  a

  d
a 

 in
fo

rm
at

ii(
de

 o
rd

in
 p

er
so

na
l,d

es
pr

e 
m

ed
iu

l i
nc

on
ju

ra
to

r)
 

 A
  l

oc
al

iz
a 

 p
er

so
an

e 
 ,o

bi
ec

te
,a

ct
iu

ni
 

 A
  m

ul
tu

m
i s

i  
a 

ra
sp

un
de

  l
a 

 m
ul

tu
m

ir
i 

 A
  p

ro
pu

ne
  s

i  
a 

 c
er

e 
 c

ui
va

  s
a 

 fa
ca

  c
ev

a 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

872



 

 A
  r

el
at

a 
 a

ct
iv

ita
ti(

la
  p

re
ze

nt
) 

 A
  e

xp
ri

m
a 

 c
ee

a 
 c

e 
iti

  p
la

ce
  s

i  
ce

ea
  c

e 
 n

u 
 it

i  
pl

ac
e 

 B.
3 

El
em

en
te

  d
e 

 c
on

st
ru

ct
ie

  a
  c

om
un

ic
ar

ii 
 1.

G
ra

m
at

ic
a 

 
Su

bs
ta

nt
iv

ul
-n

r.s
g.

/p
l 

 
Ar

tic
ol

ul
 a

/a
n,

th
e 

 
Pr

on
um

el
e 

 p
er

so
na

l 
 

Ad
je

ct
iv

ul
  c

al
ifi

ca
tiv

,p
os

es
iv

 sg
,d

em
on

st
ra

tiv
 sg

-“
th

is
” 

 
N

um
er

al
ul

  c
ar

di
na

l(1
-1

0)
 

 
Ve

rb
ul

: t
o 

be
 (a

f,n
eg

,in
t),

to
 h

av
e(

af
,n

eg
,in

t),
 c

an
,st

ru
ct

ur
i s

pe
ci

fic
e-

th
er

e 
 is

/th
er

e 
ar

e.
 

 
Ad

ve
rb

e 
de

  t
im

p(
no

w
,e

ve
ry

 d
ay

) 
 

Pr
ep

oz
iti

i  
de

  l
oc

-in
, o

n,
 n

ea
r, 

un
de

r, 
to

 
 

C
on

ju
nc

tii
le

  u
zu

al
e-

an
d 

, b
ut

, o
r. 

2.
Le

xi
c 

 
un

ita
ti 

 le
xi

ca
le

  (
cu

vi
nt

e,
si

nt
ag

m
e 

co
re

sp
un

za
to

ar
e 

re
al

iz
ar

ii 
 fu

nc
tii

lo
r  

co
m

un
ic

at
iv

e)
 

A
C

TI
V

IT
I  

D
E

  I
N

V
A

R
E

 
 

ex
er

ci
ii 

 d
e 

 id
en

tif
ic

ar
e 

 
ex

er
ci

tii
  d

e 
 d

is
cr

im
in

ar
e 

 
ex

er
ci

tii
  d

e 
 r

sp
un

s  
la

  c
om

en
zi

, î
nt

re
ba

ri
, f

or
m

ul
e 

 d
e 

  c
om

un
ic

ar
e 

 in
  s

oc
ie

ta
te

 
 

ra
sp

un
su

ri
 la

  i
nt

re
ba

ri
 

 
ex

er
ci

tii
  d

e 
 ti

p 
 a

de
va

ra
t/f

al
s 

 
ex

er
ci

tii
  d

e 
pr

on
un

tie
 

 
ex

er
ci

tii
  d

e 
 re

pe
ta

re
  d

up
a 

 m
od

el
  a

 u
no

r  
cu

vi
nt

e,
pr

op
oz

iti
i 

 
ac

tiv
ita

ti 
 in

 p
er

ec
hi

(d
ia

lo
gu

ri
 si

m
pl

e)
 

 
m

em
or

ar
ea

  u
no

r p
oe

zi
i,c

an
te

ce
 

 
re

ci
ta

re
  d

e 
 p

oe
zi

i/ 
in

te
rp

re
ta

re
  d

e 
 c

an
te

ce
 

 
jo

cu
ri

  d
id

ac
tic

e 
 M

A
TE

R
IA

LE
  D

ID
A

C
TI

C
E

 
 

pl
an

se
 

 
fis

e 
 

au
di

o-
vi

de
o 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

873



 

 
co

m
pu

te
r 

 
ta

bl
a 

 
 

pr
of

es
or

ul
 

 
ob

ie
ct

e 
 re

al
e(

re
al

ia
):

re
vi

st
e,

ju
ca

ri
i,c

ar
ti,

fr
uc

te
,le

gu
m

e.
 

