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ADELA BARZ 
ALEXA CAMELIA 
ALUCĂI ELENA 
AMARFEI NADIA-MARIA 
CLINCIU SIMONA-VIOLETA 
ANA BIANCA BADEA 
ANDREI AURA VALENTINA 
APETREI ANA 
TURCUMAN MĂDĂLINA 
AURORA SLIVILESCU 
BARBU ELENA-LILIANA 
BELCOTĂ CERNESCU CORNELIA ANISCA 
BENDREA ANA 
BODEA MIHAELA DANIELA 
BOGHEAN ANA ALIS 
BORZA MARIANA PETRONELA 
CAMARĂ BINETA-LILI 
CIOBANU IOANA-CAMELIA 
COMAN ROXANA 
CONSTANTIN_COSTEL 
DANIELA VINTILESCU 
DIA ȘTEFANIA ROXANA 
DIN MARIA-MINODORA 
DOBRIN GEORGIANA 
DRAGOMIR DANIELA 
DUMITRIU MIHAELA- CORINA 
DUMITRU FLORENTINA 
ELENA LUNGU 
LUIZA-ELENA APETREI 
EPURE CARMEN 
EPURE ELENA 
FELICIA ISPAS 
FILIP SIMONA 
FLOAREA MARIANA 
FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA 
GABOR MIHAELA-ALINA 
GABRIAN TEODORA LAVINIA 
GÂRLĂ ALINA-JULIANA 
GHEORGHE SILVIANA-ESEU 
GIURA IOANA-CLARA 
HOANCIA LILIANA 
IBANESCU GIORGIANA 
IONIȚĂ SIMONA MARIA 
LABEȘ CARMEN 
BĂDĂRĂ VIOLETA 

LUCULESCU ANDREEA 
DRĂGUȘIN MIHAELA 
MARCU ANA – MARIA 
MAXIM CRISTINA-LAURA 
MIREA AMELIA FLORENTINA 
MITREA DANIELA 
MOGOȘ VASILICA 
MOTÎNTĂU DANIELA 
MUSTAȚĂ ANA DANIELA 
MUNTEANU MARIANA 
MIHAELA TILVAR 
MIHAI ELISABETA VICTORITA 
MIHAI SORINA GABRIELA 
MIHAI VIOLETA 
MIHĂIEȘ MARIA ALINA 
MIHIȚ OANA ELENA 
MIHU IONELA MARIA 
MIKLOŞ MIHAELA 
MINEA TEODORA 
MINGHIRAS-CAMELIA 
MÎNJINEANU- DIMA MARIANA 
MIORIŢA BURLACU 
MIRCIOV MANUELA 
MIRELA ZEMTEV 
MITITEAN LUMINITA MARIA 
MITOI GIANINA 
MITROI RAMONA-DORINA 
MOCANU EMILIA SIMONA 
MOCIREAN ZOIA MARIA 
MOCLEA-ADRIANA 
MUREȘAN MARIA IOANA 
NĂSĂUDEAN NICOLETA 
NĂSTASE VALENTINA 
NAZARU TEODORINA 
NEAGU SORINA 
NOJA MIHAELA 
PĂDURARU COMĂNOIU MIHAELA 
PARASCHIV GEORGETA 
PETER MARIA LUCIA 
PIOARU LAURA 
POPA VALENTINA 
POPESCU CRISTINA-LILIANA 
POPESCU LAVINIA-MIOARA 
POPESCU LUCICA IONELA 
RUJA LENUȚA 
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TOMESCU-BOGDAN IOANA 
RUS ALINA 
SAMOILA GABRIELA 
SILOSI ANGELA DELIA 
STANCIU MIHAELA 
STOIAN ALINA LOREDANA 
SZÉP KINGA 
TORNA GABRIELA MARIA 
TRIF ANA MARIA 
TUDOSE LAURA MADALINA 
VASILACHE GABRIELA 
VASILACHE IONUȚ – COSMIN 
VELICU NICULINA 
VICTORIȚA-ANDREEA MENȚER 
VLĂSCEANU NICOLETA ALINA 
IRIMUȘ MARIA 
MOISĂ ANA-MARIA 
MOISĂ LORETA 
MOISA-AURA 
MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 
MOLDOVAN-ELENA-RODICA 
MOLDOVAN-JICA-MARIANA 
MOLDOVEANU FLORINA VIOLETA 
MONEANU IONELA GABRIELA 
MONICA-GABRIELA NASTE 
MORAR AVIA CARMEN 
MORARU MIHAELA 
MORARU-ANCUTA-DIANA 
MUNCACIU-STAN-ALINA-IOANA 
MUNTEAN LIVIA 
MUNTEANU  MIRELA 
MUNTEANU ELENA 
MUNTEANU IONELA 
MURARU-FLORENTINA 
MUREŞAN DOINA MARIA 
SUCIU VERONICA 
MUREȘAN GABRIELA 
MUREȘAN LILIANA-DELIA 
MURESAN MARIA CLAUDIA 
MURESAN-IULIANA 
MUȘAT MELANIA LILIANA 
MUSET-EMILIA 
MUȚULESCU  LUCIA  ANGELICA 
NACU RAVECA – RAMONA 
NAGY ANDREA 
NAGY-RUSU-GABRIELA-DORIS 
NANU ANDREEA 
NAPARLICA DANIELA 

NĂSTASE VASILICA 
NEAGOE ANCUTA-DANIELA 
NEAGOE DANIEL-NICOLAE 
NEAGOE DRAGHIA-MIHAELA 
NEAGU DOINA 
NEAGU GETA 
NEDELEA MIHAELA 
NEGOIȚĂ NICULINA 
NEGOITA VERONICA 
NEGREA BEATRIX 
NEGRICIOIU MARIANA 
NEGULICI DORINA 
NEGUȚU DANIELA 
NEMES-CRISTINA-GABRIELA 
NENCU KARINA MIHAELA 
NENESTEAN-ADRIANA 
AIOANEI-LILIANA 
NEOFIT CRISTINA-IOANA 
NICA-ELENA-LOREDANA  
NICOLETTA HUȘTIUC 
NICOLICI-EDITH-NICOLETA 
NICULĂEȘ  OLIMPIA 
NIDELEA IRINA 
NIMARA-LAVINIA 
NIȚOIU FELIX-GEORGIAN 
NIŢU NICOLETA 
NOVAC MIHAELA 
NUȚĂ ROXANA-ADRIANA 
OANA LAURA ADELA 
OANCEA MARINA ADELINA 
OANCEA NICOLETA 
OLARI GEORGETA CRISTINA 
OLENIC SILVIA-CĂTĂLINA 
OLTEANU MARIANA.MARIN IOANA 
OLTEANU MADALINA 
OMET GEORGETA-FRANCISCA 
ONEA ALINA LIDIA 
ONIȘOR ANDREA 
ONOFREI IULIANA – ROXANA 
ONOSE ALINA DANIELA 
OPREA DUTA-DRAGUTA 
OPREA PETRUTA 
OPRESCU MARINELA 
OPRIȘOR MĂRIUȚA ELENA 
OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA 
OPRUȚ BRÎNDUȘA 
ORBAN ZSUZSANNA-ADEL 
OTEL GEORGIANA-MIHAELA 
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OTOMEGA-DUMITRU ANA 
PACURARIU CRINISOARA ADINA 
PAHOME ANCA 
PAIU IONUȚ 
PALERU RODICA 
PALOS CLAUDIA-DANIELA 
PANAITE ADRIANA – CARMEN 
PANAITE-LILIANA 
PANARALUCA_TATIANA 
PANGU TANȚA 
PANTAZI-ELENA 
PARASCHIV-CAMELIA 
PARCEL ION 
PARLOG-FLORICA 
PAȘCA MIRELA 
PASCU LUMINIŢA- MIHAELA 
PĂTRAŞCU CORNELIA 
PĂTRU LIVIA 
PĂTRULESCU DANIELA 
PAULA CUSIAC 
ELENA OLTIȚA SBIERA 
PAULIUC-ANDREEA-IOANA 
PĂUN STELUŢA 
PAVEL NECULINA 
PAVEL SIMONA GIANINA 
PAVEL CARMEN 
PEIU ANAMARIA SIMONA 
PERNEȘ VOICHIȚA-IULIANA 
PERSECA-IOANA 
PETCU LARISA 
PETER MARIA LUCIA 
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PETRA ANDREEA LOREDANA 
PETRE SIMONA IRINA 
PETREA NICOLETA 
PETREA-ALINA 
PETREANU CĂTĂLIN 
PETRESCU ALINA-VASILICA 
PETRESCU GEORGETA- AMALIA 
PETRESCU NICOLETA GABRIELA 
PETRESCU DANIELA 
PETRIC PAULA 
PETRICA ERIKA MARIA 
PETRU VIORICA MIHAIELA 
PETRUȚ RALUCA 
PETRUȚA VULPEȘ 
PINGHEL DANIELA-GEORGIANA 
PÎNTEA GEORGETA-AURORA 

PINTICAN ALINA 
PIRJOL MARIA 
PÎRV FLORINA 
PÎRVAN ADRIANA 
PÎRVU CARMEN MONICA 
PISĂU MĂDĂLINA 
PISOI MARLYN CAMELIA 
PLĂCINTAR ANGELA-CARMEN 
PLENICEANU TANIA 
PODAR CLAUDIA 
PODOREANU ILEANA CERASELA 
POENARU CRISTINA 
POJAR ADA-MONICA 
POP DORINA 
ȘANDRU DANIELA 
POP FLAVIA 
POP IOANA-CRISTINA  
POP LIOARA 
POPA ELENA 
POPA MARIA-CRISTINA 
POPA OLIMPIA - ALUNIȚA 
POPA TUDORIȚA 
POPA AURA 
POPA CRISTINA 
POP ANCA 
POPA ROXANA-MARIA 
POP CRISTINA-FLORINA 
POPESCU ANDREEA 
POPESCU DANIELA 
POPESCU IULIANA MARIANA 
POPESCU ADRIANA 
POP-KOVACS CORNELIA 
POP-KOVACS MIHAIL 
POPOV ANAIDA 
POPOVICI ELENA 
POSTELNICU ELIZA 
POSTOLACHE DUMITRIȚA 
POTI HAJNALKA  
POTÎNG ALINA 
POTOCEANU TAMARA-NICOLETA 
POTORAC DANA MARINA 
PRAVĂȚ COSTINELA ANA-MARIA 
PRAVĂȚ PAULA-ROCSANA 
PREDESCU (ȘTIRBU) OANA - GABRIELA 
PRIȘCA RAREȘ COSMIN 
PRUNA-IOANA 
PRUTEANU-SMARANDA 
PUIULET DIANA 
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PURCARESCU OANA-ANGELA 
PUȘCAȘ CLAUDIA 
PUȘCAȘ MONICA CAMELIA 
PUTINEANU-ISABELLA 
RABOLU ELIAN NARCIS 
RĂCEANU DANUBIA ILEANA 
RADA LAVINIA 
RADOVICI NICOLETA ADELINA 
RADU CĂTĂLINA-IULIANA 
RADU ELENA 
RADU GINA VIORICA 
RADU IONELA LUCIA 
RADU LUMINITA 
RADU NICOLETA 
RADU SOLTANA 
RADU ALINA 
RADU-IVAN VALENTINA 
RĂDULESCU CRISTINA RENATA 
RADU-OANA-MARIA 
RAICU-CARMEN 
RAICU-CONSTANTIN CAMELIA 
RĂILEANU MARIA 
RĂILEANU MINODORA 
RALEA MIHAELA 
RAMONA OLIMPIA ÎNTORSURĂ 
RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA  
RATA ELENA-DANIELA 
RATEA LIANA 
RAULESCU ANDREEA 
RAUȚ ANA MIRELA 
REVNIC CORINA 
RÎNCIOG ALINA GRAȚIELA 
RIȘCUȚA ELENA DORINA 
RISTACHE ANDREEA MARIA 
RIZEA ALINA-ELENA 
ROBULEȚ GEORGICA 
RODICA ISPAS 
ROMAN CRISTINA-LAURA 
ROMAN MARIANA 
ROMAN TANIA GABRIELA 
ROMAN-ANA 
ROŞ ANA-MARIA 
ROȘCA CRISTINA ANGELA 
ROSCA GEORGETA 
ROȘIORU CĂTĂLINA MIHAELA 
ROȘIORU KARINA-GEORGETA 
ROȘU CORINA 

ROȘU DANIELA-ADRIANA 
ROTAR NICOLETA 
ROTARU NINA 
ROTARU ANDREEA 
BRINZILA-BIANCA 
ROXANA MOCANU 
RUGE IOANA 
RUNCAN RAHILA-MADALINA 
RUSAN ELENA – IRINA 
RUSU FLORENTINA 
SABĂU SIMONA ZÎNA  
ȘALAPA CLAUDIA 
SALE CLAUDIA-ALEXANDRINA 
SAMARA ANGELICA 
ECLEMEA PAULA 
SĂNDULACHE GEORGIANA-RAMONA 
SAPUN MARIA-MAGDALENA 
SARCA IOANA 
SARGHIUTA FELICIA 
SĂVULESCU  MINODORA 
SAVU MARIANA 
SCARLET MIHAELA 
SCHIOPU ANA-MARIA 
SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
SCRIDONESI FELICIA 
SCRIOSTEANU CATALIN 
SECELEANU MARIA 
SECU CRISTINA-ROXANA 
SEICAHMED FARIDA 
SELEGEAN MARIANA ALINA 
SEMBERA CLAUDIA-BLANCA 
SEMELBAUER LARISA-PAMELA 
ȘERBAN IRINA 
ȘERBAN SPERANȚA 
SEVERIN ALINA 
FURTUNA OANA LOREDANA 
SGAIBĂ ADRIANA 
SGAIBĂ DUMITRU CIPRIAN 
SILAGHI DIANA 
SILLÓ JULIÁNNA 
SIMCEA CARMEN 
SIMICĂ ANDREEA 
SIMIOANA-MIHAELA 
SIMION ELENA 
SIMION ROZAURA 
SIMONA APOSTOL 
SIMONEA CRISTINA-MONICA 
SÎRBU SIMONA MANUELA 
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SIRBU-LOREDANA-CATALINA 
SÎRGHI GABRIELA RALUCA 
SITARIU MIHAELA-CORINA 
ȘMULIAC LUCICA 
ŞOLDAN ANUŢA  
SOLDAN ELENA 
SORIC MARIA 
SORICU DANA-ANTONELA 
STAMATESCU-LOREDANA 
STAN CARMEN 
STAN DIANA 
STAN GABRIELA 
STANCIU SINZIANA ALEXANDRA 
STANCIUADINAMIXANDRA 
STANCU MARIA GEORGIANA 
STĂNICĂ ELENA MAGDALENA 
STĂNOIU NICOLETA GIORGIANA 
STEFAN ALEXANDRA 
STEFANICA ANDREEA 
STEFANICA GEANINA 
STEFANIU STELUTA-FILOFTEIA 
STOIAN ALINA LOREDANA 
STOIAN CAMELIA 
STOIAN CORINA ELENA 
STOIAN FLORINA 
STRETEA-OANA-MARIA 
STROE MARIANA 
STROE-DANIELA 
STROIE MARIANA DANIELA  
STRUȚĂ MĂDĂLINA DIANA 
SUFARIU DANIELA 
SURDU GEANINA 
SUSA GABRIELA MARIA 
ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 
SZABÓ DALMA 
SZÁSZ EDIT 
SZASZ-MIRUNA-RAVECA 
SZAVUI JUDIT 
SZIGYÁRTÓ KORNÉLIA 
SZOLOSI-ADINA 
SZÜSZER-NAGY MÓNIKA 
TABĂRĂ IUSTINA  
TAMAS MARTA-ARTICOL 
ȚĂPÎRDEA FLORENTINA 
TATIANA-SCUTARU-CHISINAU 
TĂTULESCU MARIA ADRIANA 
TEHEI CARMEN NICOLETA 

TEMPELEU CRISTINA 
TEODORESCU DORCIOMAN 
ȚINTĂ IRINA LILIANA.BADEA SORINA 
TIRLA IOANA- RAMONA 
ȚIȚEIU RALUCA IOANA 
TOADER MARIA 
TOCILIANU DIANA-LAURA 
TODORESCU MARIA 
TOLNAI ROZALIA 
TOMA GABRIELA SORINA 
TOMA IONICA 
TOMA MARICICA 
TOMESCU IOANA 
TOMESCU MIODRAG-DAN  
TOMESCU SOFICA 
TOMPA ANA-GABRIELA 
TOMŞA MARIA VIOLETA 
TOMULESCU FLORENTINA-CORNELIA 
TOTH PAL MELINDA 
TÓTH-TRPKOVICI TIMKA 
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 
TUDOR LUCIA  
TUDOR LUMINIȚA 
TUDOR MONICA-ALINA  
TUNDREA CRISTINA-ROXANA 
TUȘA MARIA ANGELA 
UDRESCU GHEORGHIȚA 
UNGUREAN LILIANA 
UNGUREANU ALINA-MIOARA 
UNGUREANU MIHAELA 
URICIUC CAMELIA-NICOLETA 
URSACHE ADINA-MARIA 
USCATU MARIA ALEXIA 
VACARITA STELA-MARIA 
VADUVA MARIANA 
VAIDA-FLORENTINA-MARIANA 
VĂLEANU VALENTINA 
VALEANU-CRISTINA 
VALENTINA MATEI 
VASILACHE DORINA 
VASILACHE GABRIELA 
VLAICU MIHAELA 
VLAȘIN MIHAELA CORINA 
VOICU EUGENIA 
VOICU MIHAELA 
VRINCEANU AURORA 
ZAHARIA ALINA-GABRIELA 
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ZAINEA ANDREEA ZAMFIR 
IONELA-DANIELA ZIDARU 
DENISA- ISABELLA 
ZSIGMOND-SZEKELY 
EDITH ZVARICI IULIANA 
 ANA VIRLAN 
 BORSAN FLORINA   
NICOLA ANA NICOLETA   
PETRE IRINA SIMONA   
TÎRNĂ ANGELICA-MIOARA
 DAVID ALINA NATALIA
PAL ZSUZSANNA
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Construim o comunitate pe Facebook 

Prof. Adela Barz        
Colegiul Național ,,Barbu Stirbei", Calarasi 

Facebook s-a dovedit excelent pentru campanii de promovare a imaginii 
colegiului nostru, pentru a crea o comunitate online și a genera conversații. Pentru 
instituția noastră, pagina Facebook a Colegiului este un instrument valoros în a oferi 
informații părinților, familiilor și absolvenților. Astfel, efortul comun al profesorilor 
de a desfășura activități cât mai diverse pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri 
devine vizibil. Vizibil în primul rând pentru comunitatea de elevi, astfel că ei se grăbesc 
să dea Like și share postării, mândri adesea de rezultatul muncii lor, dar și pentru 
comunitatea extinsă de părinți, rude, absolvenți, potențiali parteneri în educație, viitori 
părinți, comunitatea locală, etc. Păstrăm deschis dialogul și continuăm să interacționăm 
cu elevii, absolvenții, părinții șipe rețeaua de socializare. 

Dincolo de crearea unei pagini care să implice comunitatea noastră, publicitatea 
pe Facebook are o flexibilitate extraordinară și poate fi folosită pentru a ne promova în 
fața elevilor și părinților care se potrivesc publicului nostru țintă. Videoclipul/Clipul 
video este unul dintre cele mai puternice instrumente de comunicare și promovare 
disponibile și la îndemână, astfel că anul trecut Laboratorul de DEZVOLTARE 
PERSONALĂ din cadrul CN,, Barbu Stirbei" Călărași a lansat o invitație la o 
competiție cu premii, de realizare a unui material video de 3 minute cu tema" Ce 
înseamnă CNBS pentru comunitate? ". 6232 de vizualizari a avut unul din clipurile 
intrate în finală și postat pe pagina de Facebook a Colegiului. . 

Deoarece costurile inițiale de producție și editare implicate în producerea unui 
videoclip profesional sunt ridicate, am gândit o campanie prin care sa putem distribui 
către comunitate produsul brut al elevilor noștri. În comparație cu costurile necesare 
pentru reclamă tipărită – flyere, bannere, afișe, broșuri etc și cu durată de viață scurtă, 
un clip este o alternativă mai accesibilă și mai eficientă. Însoțite de hashtagurile 
potrivite ( în 2021 s-au folosit #bobocînStirbei,  #liceanînStirbei, #viatadeliceu și 
#echipaStirbei) și redistribuite de zeci de ori, clipurile – produse de elevi- filmate cu 
telefonul mobil pot stârni mult mai mult entuziasm și interes decât un pliant. Promovăm 
prin urmare chiar și  filmări scurte, surprinzând o hora simpatică în prag de 24 ianuarie, 
promovăm fragmente de scenete, revistele create de elevii noștri, activități normale la 
școală, concursuri, competiții mai mici sau mai renumite, proiecte câștigate, altele în 
desfășurare, parteneriate, activități de voluntariat, educație non formală, practic 
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încercăm să facem cunoscut comunității noastre ce se întâmplă în spatele fațadei de 
beton și sticlă. 

Unele rapoarte au evidențiat că recenziile online sunt la fel de importante ca și 
recomandările personale. Prin urmare, încurajând în mod activ recenziile online, avem 
ocazia să influențam luarea deciziilor potențialilor părinți înainte ca aceștia să ia 
contact cu noi fizic. Postarea cu cel mai mare impact în interiorul comunității noastre 
se numește ,, Jurnal de absolvent" și aduce în prin plan munca de echipă din cadrul 
școlii noastre, evidențiind absolvenții noștri admiși la universități de prestigiu din 
Europa, strângând 83 mesaje pozitive, 30 de distribuiri, cu un impact de 12377 de 
persoane ce au accesat postarea. 

Un site vizibil, conturile active de pe rețele de socializare, evenimentele inedite, 
transparența, calitatea și tradiția sunt cele ce promovează direct și indirect imaginea 
școlii noastre. 
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ȘCOALA ALTFEL. ȘCOALA ONLINE. 

PROFESOR: ALEXA CAMELIA -PROF I GRAD I 
LICEUL DIMITRIE NEGREANU BOTOȘANI 

Tot ceea ce se petrece astăzi în mediul educaţional, cu desfășurarea orelor de 

predare online, întreaga digitalizare care s-a răsfrânt asupra sistemului de învăţământ 

tradiţional poate fi percepute într-un sens cât se poate de pozitiv şi anume e loc de 

inovaţie şi schimbare în educaţie. Iar modul în care perioada de izolare, când şcoala e 

posibilă doar în varianta online, ne-a schimbat modul de viaţă şi mentalitatea cu privire 

la procesul educativ, shimbând şi modul de predare, respectiv relaţionarea cu elevii, 

pînă când situaţia  va reveni la normalalitatea anterioară. Acest tip de desfășurare  a 

orelor, oferă posibilitatea cadrelor didactice să exerseze și alte modalități de predare 

sau noi modalități de comunicare dintre profesori și elevi, dintre părinți și școală și 

dintre scoală și comunitatea locală avad la dispozitie platformele educaționale, sau 

aplicațiile de care ne folosim și ne-au fost puse la dispoziție. 

Școala online privită inițial ca o soluție de compromis a devenit azi ca o 

extindere a numărului de metode de predare sau comunicare în procesul instructiv– 

educativ. 

Școala online oferă posibilitatea educabilului sau formatorului să nu fie  izolat 

față de grup  chiar daca din cauze obiective și legitime nu se poate participa fizic la 

procesul de predare -învățare. 

Școala online oferă posibilitatea  realizării unei evaluări corecte, echidistante și 

obiective a educabilului cât și oferirea unui feedback acestuia cu privire la progresul 

școlar. 

Prin educaţie altfel înţeleg o şcoală liberală  versus  conservatoare, 

modernă  versus  tradiţională, democrată  versus  autoritară.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

11



Educaţia online are, fără îndoială, avantaje şi dezavantaje: se pierde contactul 

direct, nemijlocit cu clasa (de elevi), dar se câştigă, în schimb, un plus de empatie şi 

comunicare şi ar trebui să conducă la o relaţionare ataşată între profesor şi elev, de 

vreme ce lucrul diferenţiat, pe grupe sau chiar cu fiecare elev în parte devine imperios 

(chiar şi aşa). Elevii şi profesorii ar trebui să formeze o comunitate ale cărei baze să fie 

puse pe stări şi emoţii, iar nu pe transmiterea şi stocarea mecanică de cunoştinţe. Într-

un mediu cu care elevul era familiarizat şi înainte, tehnologizat, acesta se va putea 

manifesta liber, va putea alege între activităţi de lucru diferite, comunicând cu 

profesorul aşa cum odinioară nu era posibil,  

Profesorul ar trebui să ştie că un feedback pozitiv, acolo unde e cazul, o bună 

motivare, stabilirea unor aşteptări înalte fac parte nu doar dintr-un mod ştiinţific 

dovedit de eficientizare a învăţării  

Aplicabilitatea acestor idei e de multe ori pusă în umbra de  prejudecăţi, de 

derute, de orgolii. În ciuda faptului că în foarte multe contexte nu poate fi vorba decât 

de o aplicabilitate limitată (şi am în vedere aici în special învăţământul defavorizat), 

un lucru e sigur: elevul trebuie ajutat să-şi rescrie povestea vieţii, prin intermediul unor 

tehnici care ţin de educaţia altfel (abordarea diferenţiată ). Şi mai e cert că profesorul 

nu e atoateştiutor, stăpânul jocului, creatorul, moralizatorul etc. 

Profesorul ar trebui să formeze cu elevii săi o comunitate bazată pe încredere 

reciprocă, securitate, ataşament (pentru că doar astfel învăţarea este foarte eficientă), 

să nu impună limite de netrecut (între profesorul atotştiutor şi învăţăcelul neajutorat să 

se creeze o mare prăpastie), să coordoneze, nu să ordone, să tolereze, nu să umilească, 

să modeleze şi să devină împreună cu elevii săi. Pentru că nimeni nu e perfect, profesor 

sau elev, şi nimeni nu e în măsură să spună cum că ar şti că ştie tot. În plus, cu toţii 

suntem perfectibili. 

În ciuda acestui fapt ori în ceea ce priveşte calitatea actului de predare-evaluare 

ca act de comunicare sau că nu trebuie perceput un abis între profesor şi elev, totuși  

respectul trebuie menţinut. Odată câştigat, respectul trebuie menținut,  astfel profesorul 

trebuie sa fie  consecvent în respectarea regulilor  stabilite în mod democratic cu grupul 

sau clasa de elevi ( aceste reguli incluzând principiul metodei recompensa și pedeapsă 
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sau sancțiune) . Însă nu cred că respectul este echivalent cu teama, constrângerea, 

ferocitatea care intervin uneori şi bruiază actul de comunicare şi parteneriat profesor-

elev din cadrul actului educaţional. Şi în acest sens, ajustarea optimă la un raport de 

implicare detaşată ar trebui să devină cheia unui învăţământ de calitate,la care tind să 

cred că sperăm cu toţii că vom accede într-o bună zi. 
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METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII LA CLASĂ –
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

PROF. ALUCĂI ELENA,         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

Managementului clasei, potrivit profesorului Romiță Iucu, este un  domeniu de 
cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază  atât perspectivele teoretice de abordare ale 
clasei de elevi (didactică  şi psihosocială), cât  şi structurile dimensional‐practice ale 
acesteia (ergonomică,psihologică, psihosocială, normativă, relaţională, operaţională  şi 
creativă), în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de 
criză  microeducaţio‐ nală  concrete (indisciplină, violenţă, nonimplicare etc.)  şi a 
evitării consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul microdeciziilor 
educaţionale.   

W. Weber definea managementul clasei astfel: „setul de activităţi prin
intermediul cărora profesorul promovează  comportamentul adecvat al elevului  şi 
elimină  comportamentul inadecvat, dezvoltă  relaţii interpersonale bune  şi un climat 
socio‐emoţional pozitiv în clasă, stabileşte şi menţine o organizare eficientă şi 
productivă a clasei.” 

În contextul realităţilor educaţionale ale secolului XXI, Managementul clasei de 
elevi (denumire adoptată din spaţiul anglo‐saxon „Classroom management”) sau 
Gestiunea clasei de elevi (denumire preferată de spaţiul educaţional francofon, 
„géstion de classe”) solicită o nouă interpretare. Acest fenomen ţine atât de formarea 
profesorilor, cât şi de opţiunea elevilor din generaţiile actuale, în contextul promovării 
unui învăţământ centrat pe elev şi pe formarea competenţelor‐cheie promovate de 
Uniunea Europeană. Această concepţie de natură constructivistă este menită  a 
dezvolta domeniul  şi a trece de la management la leadership în educaţie. Competenţa 
de management al clasei vine să consfinţească  pregătirea de specialitate a profesorului 
în cadrul componentelor psihopedagogice  şi didactico‐metodologice. Un profesor bun 
este cel care are capacitatea de a le dărui elevilor din ceea ce  ştie, folosind anumite 
strategii educaţionale; este cel care  ştie cum să  le faciliteze elevilor drumul în procesul 
de învăţare, de educare, de formare, adaptând noile informaţii în domeniu la realitatea 
educaţională, la contextul clasei  şi al  şcolii; este cel care asigură un climat propice 
învăţării în clasă.  

Managementul clasei constituie o provocare atât pentru profesorii debutanţi, care 
se află  la început de carieră, cât  şi pentru profesorii cu experienţă deoarece contextul 
educaţional se poate schimba, se modifică  şi se adaptează, în funcţie de realităţile 
fiecărui colectiv de elevi, de cultura organizaţională  a şcolii/clasei, de relaţiile şi de 
interacţiunile educaţionale sau de crizele educaţionale care pot apărea în climatul clasei 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

14



sau al şcolii, de schimbările din societate  şi de progresul realizat de şcoală. Conceptul 
de management al clasei poate fi interpretat ca o reformulare a procesului de predare‐
învățare realizat în sala de clasă, în contextul noilor realități psihosociale pentru tinerii 
de astăzi.  

Atât profesorii, cât şi elevii pot aduce îmbunătățiri procesului, pot redescoperi 
plăcerea în arta predării‐învăţării, iar elevii pot regăsi în sala de clasă sentimentul de 
motivație a învăţării. În sistemul social de educaţie  şi învăţământ profesorii trebuie 
să  se raporteze la cei pe care îi educă, să  stabilească  relaţii de cooperare cu elevii  şi 
părinţii acestora  şi cu ceilalţi actori educaţionali din comunitate. Ei nu educă  numai 
de la catedră, în clasă, ci  şi prin fiecare activitate de relaţionare cu elevii şi părinţii, 
desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere/coordonare prin 
colaborare. Activitatea profesorilor se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice 
umane în formare.  

Specialiştii în domeniu au stabilit pentru managementul clasei trei componente 
esenţiale: managementul conţinutului, managementul problemelor disciplinare  şi 
managementul relaţiilor interpersonale. Cercetările arată că incidenţa ridicată a 
problemelor disciplinare în clasă are un impact major asupra eficacităţii predării şi 
învăţării. Profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot desfăşura activităţi 
educaţionale adecvate contextului.  

Practica managerială la clasă ne arată că deprinderile consecvente de 
management şi de organizare reduc numărul problemelor disciplinare. Cele trei 
componente principale ale managementului clasei se influenţează reciproc.  

Noţiunea de management al conţinuturilor intervine când profesorul se află  în 
postura de a coordona  şi organiza materialul de studiu în spaţiul pe care îl are, de a 
utiliza materialele  şi echipamentele aferente, care se potrivesc acelor conţinuturi, de a 
îndruma mişcarea  şi aşezarea elevilor, toate acestea fiind integrate într‐o arie 
curriculară, sau într‐un program de studiu.  

Managementul problemelor disciplinare se referă la tehnicile necesare rezolvării 
problemelor de disciplină  în clasă. Prin integrarea ideii diversităţii şi a individualităţii, 
în acelaşi timp, în filosofia educaţională, cadrele didactice pot îmbunătăţi 
managementul clasei. Managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru 
crearea unui demers de predare‐învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, 
care să le asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de 
socializare.  

Componentele unui plan de management al problemelor disciplinare pot 
să cuprindă:   

 recompensarea comportamentului responsabil;
 corectarea şi îndreptarea comportamentului iresponsabil şi inadecvat

contextului clasei;  
 ignorarea unor comportamente uşoare de indisciplină, care nu trebuie luate

neapărat în seamă;    
 controlul consecvent, mustrări verbale blânde, dacă este cazul etc.
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Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem 
social. Rolurile şi aşteptările cadrelor didactice  şi ale elevilor construiesc un mediu de 
învăţare. Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este 
specifică organizaţiei şcolare percepută ca grup social. Relaţiile educaţionale dintre 
profesor‐elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat  şcolar pozitiv, dar  şi cele 
dintre elevi, dintre elevi şi părinţi, dintre profesori şi părinţi.   Problemele de 
disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual, fie în grup.  