M
O

D
A

LI
TA

TI
  D

E
  E

V
A

LU
A

R
E

 
 

ex
er

ci
tii

  o
ra

le
:-

as
cu

lt
 i

 e
xe

cu
t

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

as
cu

lt
  

i s
pu

ne
 

 
fis

e 
de

  g
en

ul
:a

sc
ul

ta
  

i î
nc

er
cu

ie
te

/d
es

en
ea

z
 

 
r

sp
un

de
  l

a 
în

tr
eb

ar
ile

  p
ro

fe
so

ru
lu

i 
 

di
al

og
ur

i  
si

m
pl

e 
 p

e 
 p

er
ec

hi
 

 
jo

cu
ri

  d
id

ac
tic

e 
 B

IB
LI

O
G

R
A

F
IE

 
1.

 
1.

1”
E

ng
le

za
  p

en
tr

u 
 c

ei
  m

ic
i”

- L
up

es
cu

, G
eo

rg
ia

na
, E

RC
 P

RE
SS

, 2
00

5.
  

1.
2.

 ”
E

ng
le

za
  p

en
tr

u 
 c

ei
  m

ic
i”

- L
up

es
cu

, G
eo

rg
ia

na
, E

RC
 P

RE
SS

,  
20

06
. 

2.
 

.”
C

hi
ld

re
n’

s n
ur

se
ry

 rh
ym

es
”-

 A
da

m
, D

ia
na

, E
x 

Po
nt

o,
 2

00
6.

 
3.

 
”C

hi
ld

re
n’

s C
hr

is
tm

as
 c

ar
ol

s”
-  

Ad
am

, D
ia

na
, E

x 
Po

nt
o,

 2
00

6.
 

4.
 

“E
ng

le
za

 p
en

tr
u 

co
pi

i”
 - 

IS
A 

M
ul

tim
ed

ia
, c

d1
, c

d2
, 2

00
6.

 
5.

 
“V

er
y 

yo
un

g 
le

ar
ne

rs
”-

V 
&

 S
.M

. W
ar

d,
 O

xf
or

d 
U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
, 1

99
7.

 
               

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

874



    
Pr

of
es

or
: M

ita
ch

e 
C

ris
tin

a 
A

na
m

ar
ia

 
A

ri
a 

cu
rr

ic
ul

ar
: L

im
b

 i
 c

om
un

ic
ar

e 
– 

lim
bi

 m
od

er
ne

 
D

is
ci

pl
in

a 
de

 în
v

m
ân

t: 
C

om
un

ic
ar

e 
în

 li
m

ba
 e

ng
le

z
 

 
 

PL
A

N
IF

IC
A

R
E

 C
A

L
E

N
D

A
R

IS
T

IC
 A

N
U

A
L

 
   

 O
P

IO
N

A
L

  L
IM

B
A

 E
N

G
L

E
Z

(L
1)

 
   

 C
H

IL
D

R
E

N
’S

 N
U

R
SE

R
Y

 R
H

Y
M

E
S 

A
n 

co
la

r 
20

21
-2

02
2 

 
U

N
IT

A
T

E
A

 
D

E
 ÎN

V
A

R
E

 
 

C
O

N
T

IN
U

T
U

R
IL

E
 

IN
V

A
T

A
R

II
C

O
N

IN
U

T
U

R
IL

E
 ÎN

V
R

II
 

A
C

T
IV

IT
I 

D
E

 
ÎN

V
A

R
E

 
N

V
A

R
E

 

R
E

SU
R

SE
 

O
B

S.
O

B
S.

 

V
O

C
A

B
. 

E
L

E
M

. 
D

E
 

C
O

N
ST

R
.  

FU
N

C
II

 
S

PT
. 

M
A

T
E

R
. 

PR
O

C
E

D
. 

1.
G

R
EE

TI
N

G
S 

  

Pe
rs

oa
ne

 
W

ha
t i

s y
ou

r n
am

e?
 

M
y 

na
m

e 
is

...
 

- s
al

ut
ur

i 
-p

re
ze

nt
ar

e 
- 

re
pe

ta
re

 
în

 
co

r 
-d

es
en

 
i 

pr
ez

en
ta

re
 

13
-1

7.
09

 
 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

 
i 

pe
 p

er
ec

hi
 

 

2.
 

G
O

O
D

 
M

O
R

N
IN

G
 

TE
A

C
H

ER
 

 

Pe
rs

oa
ne

 
W

ha
t i

s y
ou

r n
am

e?
 

M
y 

na
m

e 
is

.. 
-s

al
ut

ul
 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

-c
an

te
c 

20
-2

4.
09

 
 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
i 

pe
 

pe
re

ch
i 

 

3.
 

W
H

A
T 

IS
 

Y
O

U
R

 N
A

M
E?

 
 

Pe
rs

oa
ne

 
W

ha
t i

s y
ou

r n
am

e?
 

M
y 

na
m

e 
is

 L
uc

y 
 V

b”
to

 b
e”

 

-A
 sa

lu
ta

 
-a

 se
 p

re
ze

nt
a 

-a
 in

tre
ba

 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

- 
sc

ur
te

 
di

al
og

ur
i 

- c
an

te
c 

27
.0

9-
1.

10
 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

4.
TH

E 
N

U
M

B
ER

S-
 

N
um

er
el

e 
de

 
la

 1
 la

 5
 

Pl
ur

al
ul

 su
bs

ta
nt

iv
el

or
 

po
ez

ie
: 

-a
 

id
en

tif
ic

a 
ob

ie
ct

e 
 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

4-
8.

10
 

 
Ju

ca
rii

 
Fi

se
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

875



 

Po
em

 „
N

um
be

rs
” 

  

„O
ne

, o
ne

, o
ne

, 
 I 

lo
ve

 th
e 

su
n,

 
Tw

o,
 tw

o,
 tw

o,
  

I l
ov

e 
m

y 
m

am
m

y 
yo

u,
 

Th
re

e,
 th

re
e,

 th
re

e,
 

M
am

m
y 

lo
ve

’s
 m

e 
Fo

ur
, f

ou
r, 

 fo
ur

, 
I 

lo
ve

 
m

y 
m

am
m

y 
m

or
e 

an
d 

m
or

e!
” 

-a
 

vo
rb

i 
de

sp
re

 
ca

nt
ita

te
 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

 
Pl

an
se

 
Fl

as
hc

ar
d 

 

in
di

vi
du

al
e 

 

5.
O

N
E,

O
N

E,
O

N
E 

PL
EA

SE
 

C
A

T 
R

U
N

 

N
um

er
el

e 
de

 
la

 1
 la

 5
 

 

V
b 

“t
o 

ru
n”

 
-a

 n
um

ar
a 

-a
 

da
 

co
m

en
zi

 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

-p
oe

zi
e 

 11
-1

5.
10

 
 

 pl
an

se
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

5.
TH

E 
H

U
M

A
N

 
B

O
D

Y
 

”H
ea

d,
 

sh
ou

ld
er

s, 
kn

ee
s a

nd
 to

es
” 

    

H
ea

d,
 

sh
ou

ld
er

s, 
kn

ee
s, 

to
es

, 
fin

ge
rs

, 
ey

es
, 

m
ou

th
, 

ea
rs

,a
rm

s, 
le

gs
, 

bo
dy

, h
ai

r 

H
um

an
 b

od
y 

     

-A
 

id
en

tif
ic

a 
pa

rti
le

 
co

rp
ul

ui
 

      

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

-p
oe

zi
e 

   

 18
-2

2.
10

 
      

la
pt

op
 

pl
an

se
 

    

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
   

           
6.

C
O

LO
U

R
S 

So
ng

  
A

 b
lu

e,
 b

lu
e 

sk
y 

 

cu
lo

ril
e 

W
ha

t i
s t

hi
s?

 
Th

is
 is

 a
.. 

W
ha

t c
ol

ou
r i

s t
hi

s?
 

id
en

tif
ic

ar
ea

 
ob

ie
ct

el
or

 
si

 
a 

cu
lo

rii
 

ac
es

to
ra

 

-R
ep

et
ar

e 
in

 
co

r  
 

-d
es

en
ul

 

1-
4.