Dacă încrederea reciprocă este mai puternică, elevii vor deveni indivizi responsabili 
mai devreme. În acest fel, atât educatorii, cât şi elevii devin coparticipanţi în procesul 
de predare‐învăţare‐evaluare. 

   Potrivit unor specialiști (Băban, 2009, p.209), obiectivul final al managementului 
este formarea la elevi a unor abilități de autoreglare a comportamentului.  

Principiile managementului clasei sunt: 

 Îmbunătățirea condițiilor învățării
 Prevenirea stresului profesorilor și al elevilor
 Creșterea timpului petrecut în sarcina de învățare și diminuarea timpului

destinat controlului comportamentelor disruptive 
 Implicarea elevilor în activități care să le solicite participarea activă

Plecând de definiția lui Weber și din practica la catedra de 23 de ani, consider că 
în ultimii ani s-a pus accent pe managementul conținuturilor, pe predarea centrată pe 
elev, pe dezvoltarea competențelor și s-a neglijat managementul problemelor 
disciplinare și managementul relațiilor interpersonale. Rezolvarea acestor probleme se 
poate realiza prin: consilier școlar în fiecare școală, psiholog școlar în fiecare școală, 
cursuri de formare pentru profesori centrate pe managementul problemelor disciplinare 
și pe managementul relațiilor interpersonale, programe de consiliere pentru elevi, 
programe de consiliere pentru părinți. 

Disciplinarea pozitivă a elevilor este o tehnică aplicată de părinți, dar care poate 
fi aplicată cu succes de către profesor.  

Focalizarea exclusivă a şcolii pe latura intelectuală a elevilor şi pe performanţele 
lor şcolare, ignorând nevoile lor emoţionale şi sociale, sunt căi sigure de diminuare a 
stării de bine şi de creştere a riscului pentru disfuncţii şi boli fizice şi psihice. 

Şcoala modernă nu mai poate ignora, în numele nevoii imperative de cunoştinţe 
şi rezultate şcolare performante, starea de bine şi de sănătate fizică, psihică, spirituală 
şi socială a elevilor săi.  

Starea de bine a profesorilor, elevilor și părinților este foarte importantă în 
dezvoltarea personală, pentru a favoriza înțelegerea conținuturilor, formarea 
competențelor-cheie, pentru o bună relaționare intra și interpersonală. Familia și școala  
au un rol esențial în  dezvoltarea și menținerea stării de bine. 

În ceea ce privește prevenirea stresului la copii, diriginții trebuie să ia în calcul 
câteva aspecte, cum ar fi: să înțeleagă ce li se întâmplă și să învețe împreună strategii 
de gestionare a stresului pe moment, dar și pe termen lung. Sursele de stres pot afecta 
comportamentul și performanța școlară a copiilor.  
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În mediul școlar cei mai frecvenți stresori sunt: numărul mare de teme, orarul 
aglomerat, presiunea grupului de colegi, obținerea unor note/medii necesare pentru 
atingerea unor obiective, presiunea părinților cu privire la direcția studiilor, 
îngrijorările financiare. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Băban, A. (2009). Consiliere Educaţională, Ghid metodologic pentru orele de
dirigenție și consiliere; Editura: Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România,
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2. Enea, Violeta (2019), Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului
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Proiect educațional „Politețea – floare rară” 

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

Titlul proiectului: „POLITEȚEA - FLOARE RARĂ” 

Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: proiect social 

Domeniul în care se încadrează proiectul: domeniul educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile;  

Ediția nr. I 

Număr participanți la proiect: 85 

REZUMATUL PROIECTULUI  

Proiectul se derulează pe o perioadă de  șase luni, în cadrul Școlilor Plevna, 

Grebănu, Râmnicelu și Gheorghe Vernescu, Rm. Sărat  și are ca scop cultivarea 

interesului elevilor pentru politețe și generozitate, precum  și oferirea  posibilităţii de a 

cunoaşte diferite aspecte ale vieții în vederea cunoașterii și respectării 

comportamentului civilizat. 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 5 cadre didactice, 80 de elevi

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: beneficiari direcți: elevii implicați în proiect;

beneficiari indirecți părinții elevilor implicați în proiect, celelalte cadre didactice din

cele trei școli; comnitatea locală.

c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura;

1. ,,Politețea – știința bunului simț” , prezentarea proiectului și dezbatere pe tema

comportamentului civilizat;

2. ,,Vizită” de I.L. Caragiale , prezentare video, cum ne comportăm, exemple de bune

practici;
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3. ,,Bunele maniere predate de cei mari celor mici” , dezbatere, realizarea unei cărți

de vizită;

4. „Dăruind, vei dobândi”,  activitate de voluntariat;

5. ,,Cum ne comportăm în timpul mesei”, aranjarea unei mese festive

6. ,,Am învățat, am dăruit, am dobândit !”, activitate de evaluare a proiectului și de

diseminare a rezultatelor.

d. Descrierea activității principale; „Dăruind, vei dobândi”- activitate de voluntariat

prin care elevii vor învăța să fie generoși, dar și reguli din codul bunelor maniere și de

comportament în anumite situații de viață.

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă - adoptarea unui comportament

civilizat și exersarea normelor de conduită civilizată.

PREZENTAREA PROIECTULUI 

         „Manners make man” (Comportamentul îl face pe om) – este celebra inscripție 

gravată pe fațada clădirii de la New College din Oxford, care cuprinde în câteva cuvinte 

cea mai de preţ calitate pe care trebuie să o aibă fiecare om, aceea de a fi manierat. 

         Există numeroase comportamente și atitudini care trebuie adoptate în societate și 

este obligatoriu să le inoculăm în mintea copilului. Bunele maniere și generozitatea 

trebuie să facă parte din programul de educaţie al oricărui copil.  Acest program nu se 

face în câteva săptămâni, nici măcar în câteva luni, este vorba de o muncă intensă care 

presupune foarte multă perseverență. Politețea nu este ceva înnăscut, niciodată nu se 

va manifesta la copii de la sine. Atât părinții, cât și școala trebuie să-i învețe aceste 

mici deprinderi sociale ce vor face din ei niște adulți plăcuți, apreciați și respectați. 

           Empatia și politețea  ajută copiii să-şi dezvolte simţul respectului de sine şi 

încrederea în propria persoană. Felul în care foloseşte cuvintele are efect asupra 

oricărui gen de relaţie pe care o are. 

          Ȋn contextul actualei societăţi ȋn continuă schimbare, sub pecetea tehnologiei 

moderne, din ce ȋn ce mai performantă, politețea este cea care are de suferit. Așadar 

cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii, stabilirea de relaţii sincere, calde şi prieteneşti, 
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acordarea de ajutor colegial, și exersarea normelor de conduită civilizată sunt 

argumente ce susţin acest proiect.  

Scopul proiectului: 

 Oferirea posibilităţii de a cunoaşte diferite aspecte ale vieții în vederea

cunoașterii și respectării comportamentului civilizat; 

 Stabilirea de legături între copiii şcolilor implicate ȋn proiect;

 Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri

de prieteni și de a ști cum să se comporte în diferite situații; 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul

partenerilor implicaţi în proiect; 

 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor trei şcoli implicate

în acest proiect; 

 Adoptarea unui comportament civilizat

 Dezvoltarea  spiritului de generozitate la copii.

 Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de

învăţământ diferite; 

 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter

extracurricular, diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor; 

Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine și faţă de ceilalţi.
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Arta la superlativ- 

cartea de vizită a Școlii Gimnaziale de Muzică “Augustin Bena”  

prof. Ana Bianca BADEA        
Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena”, Cluj-Napoca 

Educația artistică ocupă un rol important în dezvoltarea armonioasă a tuturor, 

indiferent de vârstă. Pe parcursul anilor, s-a observat și demonstrat cum desenul, 

dansul, actoria, muzica precum și alte arte, contribuie atât la îmbunătățirea stării 

psihice, prin reducerea stresului, depresiei, îmbunătățirea funcției cognitive (a 

abilităților de învățare și memorare), a rezultatelor analizelor, cât și la dezvoltarea 

personală.  

Studiul unui instrument muzical de la vârste fragede ajută la dezvoltarea 

inteligenței emoționale, copilul învață să se cunoască, să-și lărgească limitele, să-și 

depășească temerile, să găsească mai multe soluții pentru rezolvarea unei probleme 

tehnice sau de altă natură, își dezvoltă creativitatea, spontaneitatea. Prin răbdare și 

disciplina și perseverența necesare, el se auto-depășește constant. Copilul are șansa să 

crească atât ca muzician, dar și ca om, având posibilitatea de a deveni autonom, însă 

cântând alături de ceilalți, va fi din ce în ce mai conștient de responsabilitatea și 

importanța rolului pe care îl are fiecare în ansamblu, mai apoi la o scară mai largă, în 

viață. 

 În România, elevii înzestrați cu aptitudini artistice au posibilitatea să și le 

dezvolte în școlile vocaționale de stat. Un astfel de exemplu este și Școala Gimnazială 

de Muzică „Augustin Bena” din Cluj Napoca, care înființată la jumătatea sec. XX, a 

devenit o adevărată pepinieră de viitori muzicieni. Datorită caracterului specializat al 

educației muzicale instrumentale, care se realizează individual, profesorul lucrează 

diferențiat cu fiecare elev în parte, adaptând conținutul, metodele și procedeele 

didactice, la particularitățile și capacitatea copilului. Ocuparea unui loc în școală este 
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limitată pe de-o parte de înzestrarea muzicală nativă a candidaților, iar pe de altă parte 

de bugetul alocat acestui sector educațional de stat. 

Promovarea imaginii acestei instituții de învățământ este esențială pentru 

atragerea viitorilor elevi, dar și a partenerilor alături de care se poate dezvolta și își 

poate desfășura activitățile. În această privință, activitățile cu cel mai mare impact 

asupra publicului, datorită vizibilității de care se bucură, sunt recitaluri și concertele a 

căror organizare și desfășurare implică majoritatea elevilor școlii și a personalului 

didactic care îi pregătește. Astfel de evenimente presupun în primul rând multe ore 

suplimentare pentru repetiții (peste numărul celor alocate prin programa școlară) - 

muncă susținută atât din partea profesorilor, cât și a copiilor.  

Deoarece școala nu dispune de spații mari, concertele sunt organizate în 

parteneriat cu instituțiile culturale din orașul Cluj-Napoca, în sălile Casei de Cultură a 

Studenților, a Palatului Copiilor, a Colegiului de Muzică „S. Toduță”, sala Radio, 

Auditorium Maximum (unde își desfășoară activitatea Filarmonica Transilvania) sau 

sălile Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima”. Este necesar să amintesc că elevii 

sunt invitați uneori să reprezinte școala la diverse evenimente culturale în oraș, unele 

organizate de către școlile de cultură generale din care provin sau licee, facultăți din 

cadrul Universității Babeș Bolyai, altele organizate de către instituții publice (de ex. 

concertele realizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă de către Primăria Municipiului Cluj-

Napoca; lansări de carte sau Festivalul de carte organizate de către Biblioteca Județeană 

„O. Goga”) sau chiar organizații non-guvernamentale (ateliere de muzică alternativă 

cu cei de la Cercul Întreg).  

Toate acestea contribuie la promovarea școlii de muzică în special pe plan local, 

însă datorită Festivalului Johann Sebastian Bach (principalul eveniment organizat de 

către personalul didactic al școlii, care numără peste 20 de ediții), activitatea sa este 

cunoscută și pe plan național. Datorită situației pandemice, acesta s-a desfășurat online 

anul trecut, astfel mare parte din publicitatea care i se făcea în anii precedenți prin 

broșuri, afișe în oraș, anunțuri în ziarele locale sau la posturile de radio, s-a axat pe 

răspândirea informației în mediul online prin diverse rețele de socializare și prin email-

uri. De altfel, majoritatea concursurilor naționale și internaționale s-au desfășurat 
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online, prin trimiterea de către participanți a înregistrării lucrărilor pregătite. Acest 

proces a implicat uneori colaborări cu studio-uri sau cu cei de la radio, pentru obținerea 

unei înregistrări de calitate.  

Dintr-o perspectivă optimistă, desfășurarea acestor activități prin intermediul 

internetului, a constituit și un avantaj, o șansă de promovare a tinerelor talente atât pe 

plan național, cât și internațional care nu a mai implicat costurile aferente unei 

deplasări. Totodată s-a putut pune în evidență calitatea educației muzicale oferite de 

către școala „A. Bena”, comparativ cu școlile europene și asiatice. Promovarea pe 

canalele social-media a rezultatelor din ultimul an obținute în competiții, a condus la 

creșterea popularității școlii, evidențiind astfel valoarea procesului instruirii oferite de 

către colectivul cadrelor didactice. De asemenea, transmiterea online a evenimentelor 

muzicale la care iau parte elevii sub îndrumarea profesorilor de specialitate, a atins o 

mai mare parte a publicului tânăr și a celor care nu sunt consumatori ai muzicii culte. 

Toate activitățile exemplificate mai sus constituie cartea de vizită a instituției, precum 

și argumente în favoarea susținerii în continuare a învățământului vocațional din bani 

publici. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Inv. Presc. Andrei Aura Valentina    
Şcoala Gimnazială Siliştea, Gradiniţa Cotu Lung 

Unitatea școlară în care ne desfășurăm activitățile zilnice, este locul unde începe 
magia, unde începe și se produce schimbarea atât de necesară adaptării celor care îi 
trec pragul. De aceea este esențial că imaginea acesteia să fie promovată și arătată 
comunității. 

Suntem în secolul douzeci dar încă sunt părinți care consideră că mediul 
preșcolar nu aduce un aport foarte important educației copiilor lor, iar promovarea 
activităților care se desfășoară la unitate și informarea părinților cu privire la ceea ce 
urmează să învețe cei mici poate duce la o fregventizare a grădiniței cu un interes mult 
mai mare, făcându-i pe părinți să vadă în mediul preșcolar mai mult de cât un loc în 
care cei mici pot rămâne în siguranță când ei sunt la serviciu. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii și a grădiniței. Analizând ceea 
ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii atât direcți, cât și indirecți(preșcolarii, elevii, părintii) sunt cei ce întră în 
contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Toate aceste activități pot fi promovate în social-media, fiind secolul tehnologiei 
în care fiecare dintre noi petrece un timp minim pe rețelele de socializare, se pot 
organiza potile deschise în care părinții împreună cu cei mici pot vizită sălile de clasa 
și pot discuta cu viitoarele cadre didactice. În felul acesta părinții pot primi informațiile 
necesare pentru a conștientiza importantă mediului școlar în viață celui mic indifferent 
de vârstă. 

Promovarea imaginii școlii se mai face și prin participarea grupelor la concursuri 
și evenimente care au loc în comunitate. Participarea active a școlii în tradițiile și 
obiceiurile comunității este deasemenea un prilej de promovare a educației pe care cei 
mici o primesc în unitățile școlare. Publicarea reușitelor este esențială pentru 
promovarea educației de calitate, efortul colectiv al cadrelor didactice contribuind 
individual la imaginea de ansamblu al școlii. 
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Parteneriatele și colaborarea cu comunitatea, având în vedere și minoritățile 
entice, desfășurând activități care au că finalitate reducerea abandonului școlar și a 
violenței și discriminării în Mediul Școlar, poate aduce un aport favorabil imaginii 
școlii și poate spori încrederea părinților față de siguranță pe care unitatea școlară o 
oferă celor mici. Motivarea celor mici și angajarea lor într-o educare diferențiată este 
deasemenea importantă în procesul educativ deoarece duce la o educație distractivă și 
menține interesul celor mici pentru educație, formând o educație pozitivă. Atitudinea 
pozitivă a celor mici față de educație este un foarte bun factor care adduce un aport 
imens promovării imaginii școlii 

În concluzie promovarea imaginii școlii oferă comunității o viziune asupra 
calității educației care se desfășoară în unitățile școlare, oferă informațiile necesare 
aderării la educație a copiilor începând cu vârste mai fragede, poate contribui la 
combaterea dezinformării și la consolidarea încrederii comunității în unitatea de 
învățământ la care, urmează sau deja, își desfășoară activitățile cei mici. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

25



Promovarea imaginii grădiniței prin derularea     
Proiectului Educațional Județean „Medieval Kids Festival” 

Prof. Apetrei Ana, Turcuman Mădălina
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26, Iași 

Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent în relațiile 

de colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele segmente ale 

societății. Necesitatea și importanța parteneriatelor rezidă în două aspecte: 
▪ nevoia deschiderii grădiniței către comunitate;
▪ sensibilizarea comunității la nevoile grădiniței;

Modalitatea eficientă și viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 

solicitărilor din sistemul educațional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 

lucru rămânând un instrument valoros al gradiniței-în general și un mare câștig pentru 

educația copiilor-în special, pornind de la ideea că preșcolarul trebuie scos cât mai mult 

din atmosfera obișnuită a grădiniței pentru a intra în relație cu semenii. Copilul vine 

astfel în contact cu diferite persoane, crește și se dezvoltă într-un mediu comunitar 

variat. 