11
 

la
pt

op
 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

pl
an

se
 

ac
tiv

it
i 

in
di

vi
du

al
e 

 
 

6.
 C

O
LO

U
R

S 
 

cu
lo

ril
e 

 V
b 

“t
o 

ha
ve

 g
ot

” 
- 

as
im

ila
re

a 
vo

ca
bu

la
ru

lu
i 

te
m

at
ic

 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- c
an

te
c 

8-
12

.1
1 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

7.
SE

A
SO

N
S 

Po
em

 
„T

he
 

A
no

tim
pu

ril
e 

“t
hi

s i
s”

 
po

ez
ie

:  
- 

a 
id

en
tif

ic
a 

im
ag

in
i 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r  

15
-1

9.
11

 
Pl

an
se

, 
Ex

er
ci

tu
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

 
i 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

876



 

se
as

on
s”

 
  

„S
pr

in
g 

is
 g

re
en

, 
Su

m
m

er
 is

 b
ri

gh
t, 

Au
tu

m
n 

is
 y

el
lo

w
, 

W
in

te
r i

s w
hi

te
.”

 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

in
di

vi
du

al
 

in
di

vi
du

al
e 

 

8.
M

Y
 

FA
M

IL
Y

 
“A

R
E 

Y
O

U
 

SL
EE

PI
N

G
” 

Po
em

 ,
,B

ill
y 

B
ill

y,
 

te
ll 

m
e 

tru
e”

 

M
em

br
ii 

fa
m

ili
ei

 
G

en
iti

vu
l c

u 
's;

 
A

dj
ec

tiv
el

e”
yo

un
g”

,o
l

d”
,”

bi
g”

, 
“s

m
al

l”
 

- a
-i

 p
re

ze
nt

a 
m

em
br

ii 
fa

m
ili

ei
 

- 
a 

de
sc

rie
 

pe
rs

oa
ne

 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

-c
an

te
c 

22
-2

6.
11

 
 

cr
ei

oa
ne

 
co

lo
ra

te
 

fis
e 

de
 

lu
cr

u 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

9.
A

U
TU

M
N

 
FR

IU
TS

 
A

N
D

 
V

EG
ET

A
B

LE
S 

“T
H

E 
FA

R
M

ER
 

IN
 T

H
E 

D
EL

L”
 

 

A
no

tim
pu

l 
to

am
na

 
Fr

uc
te

 
si

 
le

gu
m

e 
de

 
to

am
na

 

“t
hi

s”
si

”t
he

se
” 

 
 - 

a 
id

en
tif

ic
a 

im
ag

in
i 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

- 
sc

ur
te

 
sc

hi
m

bu
ri 

ve
rb

al
e 

- c
an

te
c 

29
.1

1-
3.

12
 

Pl
an

se
,fi

se
 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

30
.1

1 
Sf

. A
nd

re
i 

1.
12

-z
iu

a 
R

om
an

ie
i 

10
. 

C
H

R
IS

TM
A

S 
C

A
R

O
LS

 
 

A
no

tim
pu

l 
ia

rn
a 

C
R

A
C

IU
N

U
L 

I w
is

h 
a…

 
Th

er
e 

is
 ..

. 
A

dj
ec

tiv
el

e:
 

bi
g 

i 
sm

al
l,y

ou
ng

 si
 o

ld
 

-a
 

ex
pr

im
a 

do
rin

te
 

-a
 

de
sc

rie
  

pe
rs

oa
ne

 
 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

. 
po

ez
ii,

 
ca

nt
ec

e 
de

 
cr

ac
iu

n 
 

6-
11

.1
2 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

11
.T

H
E 

H
O

U
SE

 
“L

IT
TL

E 
M

O
U

SE
” 

V
oc

ab
ul

ar
 

te
m

at
ic

 
 

 Th
is

 is
  t

he
 …

 
Th

is
 is

…
 

- a
 id

en
tif

ic
a 

 
ca

m
er

el
e 

un
ei

 
ca

se
 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r 

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

- p
oe

zi
e 

13
-1

7.
12

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
C

re
io

an
e 

co
lo

ra
te

 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

12
.L

IV
IN

G
 

R
O

O
M

 
 

Su
fr

ag
er

ia
 

m
ob

ili
er

 
W

ha
t i

s t
hi

s?
 

Th
er

e 
is

/th
er

e 
ar

e 
 ...

 

A
 c

er
e 

si
 a

da
 

in
fo

rm
at

ii 
- 

re
pe

ta
re

 
în

 
co

r 
- 

re
pe

ta
re

 
in

di
vi

du
al

 
- 

as
cu

lt
 

i 

10
-1

4.
01

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
C

re
io

an
e 

co
lo

ra
te

 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

877



 

de
se

ne
az

 
13

.T
H

E 
B

ED
R

O
O

M
 

“I
 L

IK
E 

TO
 G

ET
 

U
P 

IN
 

TH
E 

M
O

R
N

IN
G

” 

D
or

m
ito

ru
l 

m
ob

ili
er

 
W

ha
t i

s t
hi

s?
 

V
b”

to
 g

et
 u

p”
 

A
 c

er
e 

si
 a

 d
a 

in
fo

rm
at

ii 
Ex

er
ci

tiu
 

in
di

vi
du

al
 

D
es

en
 

ca
nt

ec
 

17
-2

1.
01

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
la

pt
op

 
C

re
io

an
e 

co
lo

ra
te

 
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

14
.T

H
E 

G
A

R
D

EN
 

gr
ad

in
a 

Th
is

 is
 a

/a
n…

 
A

 
de

sc
rie

 
di

ve
rs

e 
lu

cr
ur

i 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
D

es
en

 
 

24
-2

8.
01

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
C

om
pu

te
r

ul
 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

15
.S

PR
IN

G
 

FL
O

W
ER

S 
A

no
tim

pu
l 

pr
im

av
ar

a 
Fl

or
i 

de
 

pr
im

av
ar

a 

V
b”

to
 b

e”
 

Th
is

 is
 a

…
 

A
 

de
sc

rie
 

di
ve

rs
e 

lu
cr

ur
i 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
D

es
en

 

31
.0

1-
4.

02
 

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
la

pt
op

  
C

re
io

an
e 

co
lo

ra
te

 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

16
.A

N
IM

A
LS

 
A

N
D

 B
IR

D
S 

“O
LD

 
M

C
.D

O
N

A
LD

” 

A
ni

m
al

e 
si

 
pa

sa
ri 

do
m

es
tic

e 

V
b”

to
 h

av
e”

 
A

 
de

sc
rie

 
di

ve
rs

e 
lu

cr
ur

i 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
D

es
en

 
Pr

ed
ar

e 
ca

nt
ec

 

7-
11

.0
2 

Fi
se

 
de

 
lu

cr
u 

la
pt

op
 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

ca
nt

ec
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

17
.M

O
TH

ER
 A

N
D

 
FA

TH
ER

 
M

em
br

ii 
fa

m
ili

ei
 

I h
av

e 
a…

. 
-a

 
ex

pr
im

a 
do

rin
te

 
-a

 
de

sc
rie

  
pe

rs
oa

ne
 

   

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
D

es
en

 
Pr

ed
ar

e 
 

po
ez

ie
 

14
-1

8.
02

 
Ex

er
ci

tiu
 

in
di

vi
du

al
 

Pr
ed

ar
e 

po
ez

ie
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

18
.T

H
E 

TO
W

N
 

cl
di

ri 
Th

is
/th

at
 

A
 d

es
cr

ie
  

di
ve

rs
e 

cl
ad

iri
 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r  

- 
re

pe
ta

re
 

21
-2

5.
02

 
Fi

se
 

de
 

lu
cr

u 
la

pt
op

 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

878



 

in
di

vi
du

al
 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

Ex
er

ci
tii

  
19

.G
EO

M
ET

R
IC

 
SH

A
PE

S 
Fi

gu
ri 

ge
om

et
ric

e 
V

b.
”t

o 
be

” 
A

  r
ec

un
oa

st
e 

fig
ur

ile
 

ge
om

et
ric

e 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
Si

 p
e 

gr
up

e 

28
.0

2-
4.

03
 

Pl
an

se
, 

fis
e 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 
 

 

20
.JO

B
S 

Po
em

 
„I

 
w

an
t 

to
 

be
...

” 

m
es

er
ii 

H
e 

is
 /s

he
 is

 
-a

 
de

sc
rie

 
di

ve
rs

e 
m

es
er

ii 

- 
re

pe
ta

re
 

în
 

co
r  

- 
re

pe
ta

re
 

in
di

vi
du

al
 

7-
11

.0
3 

Pl
an

se
, 

fis
e 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

Je
to

an
e 

 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

      
21

.E
A

ST
ER

 
V

oc
ab

ul
ar

 
sp

ec
ifi

c 
zi

le
i 

de
 P

as
ti 

O
bi

ce
iu

ri 
tra

di
tii

 

G
en

iti
vu

l c
u 

‘s
 

V
b 

“t
o 

be
” 

-a
 

ex
pr

im
a 

do
rin

te
 

-a
 

de
sc

rie
  

pe
rs

oa
ne

 
   

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
14

-1
8.