Elaborarea, coordonarea și desfășurarea unor proiecte educative extracurriculare 

atrag atenția nu atât asupra importanței acestora în sine, cât mai ales asupra 

implicațiilor pe care le au asupra construirii și modelării personalității viitorilor cetățeni 

ai planetei, elevii de azi. 

Astfel, Grădinița cu Program Prelungit Nr.26, din Iași realizează în fiecare an 

Proiectul Educațional Județean „Medieval Kids Festival”, prin care dorește să 

promoveze imaginea grădiniței la nivelul județului.  

Proiectul se realizează pe 2 secțiuni: 

I. SECȚIUNEA I: WORKSHOP „OBICEIURI MEDIEVALE- TRADIȚII ȘI

CONTINUITATE”.
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Această secțiune se desfășoară în ultima săptămână a lunii februarie și pot participa 

preșcolari/elevi și cadre didactice alături de parteneri din afară (on-line coaching cu: 

părinți, muzeografi, meșteri populari, bibliotecari, profesori de istorie, geografie, 

muzică, dans, desen, preoți etc.). 

Fiecare unitate preșcolară/școlară participantă la proiect va desfășura activități care să 

familiarizeze preșcolarii/elevii cu epoca medievală. Fiecare grupă/clasă va avea de 

ales, dintr- o suită de propuneri, una sau mai multe activități care se potrivesc cel mai 

bine intereselor copiilor, nivelului de vârstă, materialelor de care dispun, partenerilor 

implicați. 

Activitățile pe care ar putea să fie realizate în cadrul acestei secțiuni sunt: ateliere de 

lucru în care se vor realiza lucrări practice și artistico-plastice cu specific medieval 

(țesut, olărit, 

gravură, sculptură, artă decorativă, brodat, pictură pe sticlă/ piatră/ lut/ ceramică/ lemn, 

confecționare de podoabe din metal și pietre semiprețioase, fresca și arta mozaicului, 

vitralii, confecționare scuturi/săbii/măști/coroane, confecționare păpuși, heraldică 

medievală etc.); ateliere de artă culinară de inspirație medievală; jocuri și sporturi care 

provin din epoca medievală, cum ar fi: călăritul, scut și spadă, oina, jocurile copilăriei 

precum: de-a v-ați ascunselea, „bâza”, praștia, titirezul, țurca, baba oarba etc; club de 

lectură- legende și scrieri istorice- prin intermediul cărora preșcolarii/elevii vor 

descoperi faptele de vitejie ale eroilor medievali și ale domnitorilor de seamă din 

această epocă. 

II. SECȚIUNEA A II-A: „TURNIRUL MEDIEVAL” 

La cea de-a doua secțiune pot participa preșcolari/elevi, cadre didactice, parteneri din

afară (on-line coaching: profesor de dans, muzică, părinți etc.). Aceștia vor realiza un

filmuleț cu ipostaze ale unui moment cultural la alegere filmat în grădiniță/școală care

să surprindă tradiții vechi, jocuri medievale, parada personajelor din legende, povești

și povestiri istorice, dans medieval, teatru stradal, pantomimă, monolog etc.
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GRĂDINIȚA ERASMUS+ 

(cooperare, calitate, educație, imagine, promovare) 

Prof. Aurora Slivilescu 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj 

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în 
permanență o diversificare a funcțiilor grădiniței în scopul dezvoltării acesteia ca 
centru de resurse pentru educatoare, preșcolari și părinți, dar și pentru ceilalți membri 
ai comunității.  

Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta având 
mijloacele și forța de a instrui și educa  generații mobile și active, bine înzestrate din 
punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, 
în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare. 

Proiectele scolare europene au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea 
dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării 
transnaționale între instituții școlare, promovarea conștiinței interculturale și a 
inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste 
proiecte, promovate și susținute financiar de către Comisia Europeana prin Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale, se derulează în învățământul preuniversitar și  implică un număr mare de 
persoane: cadre didactice, preșcolari, părinti, precum și comunitatea locală, asociații 
non guvernamentale. 

Scopul principal al colaborării interșcolare în cadrul acestor proiecte este 
introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului, iar obiectivele 
generale vizeaza: îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi 
de experiență și bune practici, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de 
valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, implicarea 
activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat cu 
părinții elevilor și cu comunitatea locală.  
        Antrenarea preșcolarilor în activități de anvergură internațională duce la 
înțelegerea existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel 
european. Creșterea prestigiului grădiniței vine ca o consecință, imaginea acesteia fiind 
promovată atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o 
parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de alta 
parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate meritorii obținute de 
elevii noștri îndrumați de un corp didactic de excepție.. 
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      Participarea la activități în cadrul acestor proiecte presupune pe lângă dorința de 
implicare si abilități digitale, și un bagaj minimal de cunoaștere a limbii engleze, acest 
lucru impunând un proces constant de perfecționare a abilităților lingvistice. Acesta 
este un rezultat extrem de important, știut fiind faptul că, într-o societate multilingvă, 
învățarea limbilor străine deschide numeroase oportunități către o carieră mai bună, 
șansa de a lucra sau studia în altă țară sau pur și simplu plăcerea de a descoperi noi 
orizonturi. 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj este pentru a doua oară pe 
harta învățământului fără frontiere, grație Comisiei Europene care finanțează o nouă 
experiență educațională europeană.   

Proiectul ”EUROPE+EMOTIONS=INCLUSION (E+E=I)”, 2019-1-ES01-
KA229-064800_5, Parteneriat de schimb interșcolar în cadrul  Programului 
ERASMUS+, KA229 (Cooperare pentru inovare și schimb de  bune practici) 
implementat de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj se derulează în 
perioada 01 septembrie 2019 – 31 august 2022 și va realiza de-a lungul celor trei ani 
de implementare următoarele obiective: 

 impulsionarea dimensiunii sociale, civice și interculturale a educației;
abordarea discriminării, violenței și bullyingului prin prevenirea acestora; 
managementul emoțiilor și rezolvarea conflictelor; 

 crearea unei linii de acțiune comune și sustenabile în toate școlile implicate în
proiect prin coexistența unui climat pozitiv de învățare, prin îmbunătățirea tranziției 
dintre nivelurile educaționale (preșcolar/primar), prin îmbunătățirea stării de bine a 
preșcolarilor/elevilor  și prin conștientizarea și consolidarea laturii socio-emoționale a 
educației. 

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat o serie de activități cu 
preșcolarii, dar și două evenimente de formare pentru cadrele didactice 
(Learning/Teaching/Training Activities), prima dintre ele la Tg-Jiu, Gorj, România, în 
perioada 11 – 15 noiembrie 2019, iar cea de-a doua la Koolkerke Brugge, Belgia, în 
perioada 17 – 21 octombrie 2021. 

La aceste evenimente au participat reprezentanții instituțiilor școlare din cele 
cinci țări partenere: 

 România – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj;
 Spania - C.E.I.P.S.O Federico Gª Lorca (Camarma de Esteruelas);
 Belgia - De Smalle – Smallestraat 2 – 8000 Koolkerke Brugge;
 Portugalia - Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco – Loulé;
 Estonia  – Sillaotsa School – Haaslava Parish, Päkste village – Tartu County
Aceste sesiuni de formare au constituit un real schimb de experiență pentru și

între participanți, fiecare dintre aceștia câștigând experiență profesională, deprinzând 
practici educaționale inovative, îmbunătățindu-și comunicarea în limba engleză, și  mai 
mult de atât, cunoștințele acumulate vor fi folosite pentru a proiecta noi experiențe de 
învățare, pentru a îmbunătății demersul didactic, pentru a da o dimensiune europeană 
instituțiilor din care provin.  

Pe parcursul acestor întâlniri, educatoarele Grădiniței cu Program Prelungit Nr.8 
Târgu-Jiu au comparat sisteme și metodologiile educaționale, au făcut schimb 
experiență, idei, au descoperit noi oportunități de învățare, bagaj cu care vor reveni în 
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sălile de grupă, spre valorificare în favoarea beneficiarilor primari ai educației, 
preșcolarii. Derularea activităților de proiect s-a bucurat de sprijinul Școlii Gimnaziale 
”Pompiliu Marcea” Tg-Jiu, Colegiului Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu, Inspectoratului 
Școlar Județean Gorj, precum și Primăriei Municipiului Tg-Jiu.  

În aceaste reuniuni transfrontaliere, pe langă ambasador educațional, Grădinița 
cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu a fost și ambasador cultural. Patrimoniul târgujian 
nu a rămas necunoscut oaspeților, aceștia, întâlnindu-l pe Constantin Brâncuși la el 
acasă, au simțit emoția artistică a măreției și maiestria sculptorului.      

Cu accent pe calitatea educației, împărtășirea în diversitate, soliditate în 
îndemânarea profesională, asigurarea unui impact de lungă durată a dimensiunii 
europene a educației, proiectele Erasmus+ impresionează comunitatea şi o pun faţă în 
faţă cu nevoia de a promova elementele culturale locale, cu nevoia de a realiza concret 
unitate la nivelul tuturor factorilor de conducere şi administrare, cu nevoia de sprijinire 
a grădiniței.  

Marile schimbări care se datorează proiectelor, se întâlnesc la nivelul locului pe 
care grădinița îl ocupă în comunitate. 
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ȘCOALA CENTRALĂ, ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMĂNT PRIMAR, 
BARBU ELENA-LILIANA      

C. N. “ȘCOALA CENTRALĂ “

Pentru a avea o imagine completă a importanței Școlii Centrale în dezvoltarea 
învățământului românesc este necesară o incursiune în trecut. 

Prin “luminata rezoluție “din 19 martie1851 domnitorul Barbu Știrbey primea 
raportul Eforiei Școalelor nr. 314 de a se înființa la București “Pensionatul Domnesc “ 
de fete, ale cărui cursuri urmau să înceapă în toamna aceluiași an.(“Școala Centrală din 
București 150 ani de educație și cultură“, Norocica Maria Cojescu, Ed.Carol Davila, 
București, 2001) 

 Devine, pe rând, școală pedagogică,școală secundară de gradul II, liceu de fete, 
având și clase de învățământ primar și gimnazial. Pe parcursul existenței sale, școala a 
avut mai multe denumiri. După anul 1990 este transformată în liceu teoretic cu clase 
bilingve, româno-franceze și își reia denumirea “ Școala Centrală “. În prezent este 
Colegiu Național cu același specific bilingv la liceu,iar la clasele de învățământ primar 
și de gimnaziu se predă limba franceză intensiv.  

Între primele absolvente ale Școlii Centrale, care au obținut diplome și titluri 
universitare s-au aflat Maria Cutzarida (Crătunescu)- doctor în medicină la Montpellier 
în 1884, Chrisanta Christeanu (Romniceanu)- prima femeie licențiată în științe fizico-
chimice a Universității din București în 1887, Sarmiza Bilcescu ( Alimănișteanu)- 
doctor în drept în 1891. Alte nume de rezonanță li se adaugă celor de mai sus, fie ca 
directoare ale școlii: Maria Delavrancea, Elena Malaxa; fie ca elevi ai școlii: Zoe 
Dumitrescu- Bușulenga, Olga Tudorache, Adrian Păunescu, dr. Mioara Mincu. 

 Iată câteva gânduri emoționante ale Doamnei Academician Profesor Doctor Zoe 
Dumitrescu- Bușulenga:” Când am intrat în venerabila Școală Centrală, în clădirea 
aceea atât de bine cunoscută mie, cu coloarele ei zugrăvite în roșu pompeian, cu micile, 
decorativele ei curți interioare, gândite cu atâta sobră frumusețe și funcționalitate 
firească de acel arhitect strălucit în modestia lui, Ion Mincu, părinte al constucțiilor în 
stil românesc, m-am simțit sugrumată de emoție. Se învălmășeau în mintea și în inima 
mea amintiri nenumărate legate de fiecare locșor pe care îl recunoșteam și prin care 
trecuseră atâția oameni stimați și iubiți. “ Școala Centrală este nu numai un lăcaș de 
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învățământ și cultură, este și monument de arhitectură prin clădirea sa realizată de 
arhitectul Ion Mincu. 

 De aceea școala în care am onoarea de a fi profesor are sloganul TRECUTUL 
CARE OBLIGĂ. 

 Promovarea imaginii școlii o facem în primul rând prin activitatea didactică la 
standarde de calitate. Rezultatele foarte bune obținute la concursurile la nivel de sector, 
municipiu sau la nivel național dovedesc calitatea muncii depuse. Numeroasele 
proiecte derulate și parteneriate încheiate cu alte școli din București și din țară sunt o 
dovadă a implicării în promovarea imaginii școlii. 

 Datorită profilului bilingv francez al Școlii Centrale avem o foarte bună 
colaborare cu Institutul Francez și cu Ambasada Franței. De curând am fost vizitați de 
o delegație franceză, condusă de Doamna Ambasador a Franței. Domnia Sa a asistat la
câteva activități didactice în limba franceză, care au încântat-o.

În colaborare cu Institutul Francez am derulat proiectul “Les petits champions 
de la lecture“, prilej prin care elevii clasei mele au dobândit competențe în domeniul 
lecturii în limba franceză. De o deosebită importanță au fost activitățile organizate de 
Mediateca Institutului Francez. 

Toate acestea converg spre promovarea imaginii  Școlii Centrale, venerabila dar 
în același timp mereu tânăra școală. Noi, cadrele didactice ale acestei școli, prin 
activitatea de zi cu zi dorim să-i menținem și totodată să-i sporim prestigiul dobândit 
cu decenii în urmă. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. inv. presc. Belcotă Cernescu Cornelia Anisca 

G. P. N. Cornereva 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 

cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 

său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 

continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 

promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 

intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 

la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova.  

Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce 

intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 
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„Sunt mândră de școala mea! „ 

- Promovarea imaginii școlii –

Înv. Bendrea Ana        
Școala Gimnazială Lăpuș  

Orice unitate de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 
mai complexe din partea societății contemporane și să-și revendice locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Internetul a devenit acum un 
mediu de promovare nelimitat, prin care școala își poate construi o imagine.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili cum anume o vom promova. Crearea și 
promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultate educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii 
interesați de acest aspect.        

           Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local, care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de bună 
practică în managementul educațional.  

           Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii școlii. Acest gen de 
activități, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Ele dau o 
alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția 
de învățământ care promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă 
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

           Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților.  

            În continuare o să prezint câteva dintre activitățile de promovare desfășurate de 
școala noastră în colaborare cu primăria și alte instituții publice din județ.  

            În perioada noiembrie-decembrie 2021, am desfășurat activități în cadrul 
Proiectului educațional „Dăruiește cu drag primește cu bucurie! „, având ca parteneri, 
Primăria Lăpuș și Colegiul Național „Mihai Eminescu „Baia Mare. Scopul proiectului 
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a fost: rezolvarea crizei de identitate culturală a populației școlare care nu își mai 
satisface prin lectură nevoia intelectuală, morală și emoțională. Activitățile desfășurate 
în cadrul proiectului: 1) Lansarea proiectului și prezentarea la nivel de clasă ; 2) 
Adunarea cărților și pregătirea lor pentru a fi dăruite ; 3) Activitatea finală în care s-au 
primit și s-au dăruit cărți.  