03
 

Pl
an

se
 

cu
 

im
ag

in
i 

sp
ec

ifi
ce

 
zi

le
i 

de
 

Pa
st

i 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

22
.F

R
IE

N
D

S 
“W

E 
A

R
E 

A
LL

 
FR

IE
N

D
S 

TO
G

ET
H

ER
” 

Pr
ie

te
ni

 
A

ni
m

al
e 

 

“v
b 

to
 h

av
e”

 
he

 h
as

/s
he

 h
as

 
a 

ex
pr

im
a 

do
rin

te
 

-a
 

de
sc

rie
  

pe
rs

oa
ne

 
  

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
Pr

ed
ar

e 
ca

nt
ec

 

21
-2

5.
03

 
la

pt
op

 
ac

tiv
it

i 
fr

on
ta

le
, 

in
di

vi
du

al
e 

 

S
pt

m
ân

a 
co

al
a 

A
ltf

el
 

8-
14

.0
4 

 
 

23
.”

M
A

R
Y

 H
A

D
 

A
 

LI
TT

LE
 

LA
M

B
” 

Pr
ie

te
ni

 
A

ni
m

al
e 

Tr
ec

ut
ul

 v
b”

to
 h

av
e”

 
-a

 
de

sc
rie

  
pe

rs
oa

ne
 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
Pr

ed
ar

e 
ca

nt
ec

 

28
.0

3-
1.

04
 

 4-
7.

04
 

la
pt

op
 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

24
.C

LO
TH

ES
 

Im
br

ac
am

in
te

 
V

b”
to

 h
av

e”
 

A
 

de
sc

rie
 

ob
ie

ct
e 

ve
st

im
en

ta
re

 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
 

2-
6.

05
 

9-
13

.0
5 

 

Ex
er

ci
tu

l 
in

di
vi

du
al

 
Pl

an
se

, 

ac
tiv

it
i 

fr
on

ta
le

, 
in

di
vi

du
al

e 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

879



 

fis
e 

C
re

io
an

e 
co

lo
ra

te
 

25
.”

C
LA

P 
Y

O
U

R
 

H
A

N
D

S”
 

V
oc

ab
ul

ar
 

te
m

at
ic

 
im

pe
ra

tiv
ul

 
A

 
ex

ec
ut

a 
or

di
ne

 
Pr

ed
ar

e 
ca

nt
ec

 
16

- 2
0.

05
 

 23
-2

6.
05

 

Ex
er

ci
tiu

 
in

di
vi

du
al

 
ac

tiv
it

i 
fr

on
ta

le
 

 

26
.F

IN
A

L 
R

EV
IS

IO
N

 
 

 
EV

A
LU

A
R

E 
EV

A
LU

A
R

E 
30

.0
5-

3.
06

 
 6-

10
.0

6 
13

-
17

.0
6 

 
 

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

880



LICEUL  TEHNOLOGIC „MIHAI  VITEAZU” VULCAN 

 

 

Prezentat de profesor Molnar Simona 

 
 

Dotarea colii (clase spa ioase, distribuite în trei corpuri  diferite) :  

 

 

 24 de cabinete / s li de clas ; 

 3 laboratoare de fizic -chimie;  

 4 ateliere coal ; 

 un atelier croitorie în cl dire nou  dotat cu 30 de ma ini  de cusut de ultim  

genera ie; 

 un atelier auto cu simulator i coal  de oferi; 

 2 cabinete de informatic , fiecare cu câte 30 de calculatoare legate în re ea, 

conectate la Internet;  

 o sal  de Educa ie fizic  i sport; 

 bibliotec  cu depozit de carte i Centru de Documentare i Informare; 

 un teren de sport în aer liber; 

 sal  de festivit i cu aparatur  audio-video i pianin ; 

 mobilier nou, mese i scaune ergonomice  pentru o pozi ie s n toas  a 

corpului; 
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Adresa: Strada Nicolae Titulescu, nr.43 

„ coala este o cl dire între pere ii c reia se afl  ziua de Mâine.” 

„Întregul scop al educa iei este s  transforme oglinzile în ferestre." 
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„Profesorul este acela care face s   creasc  dou  idei acolo unde  exist  doar 

una." Elbert Hubbard 

Flyer realizat de: profesor Simona Molnar 
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ACIUBOT RI EI DANIELA 7
AD MESCU CLAUDIA 8
ADELA   STRIFLER 10
ADINA UNGUREANU 15
ADORJÁNI ÉVA 17
ADRIANA CIOBOTAR 19
ADRIANA-SANDU 22
AILINC I DANIELA TEOFANA 24
ALBESCU EMILIA-MIHAELA 31
ALBI  FLORINA 33
ALBULESCU CORNELIA 35
ALDEA DENISA 38
ALECU ANI OARA 42
ALEXA ELENA CRISTINA 45
ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINI A 48
ALEXANDRU MIHAELA 51
ALEXE PETRU A 53
ALEXE-SONIA 56
ALIN IOAN CRE U 58
ANA BIANCA BADEA 60
ANA-MARIA  GAVRIL 62
ANA-MARIA TICU 63
ANCA C LD RU 66
ANCA LAZARIC 69
ANCA POPESCU 71
ANDREEA MONICA ABRUDAN 73
ANDREESCU ELENA LOREDANA 76
ANDREI VIOLETA 78
ANDREIA GEORGIANA GHERGHESCU 81
ANDRIS CRISTINA-MICHEL 90
APETREI LUCIA-MIHAELA 91
ARDELEAN RAMONA IOANA 96
AROMÂNESEI CARMEN 99
AVRAM ELENA ALINA 102
BADEA IOLANDA 106
BALACI OTILIA 109
BALAN MIOARA 111
B L NIC  DOINI A 113
BALINT ANDREEA IULIANA 116
BARBU MARCELA 118
BARTICEL MIRELA MIHAELA 120
BARTO  PAULA-KARINA 122
BERES ANDREA 125
BÎRA MIHAELA DIANA 127
BIRGIAN ROXANA-ACVILINA 130
BÎZN  TINA CLAUDIA 133
BOBOC SORINA LORELA 136



BOCU LUCICA 138
BOGHIU C T LINA IOANA 140
BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA 143
MARCU ANA MARIA 146
BONTA ALEXANDRA LOREDANA 148
BORCEANU FLORENTINA 150
BR TIANU ANDREIA 152
BRICIU OLGU A 154
BUDESCU ANA GEANINA 157
BURUIAN  GIANINA 159
BUSE DANA CRISTINA 161
BU U LILIANA 164
BUTA  DANIELA 166
C LIN MARIA 169
CANACHE  MARIA 171
C PRARU EMANUELA MIHAELA 173
C PRICEANU RAMONA MARIA 175
C PRI  PARASCHIVA 177
CARABASU MANUELA 180
CARAGEA ANCA 182
CARANDA GHEORGHI A 184
CARMEN OANCA 186
CARTIS CORINA 189
CAZAMIR MIOARA-LUMINI A 191
CERCEL ANA MARIA 193
CHERESCU CARMEN-PROFIRA 194
CHIHAIA MARIA 196
CHIRAN NICOLETA 198
CHIRIL  STELU A CLAUDIA 200
CIBU EUGENIA 204
CIFOR IONELA 207
CIFU VIORICA 209
CIOB NOIU ELENA 211
CIONCA OANA-ADRIANA 212
CIORCIL  AURICA MIHAELA 214
CÎRLIGEA LIDIA VALENTINA 216
CÎRSTEA ALEXANDRINA ADELINA 218
CLAUDIA GEORGIANA COVASAN 221
CLOP ANA MARIANA 224
CODREA SIMONA CARMEN 226
COJOCARU L CR MIOARA 228
COMAN AURICA 231
CONDRUZ OANA MARIANA 236
CONSTANTIN ANDREEA MAGDALENA 238
CONSTANTINESCU ALINA ALEXANDRA 240
COSAC C T LINA 242
COSACU DORINEL 249



CO ARC  TEODORA M D LINA 252
COVRIG GABRIELA LOREDANA 254
CRE AN SIMONA GABRIELA 255
CRE U AIDA JULIETA 256
CRÎNGA U DANIELA 258
CRISTE CRISTINA IOANA 260
CRISTESCU CARMEN 262
CU NIR ANY MARIA 264
CU ULESCU VIOLETA ALINA 269
DACU CATALINA 271
D G U NICOLETA COSMINA 273
DAN DANIELA 275
DAVIDEL VIORICA 277
DEMINESCU JURCA VIOLETA 279
DENU A VIOLETA 283
DIACONESCU LOREDANA ELENA 285
DIACONU SIMONA 287
DOBÎRCIANU C T LINA 290
DR GOI DOINI A 293
DRAGO  MIRELA CAMELIA 295
DR GU  ELENA-RAMONA 297
DRAMBA NICUTA-MINODORA 299
DUMITRU CRISTINA VERONICA 300
ELENA GOGU 302
ENCULESCU ELENA RAMONA 305
EPURE NICOLETA 308
FANGLI GETA-ORESIA 310
FARAGAU LILIANA 312
FARCA  MARIANA CAMELIA 314
FARCA  VIORICA 316
F RC ANU MIHAELA 318
FASIE MIRELA 321
FEIER MARIANA 323
FILIMON FLAVIA DIANA 325
FULOP CARMEN - ANETA 328
FÜLÖP RITA 330
FURCOI M D LINA ADNANA 332
FURNIGA IONELA 335
GÁLL MAGDALENA 337
GANA MARTA 340
GANAITE MIRELA 342
GAVRI  ANGELA 344
GERGELY ERIKA-MAGDOLNA 347
GHEORGHILA  CRISTINA 349
GHEORGHINA LILIANA BÎRL DEANU 351
GÎL  CATRINELA FELICIA 353
GINA BORDEA 355