             Un alt proiect, mai amplu, desfășurat în perioada noiembrie-decembrie 202, a 
fost „ Crăciunul - între magie și sărbătoare „, finalizat cu „Târgul de Crăciun – Feerie 
de iarnă „, ediția I. Partenerii noștri la acest proiect au fost: Primăria Lăpuș, Colegiul 
Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare, Școala „Vasile Alecsandri” Baia Mare și 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare. Scopul proiectului :stimularea 
creativității copiilor, afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei :poezie, cântec, 
dans și pictură și încurajarea exprimării sentimentelor creștine și înțelegerea 
evenimentelor și manifestărilor acestei sărbători. Activitățile realizate în cadrul 
proiectului : lansarea proiectului ; Desfășurarea pe zile a atelierelor de creație 
;pregătirea concertelor de colinde ; realizarea produselor de patiserie ; Desfășurarea 
târgului.  

             Proiectul a avut și un scop caritabil. Astfel, la Târgul de Crăciun, care s-a 
desfășurat pe durata a trei zile (17, 18 și 19 decembrie), toate decorațiunile realizate de 
copii, sub supravegherea noastră, cât și produsele  de patiserie, realizate de cadrele 
didactice și părinți, au fost vândute, iar banii adunați s-au folosit pentru ajutorarea 
familiilor nevoiașe din comună. Tot în cadrul târgului au avut loc concerte de colinde 
pregătite de elevii școlii noastre dar și de grupuri de copii și adulți din alte localități și 
chiar din alte județe. Toată activitatea a fost filmată și transmisă de către unele 
televiziuni din zonă și la fel publicată pe site-urile primăriei și școlii și pe rețelele de 
socializare, astfel contribuind la promovarea imaginii școlii noastre.  

              Pe lângă aceste activități desfășurate cu școala, am realizat activități și la nivel 
de clasă: activitate de creație și prezentare în cadrul Programului educațional de 
prevenire a traficului de persoane 2021-2022,in colaborare cu Asociația e Liberare, de 
unde am primit și o adeverință de colaborare. O altă activitate a fost cea închinată Zilei 
de 1Decembrie, cuprinzând realizare de creații plastice și un program artistic. Toate 
aceste activități au fost publicate pe site-ul școlii și pe rețelele de socializare.  

             Am mai contribuit la promovarea imaginii școlii prin colaborarea cu Ziarul 
Esențial în educație, Editura D’Art și alți parteneri unde am publicat mai multe articole 
cum ar fi:”Școala de acasă, o școală altfel, o experiență inedită! „. Tot în cadrul acestui 
proiect am organizat cu elevii Atelierul de creație „Totul va fi bine! „.  

             O imagine pozitivă a școlii se creează și prin combaterea violenței din unitate, 
prin reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, prin 
promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv, în care elevii se încadrează 
cu ușurință.  
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               Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 
au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, reducerea violenței, 
promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR EXTRACURRICULARE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR BODEA MIHAELA DANIELA                                       
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI ANINOASA                                         

JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 

Motto: 
,,Copiii trebuie învățați cum să gândească, nu ce să gândească.” Margaret Mead 

 
 

Proiectele extracurriculare desfășurate la nivelul școlii au scopuri și obiective 
bine stabilite. Acestea cuprind activitățile care sunt organizate de școli și se derulează 
în afara sau în incinta acestora. Rolul activităților extracurriculare este complementar 
activităților formale ale școlii. Aceste activități vizează dezvoltarea personalității 
elevilor. Pentru a putea desfășura un astfel de proiect trebuie să implici uneori familia, 
cât și comunitatea. Prin legătura care se formează între școală-comunitate-familie, atât 
din perspectiva actorilor implicați, cât și a tipurilor de acțiuni derulate, imaginea școlii 
poate fi promovată într-un mod pozitiv. Participarea la activitățile extrașcolare se 
asociază cu scăderea manifestărilor de violență în spațiul școlar, cu o rată mai mare de 
frecventare a cursurilor școlare, cu o rată scăzută a abandonului școlar și cu o implicare 
mai amplă a părinților în activitatea școlară. 

În zilele noastre școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
multe și mai complexe din partea societății. Școala trebuie să aibă un loc în comunitatea 
respectivă și să fie deschisă tuturor schimbărilor care apar. Analizând ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ de către părinți, elevi, comunitate se poate stabili un plan 
în care pot fi incluse și activitățile extracurriculare, astfel încât imaginea școlii să poată 
fi bine promovată. Crearea și promovarea imaginii unei școli poate fi realizată de către 
fiecare cadru didactic din instituție. Promovarea imaginii unei unități de învățământ se 
realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea 
experienței pozitive și a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile extracurriculare ajută la promovarea imaginii unei școli. Astfel de 
activități, cu o influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, 
concursuri, ateliere de creație și parteneriate cu alte instituții. Școala ce promovează 
aceste activități beneficiază de imagine pozitivă atât la nivel local, cât și județean sau 
chiar național. Internetul este cel care ne este de un real ajutor pentru a promova 
reușitele și pentru a face accesibile rezultatele și produsele activității noastre. Imaginea 
școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie și anume: 
o educație de calitate, acces la ofertele educaționale, reducerea violenței, combaterea 
violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități 
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extracurriculare. Toate aceste lucruri se pot realiza doar prin muncă constantă și printr-
o bună comunicare. O școală performantă este o școală care este promovată și care 
dezvoltă o legătură puternică între părinți și cadre didactice. 

Școlile ca instituții publice devin, în mare măsură independente și au intrat într-
o competiție a performanței educaționale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea 
de fonduri, de elevi, lucru de care, în acest mediu concurențial, depinde nu numai 
evoluția instituțiilor, ci chiar existența ei. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Cernea, Maria, 2000, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea 

procesului de învățământ, Editura Discipol, București; 
 Flueraș, Vasile, 2005, Teoria și practica învățării prin cooperare, Editura Casa 

Cărții de Știință, Cluj-Napoca; 
 Vlăsceanu, Gheorghe, coord. Neculau, Adrian, Școala la răscruce. Schimbare 

și continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura 
Polirom, 2002. 
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Promovarea imaginii școlii în contextul actual 

 

Prof. Boghean Ana Alis,                                                                 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă”, Tg. Neamț 

 
 

Cum alegem o școală bună? Ce criterii stau la baza acestor alegeri? Cum aflăm 
ce școală se potrivește mai bine copilului nostru?  

În contextul actual, în care societatea din care facem parte este într-o continuă 
competiție și schimbare, școala trebuie să se reinventeze, să caute strategii de adaptare 
la cerințele, nevoile și interesele elevilor, la așteptările părinților și ale comunității, 
oferind, în mod constant o educație de calitate, centrată pe fiecare elev,  un mediu 
plăcut, confortabil de învățare și dezvoltare a copilului, în care să primeze nu doar 
cunoștințele transmise ci și principii și valori care să contribuie la formarea tânărului 
de astăzi pentru adultul de mâine.  

O școală trebuie să își consolideze poziția în cadrul comunității locale, să inspire 
elevii și părinții în alegerile pe care le fac,  să îi convingă pe aceștia să devină membri 
activi, responsabili și mândri de noua familie căreia li s-au alăturat. Din acest motiv, 
promovarea imaginii școlii a devenit prioritară, o constanță în strategiile, misiunea și 
viziunea pe care aceasta le dezvoltă și le face cunoscute în comunitate.  

”Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”! Astfel ne îndemna 
regele Ferdinand I să privim la dezvoltarea unei școli. Pe lângă clădirile impunătoare 
și numeroase, în unele cazuri, și baza materială excelentă, adaptată cerințelor actuale,  
pe care o oferă o anumită școală, un rol primordial în formarea imaginii unei școli îl au 
cadrele didactice, managerii școlii, elevii și părinții acestora care își unesc eforturile, 
creativitatea și interesele în aceeași direcție, contribuind, în egală măsură la formarea 
unei imagini corecte și de succes a școlii pe care o reprezintă. Implicarea cadrelor 
didactice în asigurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, profesionalismul 
și dedicația acestora pentru a asigura succesul tânărului pe care îl educă, se bazează, de 
asemenea, pe activitatea elevului, care la rândul său răspunde așteptărilor și 
provocărilor lansate. Imaginea unei școli, însă, trebuie popularizată, adusă în prim plan, 
aceasta fiind o activitate care trebuie să aibă loc în permanență, nu doar sporadic, cu 
anumite ocazii.   

Școala dispune de o varietate largă de metode prin care să își promoveze 
imaginea. Promovarea imaginii unei școli se realizează prin intermediul rezultatelor 
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obținute de elevi la concursuri de specialitate sau cultural – artistice, competiții 
sportive, olimpiade și evaluări naționale și prin activitățile realizate de cadrele 
didactice, proiectele educaționale, activitățile extracurriculare în care sunt implicați 
elevii și profesorii școlii, prin accesul la resursele educaționale, care vor reprezenta 
întotdeauna criterii de alegere a unei anumite școli. Toate acestea sunt posibile prin 
colaborarea și implicarea fiecărui cadru didactic din unitatea respectivă, fiecare având 
o contribuție semnificativă la crearea imaginii de ansamblu a școlii.  

Pornind de la premisa că activitățile extrașcolare reprezintă o componentă 
importantă a educației, care stimulează și contribuie semnificativ la dezvoltarea 
elevilor, a creativității și gândirii lor logice, care oferă oportunități de formare sau 
descoperire de abilități, competențe, talente și aptitudini într-un cadru relaxant, am 
lansat elevilor pe care îi coordonez ca diriginte provocarea de a participa la activitățile 
din cadrul proiectului transnațional ”Tradiție și Ecologie. Simbolul Zimbrului”, 
desfășurat sub egida Educație Online Fără Hotare, în perioada februarie – mai 2021. 
Succesul acestui proiect și  finalizarea activităților în parteneriat cu elevi ai 
Gimnaziului nr.102, Satul Brăila, Mun. Chișinău, s - au datorat implicării serioase a 
elevilor și a unei etape de cercetare și acțiune minuțios pregătite, prin care aceștia au 
promovat școala pe care o reprezintă precum și zona din care provin, realizând sarcini 
de lucru în conformitate cu tema proiectului, utilizând în același timp, cunoștințele lor 
de limba engleză, limba română și fizică. Cu siguranță, imaginile postate din diferite 
etape ale proiectului, informațiile oferite prin intermediul internetului și schimbul de 
experiență cu unitatea școlară din Republica Moldova au contribuit la promovarea 
imaginii școlii noastre. Datorită impactului pe care l- a avut acest proiect asupra 
elevilor și a învățării, am decis să continuăm participarea la astfel de activități, anul 
acesta o altă clasă de elevi fiind direct implicată într-un proiect transnațional care se va 
finaliza în luna aprilie. 

 În contextul pandemic în care ne mai aflăm încă, concursurile de specialitate au 
fost în mare parte anulate în ultimii doi ani. Am profitat, însă, de orice oportunitate de 
a implica elevii în activități sau competiții, una dintre acestea fiind participarea la 
concursul ”My Community” – English For the Community Competition, organizat de 
British Council Romania în cadrul proiectului ”English for The Community”, unde am 
rolul de facilitator local pe zona Neamț. Competiția creativă desfășurată pe etape s-a 
finalizat cu obținerea de rezultate extrem de satisfăcătoare a elevilor, la etapa națională, 
reușite care au adus un aport în promovarea imaginii școlii.  

În același timp, toate acțiunile și activitățile școlii trebuie împărtășite în cadrul 
comunității, astfel încât toți cei interesați să fie informați corect și constant de aspectele 
pozitive și rezultatele obținute. Din acest punct de vedere, școlile apelează la diferite 
metode de promovare: publicarea de articole în presă, realizarea de broșuri și filmulețe 
de promovare, crearea și îmbunătățirea site-ului școlii, postarea unor imagini și 
informații despre activitățile organizate pe pagina oficială de Facebook  a unității sau 
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paginile personale ale cadrelor didactice. Nu doar cadrele didactice pot contribui la 
promovarea imaginii școlii în cadrul comunității din care fac parte, elevii având, de 
asemenea, un rol semnificativ în acest sens. Fiecare școală este reprezentată și de un 
Consiliu al elevilor, îndrumat de consilierul educativ, care organizează la rândul lor, 
diferite activități și dezvoltă parteneriate cu elevi din alte unități școlare, activități pe 
care le promovează, apoi, pe pagina de Facebook a grupului și prin intermediul altor 
rețele de socializare. Internetul a devenit, astfel, un aliat important și de bază a școlilor, 
mai ales în acești ultimi doi ani când activitățile în format fizic s-au mutat pentru o 
perioadă destul de lungă în mediul on – line. Cadre didactice, elevi și părinți s-au 
adaptat forțat dar repede și cu succes la folosirea instrumentelor , resurselor și 
aplicațiilor furnizate de internet, astfel că utilizarea acestora a devenit o practică 
obișnuită, o necesitate, un mod de a continua instruirea și procesul de învățare, și, în 
consecință, un mediu excelent de promovare a tot ce este reprezentativ pentru o 
anumită școală.  

În concluzie, oricât de amplă ar fi paleta de activități din cadrul unei unități 
școlare, promovarea acestora trebuie să constituie un obiectiv prioritar, școala 
reprezentând, în acest mod, un mediu atractiv pentru comunitate, părinți și elevi, a căror 
alegeri vor fi mult mai ușoare și bazate pe interesele și nevoile lor.  

 

Bibliografie:  

 Proca Gina – Marketing Educațional, Motivarea elevilor în organizația educațională. 
Promovarea imaginii școlii, Ed. Evomind, 2019 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN PROMOVAREA ȘCOLII 

 

LICEUL ”CORNELIU MEDREA” ZLATNA                                              
ȘCOALA PRIMARĂ TRÎMPOIELE                                                      

PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar BORZA MARIANA PETRONELA 
 

 

În cursul existenței sale, orice persoană este supusă unor influențe educative 
multiple, care pot acționa în același timp, etapizat sau în forme variate.În strânsă 
legătură cu ideea potrivit căreia învățământul trebuie privit în perspectiva educației 
permanente, s-au conturat conceptele de educație formală care se desfășoară într-un 
cadru instituționalizat, educația nonformală care se desfășoară în afara școlii și educația 
informală, pentru denumirea curentă a tipurilor de educație ce se realizează astăzi. 

Educația nonformală cuprinde ansamblul influențelor educative neșcolare 
(activități extra- para-perișcolare), structurate și organizate într-un cadru totuși 
instituționalizat, dar situat în afara sistemului de învățământ. 

Influențele educației nonformale se exercită fie prin mijloace și instituții 
tradiționale (familia, organizații de tineret, case de cultură, muzee, teatre, biblioteci, 
excursii, expoziții), fie prin intermediul mass- media. 

Prin activitățile extracurriculare, educația urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viațăcivilizat, 
precum și la stimularea creativității elevilor într-un anumit domeniu. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de 
învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și 
plăcută a timpului liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
plăcută, cu dăruire și pasiune, la astfel de activități. 

Exemple de activități extracurriculare 

1.Serbările și festivitățile 

Acest tip de activități extrașcolare marchează evenimentele importante din viața 
școlarului.Prin intermediul acestora se cultivă la elevi înclinațiile artistice și 
relaționarea dintre aceștia. 

Perioada de pregătire a serbării, dorința sinceră de succes, sudează colectivul, 
impulsionează în mod favorabil,cultivă capacitățile de comunicare și înclinațiile 
artistice ale elevilor, atenția, memoria, gustul pentru frumos. 
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La școala noastră se realizează serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 8 Martie, 
Ziua Eroilor, și serbări la sfârșitul anului școlar. 

Înainte de perioada pandemiei aceste evenimente se desfășurau fizic în prezența 
părinților, oficialităților locale, precum și ai unor sponsori ai școlii noastre.În această 
perioadă am transmis online pe Microsoft Teams aceste serbări. 

O promovare la scară largă a școlii am realizat-o și prin participarea la parada 
populară din cadrul evenimentului organizat la Zlatna în perioada 2014- 2018 la 
”Festivalul Internațional de Film Etnografic” de la Zlatna. 

La invitația ”Asociației Pentru Promovarea Tradițiilor”din Timișoara prin 
reprezentanții Remus Grosu, Cristina Pop, Mariana Dragotoiu, Florin Bacioiu am 
participat la obiceiul”Secerișului” la noi în sat alături de cadrele didactice , părinți și 
alți invitați.Copiii au fost foarte entuziasmați dar și foarte atenți la obiceiurile 
prezentate, mai ales că ele s-au desfășurat în cadrul natural așa cum se obișnuia 
odinioară în satul nostru, alături de părinți, acdre didactice, unii dintre ei chiar 
participând și ei cu plăcere. 