GOLE CRISTINA MIHAELA 357
GURAN LILIANA GABRIELA 359
GU  TEODORA 361
GU  CORNELIA ELISABETA 363
HARC U LUMINI A ELENA 365
HERGHILIGIU SIMONA 368
HIREAN CLAUDIA 372
HOLCA ANDREEA 376
HORHOCEA ARABELA-LAURA 377
HRITIUC   VALENTINA 379
IACOB SORINA DANIELA 381
IANCU IULIANA 383
IANCULOVICI SAVDIA 387
IENACHE MARIA 390
IENCIU COCA-DELY 392
IFRIM TEFANA 394
ILIA  IRINA MIHAELA 396
IOLANDA SZTRELENCZUK 398
IONITA TATIANA 406
IORDACHE DANIELA 409
IOVANOVICI DELIA LUCIA 411
IRIMIA EUGENIA 414
IRIMIA GEORGIANA-DANIELA 418
ISEPCIUC MARIA 420
ISUF TEFANIA-ADRIANA 423
IURIAN CRISTINA 425
IVAN ADINA 428
IVANCIU CONSTANTA CLAUDIA 430
IV NESCU CARMEN-IOLANDA 433
IVANOV VICTORI A 435
IV NU C  ELENA MANUELA 438
JIVILESCU CODRU A ADELINA 440
JUCAN ANISIA ELENA 442
JURUBI  MIRELA 444
KIS JUDITH 446
LAVINIA-CORNELIA ROMÂNU 449
LAZA  MIHAELA 452
LAZ R LIVIU 455
LAZ R RAMONA-ELENA 457
LAZARIC STEFAN 460
LIPCIUC BIANCA ROXANA 462
LOW DELIA SIMONA 465
LUNGEANU CERASELA 467
LUPU NICOLETA 469
LU  ANTONIE ADRIAN 472
MACOVEI CARMEN 474
MAGER ROXANA 476



MARIA MARILENA 478
MARIAN GINA MARIANA 481
M RICU  M RIOARA 488
MARINESCU CRISTINA FLORENTINA 490
MARINICA AM RIU EI 492
MATHE ILZE 494
MICLEA EMILIA 496
MICU MADALINA-MIHAELA 498
MIHAELA BOTU AN 500
MIHAELA MANOLACHE 502
MÎINEA CRISTINA 505
MILEA RAMONA ELENA 508
MIS IL  CONSTANTINA 510
MITRIC  FLORIANA-CORNELIA 512
MITROI FLORENTINA NICOLETA 517
MLADIN ADRIANA 519
MOLDOVAN  ELENA  RODICA 521
MOLDOVAN IONELA 525
MOLDOVAN MIRELA 527
MOLDOVAN-VERNICA CLAUDIA DANIELA 529
MONICA DINU 531
MORTECIU ELENA 533
MOSESCU ANTOANELA EMANUELA 535
MUC L U  LETI IA 540
MUREA  COSTEL-SILVIU 542
MUREA  LENU A 544
MUREA MARIA 546
MUSTA  MARIANA 548
MUTUZAC ANCA NICOLETA 550
NAE IOANA 552
NAE-ANDREESCU SANDA 554
N STAS  NADIA-ALINA 556
NASTASE DANIELA MIHAELA 559
NASUI SIMONA 561
NEDELCU ANGELA 565
NEDELCU IONELA - MIHAELA 568
NEGRU MIHAELA 570
NENECIU RODICA 572
NICOLAE CRISTINA 574
NICOLAE GEORGETA 576
NISTOR CRISTINA 578
NU  OLIMPIA 579
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