Alte activități de data aceasta desfășurate online, le-am desfășurat pe data de 23 
decembrie când online cu ajutorul platformei pe care noi lucrăm am împodobit 
împreună pomul de Crăciun, am pregatit prăjituri folosind rețeta comună și lucrând 
concomitent fiecare la el acasă ajutați fiind de mămicile noastre. Copiii au fost foarte 
fericiți spunând că este pentru prima dată când mămicile le permit să gătească singuri 
o prăjitură sub atenta lor privire. 

2.Excursiile ți drumețiile 

Acest tip de activități ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la 
educarea lor cetățenească și patriotică.Este o formă de activitate cu caracter atractiv și 
mobilizator.Datorită faptului că școala noastră este situată într-o zonă de munte 
realizăm foarte des excursii și drumeții pentru a observa, sau chiar realiza activități în 
aer liber. 

3.Vizitele 

Vizitele programate la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale, 
unități economice constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice, istorice 
și economice ale țării. 

Vizitele parcurg același etape ca și excursiile și se pot desfășura cu scopul 
studierii unei teme, în timpul activității sau în faza recapitulării și evaluării acesteia.  

În acest sens predarea istoriei la clasa a IV a am început-o cu o vizită la Muzeul 
Achim Emilian din comuna Almașu Mare, jud. Alba, unde sub îndrumarea domnului 
muzeograf Emilian Achim am aflat multe lucruri despre arheologie, dovezi istorice, 
manuscrise și alte noțiuni. Vizita s-a terminat cu o promisiune din partea elevilor de a 
dona muzeului obiecte vechi pe care le vom descoperi. 
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Societatea este în continuă transformare, trebuie să ne adaptăm rapid pentru a 
putea răspunde nevoilor partenerilor și, deci, pentru a promova o imagine pozitivă 
școlii. Dascălul anului 2021 este un model pentru părinți și copii, el nu îi învață pe cei 
mici doar informații, nu le formează doar deprinderi și abilitați, ci le demonstrează 
reziliența, capacitatea de a se adapta și de a face față cu succes schimbărilor bruște. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării,combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.  

 

Bibliografie: 

Cucoș, C., Pedagogie, București ,Ed. Polirom 2002 

Crăciunescu, Nedelea” Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii 
cicluluiprimar” în Învățământul Primar , nr.2,3/2000, Ed.Discipol, București 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

45



 

Actul de învățare - privire de ansamblu                                                    
asupra situației pandemice actuale 

 

 

 Camară Bineta – Lili                                                              
Școala Gimnazială nr. 1 Gohor, Județul Galați 

 
 
 

Creșterea calității actului didactic poate fi definită ca o colaborare între școală, 
comunitate și modul în care cadrul didactic organizează demersul didactic pentru 
atingerea obiectivelor propuse. Putem avea calitate în educație dacă ceea ce școala 
oferă satisface nevoile elevilor, pe de o parte, și comunității, pe altă parte. Dezvoltarea 
calității în educație se realizează prin modul în care cadrul didactic organizează 
demersul didactic pentru atingerea competențelor. Rolul cadrului didactic este de a 
facilita învățarea și de a-i ajuta pe elevii săi să înțeleagă conținutul predat.  

Alegerea strategiilor adecvate urmărește formarea de competențe și deprinderi 
practice, cu accent pe învățarea prin cooperare.  De aceea, în fiecare unitate școlară se 
realizează actul educativ în comunicare deschisă profesor-elev-familie, astfel că, 
profesorii ar putea lua în considerare realizarea de înregistrări scurte în loc de mesaje 
tastate. A-ți vedea fața și a-ți auzi vocea poate fi liniștitor într-un moment neliniștitor 
pentru elevi. În cele din urmă, ceea ce contează este să îi anunțați că vă pasă. A le cere 
elevilor să identifice în natură anumite plante sau insecte și să realizeze mici 
documentare pe baza imaginilor este o idee bună, care îi provoacă la implicare. De 
asemenea, o parte importantă a procesului instructiv-educativ este evaluarea.  

Va trebui să luați în considerare cum să modificați evaluările formative și 
sumative pentru modul de lucru online. Veți folosi examene temporizate? Veți converti 
un chestionar cu alegere multiplă în întrebări bazate pe gândirea de tip critic, care 
necesită cercetare și, poate, muncă online de grup pe o perioadă extinsă de timp? 
Deoarece interacțiunea se petrece online, ora de curs nu mai este singura oportunitate 
a elevilor de a pune întrebări profesorilor lor și de a solicita informații. În schimb, se 
pot folosi de e-mailuri, mesagerie instantanee și mesaje text pentru a pune întrebări 
profesorilor oricând, mai degrabă decât să aștepte următoarea oră, când poate că au 
uitat și întrebarea. Pe de altă parte însă, aceste tehnologii înseamnă că nici elevul, nici 
profesorul nu vor beneficia de o conversație față în față, în care indicii nonverbali ajută 
comunicarea și pot apărea subiecte suplimentare care completează discuția inițială.  

Împreună cu educația online vine și apariția testării online, care este extrem de 
benefică din mai multe motive. Cel mai important dintre aceste motive este faptul că 
testarea online este imparțială și complet echitabilă.  
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Ne-am adaptat cerinţelor, fiecare cum a considerat că este mai util mersului 
didactic. O metodă de învăţare care face minuni este predarea etapizată, cu implicarea 
elevilor în actul de predare. Predai într-un mod interactiv o parte din materie, apoi le 
dai temă individuală sau pe grupe mici. În următoarea oră reiei ceea ce au avut de făcut 
pentru acasă şi discuţi cu elevii modurile de rezolvare ale exerciţiilor respective. 

   În această perioadă, când școala este online, există o presiune aupra copiilor, 
părinților dar și a profesorilor. Nevoia de adaptare și găsirea celor mai bune metode de 
învățare a fost încă de la început o mare provocare. Dar putem observa că acolo unde 
există profesori devotați (care lucrează cu simț de răspundere) și părinți implicați, chiar 
și școala online poate fi de calitate. Un rol important îl are și educația extrașcolară, care 
complează activitatea școlară și educativă familială. Aceasta permite folosirea eficientă 
și plăcută a timpului liber, permițând astfel dezvoltarea trăsăturilor pozitive de voință 
și caracter. 

Plecând de la aceste  afirmații prezentate mai sus, se poate spune că evoluția în 
educație nu numai că trebuie acceptată și promovată, dar este o condiție esențială 
pentru dezvoltare și pentru un bun viitor al societății. 

Finalitatea ce derivă din acțiunile didactice reprezintă însuși scopul educației, 
scop ce transmite secvențele modelului de personalitate în ipostaze cum sunt întâlnite 
și la practica instructiv-educativă. Cu cât tehnologia este folosită de la o vârstă mai 
mică, adaptată nivelului de înțelegere și, mai ales, aleasă cu grijă privind utilitatea, cu 
atât copilul va fi mai deschis la nou și la propria evoluție. În fiecare lucru, însă, trebuie 
să existe măsură. În sport, un antrenament în exces nu te duce la mare performanță, ci 
te duce la suprasolicitare și eventuale accidentări. Tot așa și tehnologia: folosită 
excesiv, ea poate avea efecte negative asupra copilului.    

În încercarea de a mă regăsi ca același profesor din fața clasei, am căutat să 
adaptez conținuturi, metode didactice la mijlocele pe care eram constrânși să le 
folosim. În mediul rural în care funcționez ca și cadru didactic,  am remarcat că sunt 
rezultate pozitive în predarea/învățarea on-line, elevii manifestând interes, curiozitate, 
adaptare, flexibilitate în învățare, greutatea fiind la familiile în care existau frați mai 
mulți care se conectau în aceeași casă, în același timp, sau acolo unde au utilizat același 
dispozitiv.  

 Activitatea didactică a antrenat mai mulți participanți decât cei direcți în 
procesul de educație. Atât elevii, cât și părinții au fost încântați de activitati, găsind o 
oportunitate de a comunica eficient, de a ține pasul cu vremurile tulburi cu care ne 
confruntăm. 

În concluzie, consider că acest context actual ne-a determinat, mai întâi pe noi, 
cadrele didactice, să ne adaptăm mai mult decât elevii și să învățăm mai multe, poate, 
decât am fi făcut-o în mod obișnuit. Personal, dincolo de aspectele negative ale situației 
de pandemie în care ne aflăm, mă consider un profesor câștigat, deoarece am învățat 
multe și pot lua în considerare o apropiere clară, reală de elevii mei, de la care primesc 
un feedback pozitiv, arătându-le că și eu, un adult, pot învăța ca ei și odată cu ei. 
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Modalitati de promovare a scolii 

 

Prof. Ciobanu Ioana – Camelia                                                           
Scoala Gimnaziala nr. 79 

 

 
 Pentru atragererea elevilor intr-o scoala este nevoie de o strategie de marketing 

educațional ce presupune atragerea atenției potențialilor elevi, informarea acestora 

despre ceea ce oferă scoala și eliminarea obstacolelor în calea înscrierii în instituția 

respectivă.  

 Există mai multe metode care pot fi utilizate: 

1. Campania trebuie inceputa din timp. Prima sarcină a școlii ar trebui să fie 

crearea unor canale active de comunicare cu familiile și elevii cu mult înainte de a 

începe procesul de înscriere. 

2. Diversificarea serviciilor. Dacă în cadrul școlii tale nu exista toate facilitățile 

de activități culturale dorite, trebuie cautate aliante.   

3. Promovați și realizați evenimente unice. Stabiliți o dată pentru a organiza un 

eveniment dedicat exclusiv promovării comunicării între potențialii elevi și scoala. 

Elevii trebuie pusi în contact cu managerii, profesorii, chiar și personalul administrativ, 

pentru a crea un sentiment de apartenență. Continuați cu rețelele sociale, blogurile și 

chat-urile în timp real. 

4. Furnizați detalii despre câteva aspecte pozitive ale vieții elevilor în instituție. 

Se pot include mărturii ale elevilor actuali, părinților și foștilor elevi.  

5. Instrumentele vizuale sunt foarte utile. Orice prezentare sau mesaj publicitar 

trebuie sa fie informativ, scurt si simplu, sa contina mai multe imagini decât text. 

6. Poate cea mai bună modalitate de a atrage elevi la o școală este recomandarea 

părinților. De aceea, este necesar să se creeze un program de comunicare și pentru 

părinți.  
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

 

PROF. INV. PRESC. COMAN ROXANA 

 
 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât și pentru părinți.  

Misiunea noastră, a educatorilor este  de a promova un învățământ deschis, 
flexibil, capabil să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii indiferent de 
naționalitate, religie, rasă deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Astfel, grădiniță este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele 
umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă 
responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.  Şcoala-grădiniţa, nu 
poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, această reprezintă o resursă, oferindu-
şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind 
astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită strategie, 
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă 
parte de activitatea desfăşurată de cadre didactice.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direcți, cât și indirecți (preșcolarii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul 
școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

 
Activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 
proiectele educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, 

național în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei 
educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă 
locală scrisă, internet). 

Pentru că oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale 
fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și în curtea acesteia. Nu este suficient că 
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oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. Părintii vor fi 
informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, 
reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și 
parteneriatele în care grădinița este implicată. 

 În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori în actul 
educațional: copiii, familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a 
părinților și a comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea 
integrală a copiilor. 

În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie 
climatul vieții de grup și al relației grădiniță – familie - comunitate.Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare, de încredere și prietenie, care să facă posibilă 
comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoțional, 
relațional dar trebuie subliniat faptul că influență acestor activități nu se exprimă în 
activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri , într-o succesiune 
gradată. 

Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt , de obicei foarte 
atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru că parteneriatele să 
funcționeze este nevoie de respect încredere reciprocă , consens cu privire la scopurile 
acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților. 

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate și  sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

 
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  
 
1. ,,Împreună pentru copiii noştri” - parteneriat educaţional cu familia                                 
  
Obiectivele parteneriatului:  

 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 
,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii 

ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 
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2. ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala 
Obiectivele parteneriatului: 

 Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ. 

 Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 
  Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru 

prieteni”, ,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 
 
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 

fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea această este în mâinile noastre, deoarece această imagine 

pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Constantin Costel  

Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani  

 
 

,,Dacă țara (…) trebuie să aibă un loc in concertul Europei (…) apoi nu va putea 
ajunge prin industrie, nici prin comerț, decât numai prin învățământ.” (Mihail 
Kogalniceanu) 
 
 Datorită schimbărilor economice care au avut loc în ultimi ani, instituțile școlare 
au trecut printr-un proces de tranziție, restructurare și reorganizare. Toate aceste 
procese au făcut ca factorii decizionali să se implice din ce în ce mai mult în 
promovarea imaginii școli prin strategii de marketing educațional. 
 Crearea și promovarea imaginii instituției se realizează prin rezultate obținute la 
examene naționale (exmenul de bacalaureat, examenele de certificare de competențe), 
concursuri școlare, activități educative dar mai ales prin garantarea formării viitorilor 
elevi ca viitori oameni responsabil în societate. 
 Motivarea elevilor printr-o educaţie individualizată, adaptă la particularitătile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbunătăţii crea o imagine pozitiva asupra şcolii. 
 Promomovarea imaginii școlii se realizează și de fiecare cadru didactic prin 
prestația acestuia în școală, la cursuri, în societate dar nu în ultimul rând prin atitudinea 
acestuia față de educabilii direcți și indirecți.  

Promovarea  și transmiterea informaților către viitorii elevi ai unității școlare, se 
realizezaă cu ajutorul saitului instituției, pe pagina de facebook, apariţii în presa locă, 
transmiterea informațiilor prin intermediul unor broșuri, relaționarea cu viitori elevi, 
participarea la activități extrașcolare în parteneriat cu acele instituții care furnizeză 
educabilii (școli, asociații de părinți,consilii locale, primării). 

Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte identificarea şi cultivarea unr 
competențe, aptitudini, talente, stil de viaţă sănătos și civilizat, respectul față de 
aproapele său, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
 Informarea viitorilor elevi și părinți, nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă 
capacitatea şi să fie pregatită de ași adapta programul educaţional și resursele 
educaționale, la nevoile în schimbare ale educabililor și a societății actuale și a celei 
viitoare. Instituția școlară este un element esenţial al oricărei comunităţi, prin resursele 
pe care le pune la dispoziție de orice natură, și care au un rol esențial în educație. Orice 
instituție responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii locale. 
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Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii locale și a celor naționale, 
acestea reprezentând o motorul educației și liniile directoare.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. 

Formarea imaginii unei unităţii de învăţare se poate realiza aplicând o anumită 
strategie, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe 
de altă parte de activitatea desfăşurată de cadre didactice şi de implicarea acestora în 
viaţa elevilor.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje clare către cei interesați – educabili, liderii de opinii din 
societate, responsabili din structurile răspunzătoare față de învățământ și față de viitori 
profesioniști care ies pe poarta instituției școlare. 

 
Omul poate deveni om numai prin educaţie.                                                      

El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. – Immanuel Kant 
 

 
 

Bibliografie: 

1) Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea 
procesului de învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, 
Bucureşti; 

2) Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în 
activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2001 

3) Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare 
şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura 
Polirom, 2002 
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Reputația bună se clădește  

 

Prof. Daniela Vintilescu 

Colegiul Național,, Barbu Știrbei", Călărași  
 

 

Îmbunătățirea calității site-ului trebuie gândită ca o necesitate. La fel ca 
majoritatea site-urilor web pentru afaceri, avem o oportunitate excelentă de a oferi o 
experiență bună, lăsând părinților sau  viitorilor parteneri în educație o impresie 
pozitivă. 

             Site-ul unei instituții trebuie sa fie rapid și receptiv. Dacă părinții vizitează site-
ul de pe dispozitivul lor mobil și este greu de navigat și de căutat anumite informații, 
probabil că nu vor petrece mult timp pentru a găsi ceea ce caută și în cele din urmă vor 
părăsi site-ul nemulțumiți. Fie că un vizitator caută un anumit formular, regulamente, 
proiecte locale, regionale sau internaționale sau pur și simplu caută persoane de 
contact, el clar nu dorește să petreacă 5 minute pentru a-l găsi. Un potențial părinte 
poate să facă o conexiune subconștientă între un site web bine structurat, profesionist, 
transparent și educația pe care o va primi ulterior copilul lor. 

O altă formă minunată de promovare a unei școli este prin crearea unui ambient 
perfect pentru o interacțiune firească între elevii noștri și viitorii absolvenți de clasa a 
VIII-a. Aceeași valoare deosebită o au interacțiunile dintre liceenii noștri și absolvenții 
Colegiului Național ,,Barbu Știrbei" Călărași ca formă de orientare în carieră. Până 
acum 2 ani ne-am folosit de comunicarea offline ( mesele rotunde sau evenimentele cu 
invitați, porți deschise, ateliere de comunicare, târguri și expoziții ) pentru a valorifica 
activitatea online și a crea ecouri in comunitate, dar în anii pandemiei întâlnirile au fost 
organizate online, iar beneficiile nu s-au lăsat așteptate. Au participat mult mai mulți 
copii, părinți, adolescenți, tineri la întâlniri, iar discuțiile au fost mai relaxate, 
curiozitatea unora a prins glas, s-au spus adevăruri fără ocolișuri, iar sinceritatea și 
comunicarea proactivă, alături de lista impresionantă de premii și activități derulate au 
reprezentat elemente esențiale pentru o promovare pozitivă și eficientă a imaginii 
școlii. 

              Deși am ales să mă concentrez pe oportunitățile online, este imperativ să 
integrăm online și offline folosind instrumentele de comunicare actuale pentru a 
promova eforturile online. Când caută educație de calitate superioară pentru copiii lor, 
părinții caută un liceu /colegiu cu o anumită certificare care să-i ofere cunoștințe și 
abilități de viață necesare modelării unei cariere, astfel încât să aibă ulterior absolvirii 
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acces la universități ce formează specialiști într-un anumit domeniu sau domeniu de 
interes în societatea actuală. De aceea consider că opiniile și succesul absolvenților 
arată valoarea și nivelul de educație în cadrul instituției noastre. 

             Există câteva formate pe care le folosim pentru a prezenta povești de succes pe 
o varietate de canale online: citate, imagini și materiale video. În concluzie, a-i face pe 
absolvenți să se simtă ca părți valoroase din instituția ta este vital pentru o campanie 
de implicare de succes. Așadar, ne- am asigurat că sunt incluși și absolvenții în 
campaniile noastre de peste an, deoarece aceste campanii pot fi extrem de eficiente în 
stimularea loialității și pot ajuta la creșterea brandului colegiului.  

             Elevii și profesorii noștri construiesc experiențe importante și unice în fiecare 
zi în cadrul Colegiului nostru. S-a creat o echipă de fotografi, editori și viitori specialiști 
media din rândul liceenilor care să lucreze cu departamentul de marketing, astfel 
reușind ca imaginea Colegiul Național "Barbu Știrbei" Călărași să iasă în evidență față 
de restul. 

 

 

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

55



 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar DIA ȘTEFANIA ROXANA                                               
Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina, jud Olt 

 
 

”Nu zidurile fac o școală, ci spiritual ce domnește într-însa” Ferdinant, rege al         
României” 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 
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Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
      Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  

 
Bibliografie: 
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Promovarea imaginii școlii prin activități extrașcolare  

 

Profesor psihopedagog Din Maria-Minodora                                               
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, județul Vâlcea 

 
 

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local, care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul instituțional. 

Proiectele educaţionale oferă în permanenţă atât copiilor, cât şi cadrelor 
didactice, oportunitatea unor noi conexiuni, unor contexte de învățare. Cadrele 
didactice şi copiii au posibilitatea realizării unui real schimb de experienţă care să 
sporească unele capacități precum comunicarea şi cooperarea între persoanele 
implicate, să creeze legături, dezvoltând la copii sentimente şi atitudini morale precum 
solidaritate umană, acceptare, respectarea drepturilor celorlalți. 

În această perioadă, în care am fost nevoiți să respectăm distanțarea socială, am 
încercat să ne adaptăm și să realizăm activitățile extracurriculare on-line minunate, să 
putem desfășura acțiuni prin care să le dezvoltăm copiilor competențe și abilități 
cognitive, reglatorii, cât și competențe care țin de motricitate și autonomie personală.  

Prin toate aceste activități am încercat să le oferim copiilor cu cerințe 
educaționale speciale diverse experiențe utile și instructive, practice, cu sprijinul 
membrilor familiei, să cultivăm emoții pozitive și să creăm momente de relaxare utile 
și instructive atât pentru copii, cât și pentru membrii familiei. Implicarea directă a 
copiilor în astfel de activități este o modalitate optimă de a-i distrage de la utilizarea 
excesivă a gadgeturilor, pe care le-am folosit foarte des în timpul învățării on-line. 

Pentru ca un copil să se dezvolte armonios, este bine să existe o colaborare 
optimă între cadre didactice și părinți, familia copillului. Astfel, copilul se simte în 
siguranţă, atât emoţional cât şi fizic, simte că primește sprijin din toate direcţiile.  

În cadrul activităților extracurriculare am pus accent pe adoptarea atitudinilor 
pozitive ale elevilor față de ei înșiși, a formării unui stil de viață sănătos și echilibrat. 
De această dată, în timpul săptămânii ”Școala altfel”, am ales ca parteneri frații, 
surorile, părinții și chiar bunicii elevilor, cu care am acționat împreună pentru a crea 
activități minunate, chiar și stând acasă, în sânul familiei și realizând chiar tururi 
virtuale pentru a descoperi lucruri noi în diverse muzee ale lumii. 

Toate activitățile desfășurate le-am încadrat în categoria celor care vizează 
parcurgerea unor paşi spre o societate tolerantă, cu încredere în fiecare elev, dar este 
nevoie de suflete calde, sensibile şi de multă implicare și, în mod special, de sprijinul 
familiei.  

Astfel, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă 
și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
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învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv, 
participarea la activități extrașcolare. 
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HAI SĂ FIM COLEGI DE ȘCOALĂ! 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR Dobrin Georgiana 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 
 

Procesele de transformare ale societății înregistrate în ultimii ani au un impact 
continuu asupra sistemului de educație, astfel pe langă crearea unor condiții optime 
pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, promovarea 
imaginii instituției este extrem de importantă pentru ca acest întreg proces de educație 
să fie cunoscut și vizibil. 

În vederea realizării acestui demers, am luat parte la proiecte educaționale cu un 
impact pozitiv asupra comunitătii. Un astfel de exemplu este proiectul: ,,Hai să fim 
colegi de școală”, inițiativă a,,Fundației copii în dificultate’’.  Proiectul face parte din 
categoria activităților în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală și are ca obiectiv 
promovarea educației nonformale prin participarea la activități extracurriculare.  
    Participarea în cadrul acestei inițiative, alături de cadre didactice, parinți și elevi, 
a avut ca și finalitate furnizarea de servicii de informare, conștientizare și consiliere 
pentru părinți în scopul înțelegerii importanței educației pentru dezvoltarea copilului, 
facilitând o mai bună relație a acestora cu școala și o mai bună cunoaștere reciprocă.  
    În vederea deschiderii porților instituției de învățământ la care activez către 
comunitate, am desfășurat, în paralel, parteneriate educaționale.  
    Un astfel de parteneriat este cel cu familia, ce presupune o modalitate eficientă 
și viabilă prin care comunitatea poate lua contact cu școala pentru o mai bună 
cunoaștere și o mai buna relaționare ulterioară, interesele copilului având astfel 
prioritate absolută. Ca și exemple de activități derulate pe parcursul parteneriatului aș 
putea menționa: ,, Ne întâlnim și lucrăm împreună”, ,, Tradiții de Crăciun”, ,,Cum aleg 
școala la care va merge copilul meu?”.  
Finalizarea parteneriatului a fost concepută ca o analiză a aspectelor pozitive sau 
negative pe care le-am întâlnit pe parcursul activității.  
    Creșterea imaginii publice a școlii este o preocupare continua ce trebuie 
integrată în activitățile fiecărui cadru didactic, căci școala însăși își are resursele și 
valoarea în fiecare dintre noi! 
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PROMOVAREA IMAGINIII UNITĂȚII ȘCOLARE                                        
ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

 

PROF. ÎNV. PREȘC: DRAGOMIR DANIELA                                             
G. P. N. SURDULEȘTI 

 

 

În contextual actual privind pandemia de Covid 19, promovarea imaginii 
școliilor și grădinițelor s-a realizat în manieră online, toate cadrele didactice folosindu-
se de era tehnologiei în care ne aflăm. 

După cum bine se știe, promovarea unei imagini bune a unităților școlare se 
realizează prin încheierea de parteneriate educaționale cu diverși membrii ai 
comunității; acestea desfășurându-se în condiții de maximă siguranță epidemiologică 
și respectându-se cu strictețe măsurile de distanțare socială propuse de instituțiile 
statului. 

La nivelul fiecarei instituții  de învățământ se elaboreaza un plan cu măsuri de 
promovare a imaginii școlii, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective ca: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local,național, judetean, interjudetean etc. 

care să vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 
diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 
şi beneficiarilor demersului educaţional; 

 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor, parintilor si ai  tuturor 
partenerilor locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale 
şi formare permanentă; 

Dorind să promovez activitățile educative realizate în grădiniță dar și implicarea 
comunității locale am elaborat în acest an școlar următoarele parteneriate educaționale 
desfășurate atât fizic (cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică pentru 
oprirea raspândirii infecției cu Covid 19). 

1) ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia                                 

 Obiectivele parteneriatului:   
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 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca 
un ,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de  comunicare și relaţionare cu 
proprii copii. 

 
2) ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala 

Obiectivele parteneriatului: 

 Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ. 

 Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

  

3)  ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia  

Obiectivele proiectului: 

  Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 
circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 

  Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie 
 

    4.  ,, Poftiți la teatru!”- parteneriatul cu teatru de păpuși:  

Obiectivele proiectului: 

 fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate în activităţile frontale; 
 prezentarea unor poveşti sau basme într-o manieră deosebit de atractivă; 
 acumularea de noi cunoştinţe privitoare la personajele din poveşti, poveşti 

noi prezentate; 
 continuarea muncii de la clasă într-un cadru deosebit şi cu aspecte inedite 

pentru copii; 
 buna şi strânsa colaborare cu alţi factori educativi din cadrul comunităţii;  

Necesitatea şi importanţa parteneriatelor  educaționale are la bază două aspecte 
importante: pe de o parte nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate, iar pe cealaltă 
parte sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei (care sunt din ce în ce mai mari în 
mediul rural).. 

Cocluzionez că promovarea imaginii instituţiei prin intermediul mediului online 
(facebook, grupul închis de whatsapp al fiecărei grupe/ clase în parte) în contexttul 
actual  a adus de asemenea calitate în procesul educaţiei, prin implicarea totală a 
cadrelor didactice în tot ce înseamnă educația online. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE 

 

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

 
            

 

 

 

 

 

Motto: Nu e destul să ştii, 
trebuie să şi aplici; 
nu e destul să vrei, 
trebuie să şi faci. 

J. W. Goethe 

 

Şcoala noastră are misiunea de a dezvolta copiilor abilităţile intelectuale şi 
comportamentale la un mediu dinamic şi competitiv. 

Dorinţa noastră este ca Şcoala Gimnazială Nr.1 Făurei să fie o şcoală competitivă 
în care actul educaţional să fie bazat pe profesionalism, modernism şi siguranţă şi în 
care modelarea intelectuală,spirituală şi morală a copiilor să fie făcută de către o echipă 
socio-profesională eficientă şi flexibilă. 

Prin promovarea şi realizarea unui management de calitate atât din punct de 
vedere educaţional cât şi financiar, precum şi prin crearea unor bune relaţii de 
colaborare şi parteneriat, şcoala, să fie apreciată pentru calitatea activităţii instructiv-
educative, crearea unui climat de muncă stimulativ şi creativ şi nu în ultimul rând 
pentru că va putea garanta integrarea copiilor într-o lume în continuă schimbare  

MISIUNEA ŞCOLII 
Şcoala noastră, cu resursele de care dispune, are misiunea de a dezvolta copiilor 

abilităţile intelectuale şi comportamentale necesare adaptării la un mediu dinamic şi 
competitiv, de a le forma deprinderi de colaborare bazate pe atitudini şi valori autentice 
personale şi sociale şi de a le dezvolta spiritul de echipă şi o conduită responsabilă şi 
tolerantă.  

De asemeni şcoala trebuie să asigure un climat educaţional bazat pe 
performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei 
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individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a 
fiecăruia  şi egalitatea de şanse pentru toţi. 

 

Prin adâncirea şi diversificarea pregătirii generale elevii vor putea atinge 
performanţa şi vor conştientiza faptul că educaţia înseamnă putere. 

Şcoala Gimnazială Făurei şi-a propus atingerea următoarelor ţinte strategice: 
1. Un curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea 

elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie 
extracuriculară;  

2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, 
receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă; 

3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă 
superioară de şcolarizare; 

4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, 
dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare şi prin accesarea de 
fonduri nerambursabile; 

5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 
descentralizare şi autonomie instituţională. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Dumitru Florentina – Bibliotecar 

Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Cămpina 
 
 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia.  

 
O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 

asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, 
uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea 
trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și 
permanent dialog. Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o 
anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului 
organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.  

 
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 

reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. 

 
Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 

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

 
Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 

cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). 

 
Simbolistica pe care o poate avea sigla școlii noastre 
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Simbolistica pe care o poate avea sigla şcolii poate fi foarte amplu interpretată. 

Ea este reprezentată de un pom pe ramurile căruia sunt ataşate mai multe principii ce 
vor sa direcţioneze viziunea şi misiunea instituţiei, imprimȃnd un mod de gȃndire, un 
tip de trăire, un stil de viaţă. 

Deși nici-o frunză nu seamănă cu alta, dar ele sunt cele care fac specificul 
pomului, putem să interpretăm etapele educative ca o modalitate prin care diversitatea 
este integrată, promovată şi valorificată, dȃnd societăţii un produs finit prin oamenii 
care, ulterior, o vor alcătui. Nu este de omis nici faptul că un pom este un element 
constitutiv al pădurii, aşa cum omul este element constitutiv al societăţii, rolul său fiind 
unul vital – pomul produce oxigenul vital – iar educaţia este o condiţie sine qua non a 
evoluţiei societăţii, ȋn aceeaşi măsură ca şi aerul, progresul ştiinţific nefiind posibil 
altfel. 

Ritualuri şi ceremonii 
 
Ȋn ceea ce priveşte acest gen de manifestări, şcoala poate fi un punct de triere şi 

de promovare a valorilor, fiind instituţia care poate insufla un mod de gȃndire şi un stil 
de viaţă prin propriul exemplu. Ȋn general, ȋn cadrul şcolii, tradiţiile şi obiceiurile 
străvechi pot fi permanent ȋnsufleţite şi reiterate, ȋmbogăţite spiritual prin contribuţia 
fiecărui element uman participativ şi a fiecărei generaţii ȋn care se reflectă. 
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Modernul poate fi, de asemenea, regăsit ȋn acele tradiţii, sărbători şi manifestări 
artistice pe care fiecare generaţie ȋşi doreşte să le importe din alte culturi, pe măsură ce 
accesul la acestea este posibil, iar contactul devine, din ce ȋn ce, mai facil. 

Dacă ȋn rȃndul tradiţiilor cu ecou ȋn cultura străveche se numără marcarea 
artistică prin manifestări ce doresc reactualizarea unor momente ca Dragobetele sau 
Naşterea Domnului, unul profan, altul religios, tradiţiile moderne ȋşi fac şi ele loc prin 
importarea unor atitudini şi comportamente preluate din culturi noi, dar care vor să se 
impună ȋn respectiva societate, fixȃndu-şi un specific, ca Valentine`s Day sau 
Halloween. 

Un specific şi o constantă ale şcolii de după momentul Revoluţiei din `89, o 
reprezintă Balul Bobocilor, prin care nou-veniţii sunt iniţiaţi şi integraţi societăţii din 
care vor face parte pentru aproximativ patru ani, dar şi Balul Majoratului, prin care se 
marcheză accesul tinerilor ȋn breasla celor responsabili, precum şi Balul de Absolvire, 
adresat celor cărora le sunt, astfel, recunoscute meritele şcolare la finalul celor patru 
ani de studii liceale. 

Toate aceste momente sunt adresate, ȋn special elevilor, dar la ele participă şi 
profesorii, caracterul non-formal accentuȃnd faptul că, ȋntr-o societate modernă, ȋn 
continuă schimbare şi marcată permanent de adaptabilitate, unde elevul ȋşi depăşeşte, 
din ce ȋn ce mai uşor, graniţele intelectuale, comportamentale şi chiar sociale, facilitate 
de progres şi evoluţie, şcoala este un punct de ȋntȃlnire şi un exerciţiu de cooperare, un 
exemplu concret de muncă ȋn echipă, menit să demonstreze generaţiei ȋn formare că 
interesul celui care este format este colaborarea şi auto-integrarea. De aceea, rolul 
profesorului este de dirijor ȋn acest proces al muncii ȋn echipă, un lider, nu atȃt numit, 
cȃt recunoscut prin abilităţile sale, pe care tȃnărul ȋn formare este dispus să şi le 
ȋnsuşească. 

Deoarece ritualurile şi tradiţiile sunt cele care oferă identitate, prin caracterul lor 
autentic, şi ȋntre profesorii şcolii au loc astfel de manifetări, menite să ȋntărească relaţii 
şi să reamimnească principiul succesului, şi anume munca ȋn echipă. Astfel, zilele de 
naştere sau momentele de despărţire de venerabilii nostri profesori, aflaţi ȋn pragul 
pensionării, devin momente ȋn care ne reamintim că masa este rotundă, că toţi avem 
aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii şi că, mai mult decȃt orice altceva, toţi ȋmpărtăşim 
aceeaşi soartă, aşa cum este vorba cȃntecului (v. Nicu Alifantis). 
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Grădina senzorială “Micul prinț”– Iași 

 

Prof. Elena Lungu, Luiza-Elena Apetrei                                                    
Grădinița cu Program Prelungit nr. 26, Iași 

 
 
 

Una dintre preocupările colectivului de cadre didactice de la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 26 din Iași, în perioada pandemică, a fost, pe de o parte, 
identificarea de căi pentru continuarea procesului instructiv-educativ, cu prezență fizică 
a preșcolarilor, în condiții de siguranță sanitară, iar alta, o preocupare mai veche, aceea 
de a crește calitatea activităților desfășurate în spațiul școlar al gradiniței. 

 
Îmbinarea celor două aspecte ale orizontului nostru de interes s-a concretizat în 

realizarea unei grădini senzoriale în spațiul generos outdoor al unității noastre de 
învățământ. Conceptul a fost dezvoltat în cadrul Proiectului Erasmus+ Teaching 
Learning Spaces Competence From Early Childhood Education), alături de parteneri 
precum: UAIC și Școala EuroEd – Iași, Institutul Politehnic din Bragança – Portugalia, 
Universitatea din Riga și Grădiniţa „Austrina” din Riga – Letonia, Universitatea Ege 
și Şcoala Primară Anafartalar din Izmir – Turcia, fiecare dintre partenerii proiectului 
concepând și dezvoltând în manieră proprie un astfel de spațiu inovativ de învățare 
pentru grupul său țintă. 

 
Structurată pe domenii de dezvoltare specifice vârstei de 3-6 ani, grădina 

senzorială 
„Micul Prinț” a fost gândită ca un spațiu destinat procesului de învățare prin integrarea 
tuturor simţurilor, și cuprinde: zone pentru lectură – cu bibliotecă și canapea de lectură 
în aer liber, o alee cu povești în ghivece de flori; panouri senzoriale pe tema marină / a 
insectelor, a junglei, a spatiului cosmic; zonă a plantelor floricole/aromatice; o stație 
muzicală cu cinele, triangluri, tobe, tuburi muzicale, clopoței de vânt; un hexagon 
senzorial cu diverse texturi; o zonă pentru stimulare cognitivă pentru activități 
matematice; o stație meteo și puncte de observație cu periscop sau binoclu, hotel pentru 
insecte; căsuțe de joacă pentru copii, aqua play-uri, nisipare, o zonă pentru jocuri de 
masă, piste pentru mini-mașinuțe etc., întregul spațiu educațional stimulând secvențial 
simțul vizual, olfactiv, gustativ, tactil, termic, simțul timpului, al spațiului, al orientării, 
al echilibrului etc. 
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Fiind primul spațiu outdoor conceput în această manieră în grădinițele ieșene – 

un spațiu inovativ de învățare experiențială pentru cei 220 prichindei ai instituției, 
această reușită a colectivului de cadre didactice s-a constituit într-un exemplu de bune 
practici pentru învățarea cu sens, nonformală, în educația timpurie. 

Unul dintre evenimentele care au promovat realizarea Grădiniței cu Program 
Prelungit nr. 26 a fost deschiderea oficială a grădinii senzoriale – eveniment la care au 
participat: Inspectorul General al I.S.J. Iași, doamna prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, 
Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, reprezentanți ai I.S.J. Iași și 
Primăriei Iași, cadre didactice metodiste, directori din unitățile de învățământ preșcolar 
și primar, reprezentanți ai Asociației de părinți “Punguța cu doi bani”, partenerii români 
de proiect, reprezentanți ai posturilor de televiziune, presei scrise și, desigur, copii. 

Promovarea imaginii unității de învățământ a fost realizată, de asemenea, prin 
pliante de promovare, acțiuni diverse de diseminare în cadrul ședințelor cu directorii, 
cercurilor pedagogice la nivel de județ, întâlniri cu părinții, reconfigurarea ofertei 
educaționale a grădiniței etc., fiecare dintre momente aducând bucurie și satisfacție 
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profesională întregului colectiv al grădiniței. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
PRIN PROIECTE FINANȚATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

 

Profesor EPURE CARMEN                                                             
Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Onești 

 

 

Liceul tehnologic ”Petru Poni” promovează imaginea școlii prin multiple 
activități școlare și extrașcolare. Printre acestea se numără și proiectele de parteneriat 
Erasmus+, intitulate “Erasmus TV International” și ”Our Future Life in a Digital 
World”. Proiectele sunt finanțate de Comisia Europeană si aprobate inițial pentru 
perioada 2019-2021. Din cauza pandemiei Covid-19, toate activitățile de învățare din 
anul 2020 au fost amânate, durata de implementare a proiectelor fiind prelungită cu un 
an. În lunile septembrie 2021, respectiv ianuarie 2022, școala noastră a fost gazda 
activităților de învățare pentru cele două proiecte. 

În săptămâna 20-24 septembrie 2021, Liceul Tehnologic ”Petru Poni” a fost 
gazda activităților de învățare din cadrul proiectului intitulat  ”Our Future Life in a 
Digital World” (Viitorul nostru într-o lume digitală), proiect care are ca obiectiv 
principal înțelegerea problemei digitalizării și a schimbărilor structurale determinate 
de aceasta, în paralel cu   conștientizarea  diversității Uniunii Europene.  

Alături de elevi și profesori ai școlii, au participat 28 de elevi și profesori din 
Germania, Estonia și Italia. S-au desfășurat numeroase  activități care să îi inițieze pe 
elevi în tainele industriei 4.0 și care să îi ajute să identifice oportunități, pericole și 
riscuri în era digitalizării.  

A fost o săptămână intensă, cu activități diverse, în care elevii au participat la 
mese rotunde, întâlniri cu experți din domeniul industriei 4.0 și de la Camera de Comerț 
și Industrie Bacău, au realizat videoclipuri cu tema ”Viitorul nostru în Europa digitală” 
folosind aplicația IMovie. In cadrul  vizitei de studiu la SC Chimcomplex S.A, elevilor 
li s-a explicat și arătat cum este implementată industria 4.0 la instalația de electroliză 
și la noua centrală care alimentează cu energie electrică și termică Societatea 
Chimcomplex.  
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In săptămâna 10-14 ianuarie 2022,  am găzduit activitățile de învățare din cadrul 
proiectului ”Erasmus TV Internațional”.  

Obiectivele   principale ale proiectului constau în dezvoltarea abilităților  de 
comunicare într-o limbă straină, dezvoltarea competențelor TIC și utilizarea 
tehnologiilor digitale în mod creativ/colaborativ/eficient, conștientizarea drepturilor și 
responsabilităților în mediul online, sensibilizarea la problemele patrimoniului cultural 
și încurajarea dialogului și respectului intercultural, stimularea creativității și inovării, 
dezvoltarea  abilităților sociale și promovarea  toleranței și empatiei într-o Europă 
unită. Școala noastră a avut 29 de oaspeți, elevi și profesori din Spania, Polonia, 
Portugalia si Turcia. Elevii și profesorii din școala din Italia au participat online la 
activități deoarece, din cauza pandemiei Covid, nu au putut efectua deplasarea în 
România.   

Agenda întâlnirii  a inclus ateliere de lucru pentru identificarea obiceiurilor 
alimentare în țările partenere, realizarea de postere cu tema ”Erasmus Menu”, activități 
sportive în Mina Salina de la Târgu Ocna, activități de documentare la Castelul Bran, 
realizarea unui scurt film ”Pe urmele lui Dracula”.  

 
 

Toate activitățile realizate în cadrul celor două proiecte au fost intens mediatizate 
în ziare locale (”Amprenta de Onești”, ”Unu pe Trotuș”), pe site-urile proiectelor și ale 
școlilor participante, pe paginile de Facebook ale proiectelor și ale școlii noastre și pe 
alte rețele media ( Instagram, Tiktok). Proiectul ”Erasmus TV International” are 
propriul canal de YouTube unde pot fi vizionate filmul ”Folowing Dracula’s Steps” 
(https://youtu.be/3blfvc8-YLg )videoclipuri realizate anul trecut de echipa de elevi si 
profesori de la Liceul Tehnologic ”Petru Poni”   dedicate Zilei Naționale a României, 
tradițiilor de Crăciun și de Anul Nou 

(https://www.youtube.com/watch?v=iDbh5MoxRzU), precum și multe alte 
filme/ videoclipuri realizate de partenerii proiectului. 

Toate aceste activități au contribuit la promovarea imaginii școlii atât în rândul elevilor 
și al părinților, în comunitatea locală, cât și la nivel European, prin postările realizate 
de partenerii noștri de proiect pe site-urile școlilor și pe rețelele de socializare 
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Acum, cu satisfacția lucrului bine făcut și cu bucuria de a-și fi făcut noi prieteni, elevii 
Liceului Tehnologic ”Petru Poni” așteaptă cu nerăbdare următoarele întâlniri, care vor 
avea loc în școlile partenere. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Prof. înv. preșcolar EPURE ELENA                                                      
LIC. ,,Corneliu Medrea” ZLATNA/ GPN TRÎMPOIELE  

 
 

În prezent, grădinița este pregatită să facă față unor cerințe tot mai complexe din 
partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi 
educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele 
beneficiarilor fac din grădiniță un cadru viu, un mediu în continuă schimbare.  

La nivelul fiecărei grădinițe se elaborează un plan instituțional de promovare a 
imaginii acesteia, prin care se urmărește îndeplinirea unor obiective: 

 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudețean etc. care 
să vizeze exemplele de bună practică în managementul instituţional; 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în societate; 
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 

diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor 
demersului educaţional; 

 Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții implicați, monitorizarea ofertei 
de servicii educaţionale şi formare permanentă; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a  factorilor ce îşi asumă responsabilităţile 
în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

    Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al copiilor, grădinița  promovează astfel de activități beneficiind de 
imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Promovarea imaginii pozitive a grădiniței se realizează prin publicarea tuturor 
reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a comunica. Cu ajutorul unui site, 
a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se 
întâmplă în grădiniță, dar putem promova activitățile și implicit, grădinița în cadrul 
căreia acestea se desfășoară. 

Activități extracurriculare desfășurate: serbări, concursuri sportive, concursuri 
tematice, acțiuni ecologice, acțiuni de ziua Pământului, etc. 

Promovarea imaginii instituției preșcolare poate fi realizată prin derularea unor 
parteneriate educaționale. 
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 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si  sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

 Cadrul didactic este cel care trebuie să iniţiezșe, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

TIPURI DE PARTENERIATE -  după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; 
(Parteneriatul cu Direcția Silvică); 
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
(parteneriatul cu profesor logoped); 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; (parteneriatul cu 
familia, parteneriatul cu școala, parteneriate cu ale grădinițe); 
▪ parteneriate care vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; (Parteneriatul 
cu Poliția, Parteneriatul cu Comunitatea Locală); 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive (Parteneriatul 
cu biblioteca, Parteneriatul cu Biserica);   
EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE:  

1. ,,Copiii și familiile lor în atenția educatoarei”- parteneriat educaţional cu familia                 

Obiectivele parteneriatului: 

 Informarea și formarea părinților privind educarea copiilor; 
 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 

,,microgrup” din care copilul face parte; 
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 

Parteneriatul grădiniţă- familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

      2.,,Caravana prieteniei ”- parteneriat cu școala 
Obiectivele parteneriatului: 
      ▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 
      ▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulat 
 
      3.Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 
educatoare- logooped- psiholog.  

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru cadrul 
didactic, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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      În concluzie,  imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv și 
participarea la activitați extrașcolare. Grădinița noastră, în ochii comunității, este 
rezultatul  muncii constante. 

 
Bibliografie: 
 

1. ,,Să construim împreună cei 7 ani...de- acasă”- Modul pentru părinți și educatori, 
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Promovarea imaginii școlii  

 

Prof. Înv. Preșcolar, Felicia Ispas 

Grădinița cu P. N. / Școala Gimanzială Nr. 21, Sibiu 
 

 

Mi-a plăcut foarte mult atunci când căutam articole de bebeluși pentru propriii 
copii, când ochii mi-au căzut pe articole marca „Primii pași”. M-am gândit atunci ce 
mult contează ca acei primi pași ai odraslei  să fie niște pași  buni, încurajați, aplaudați 
și susținuți.  

Oare cum am descrie primii păși ai copilului pe tărâmul vieții de preșcolar?  

Când copilul părăsește cercul intim al familiei, ce castel din povești îl poate vrăji 
pentru a-l determina să vină cu drag în fiecare zi? Consider că a avea copii fericiți în 
grădiniță din primul an, este o dorință generală. Ne dorim copii adaptați, copii care își 
însușesc regulile de comportare în colectivitate, copii care pășind pe prima treaptă a 
școlarității să devină autonomi, independenți și socializați.  

Consider că, creând o atmosferă caldă, primitoare, în care fiecare copil să fie 
valorizat și încurajat este un prim pas foarte important. Ajunși în lumea copiilor de 
aceeași vârstă cu ei, învață să împartă aceleași interese, aceleași jucării, aceleași 
aspirații, învață să își aștepte rândul și învață cum să se descurce departe de părinți. 
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         IDEALĂ 
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educațională 
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   „Din dragoste pentru copiii noștri...”    Verbal, în unanimitate suntem  de acord 
că îi iubim pe cei mici cu care intrăm în contact. Iubirea aceasta este atât de complexă 
deoarece ea trebuie simțită de către copii. Cunoscând faptul că fiecare copil deține o 
personalitate unică, știm că ce se potrivește unuia nu se potrivește altuia și de aceea e 
nevoie de mult tact pentru a ajunge la inima fiecărui copil.  

„Educatoare dedicată” - presupune o imensă deschidere pentru a empatiza cu cei 
mici, să fie apropiată de ei, să fie creativă, ludică, intuitivă, flexibilă, calmă, caldă, 
tratând diferențiat fiecare copil. Dacă un proverb din înțelepciunea evreiască 
spune:„Nu deschide un magazin decât atunci când știi să zâmbești” (parafrazat) , cu 
mult mai mult educatoarele trebuie să știe să zâmbească, să știe să creeze o stare 
pozitivă în sala de grupă. 

„Baza materială bună”, ne duce cu gândul la faptul că trebuie să avem cele 
necesare în sala de grupă pentru a ne putea desfășura activitatea, dar și a ști  să ne 
debarasăm de lucrurile care aglomerează și care sunt o piedică în calea învățării, 
conștiente fiind că un spațiu aglomerat, obosește și împiedică învățarea. De asemenea, 
curtea grădiniței trebuie să fie dotată cu aparate de joc care să fie sigure și care să 
antreneze copiii în a-și dezvolta abilități fizice și deprinderi utilitar –aplicative. 

„Oferta educațională atractivă” vizează întâlnirea intereselor copiiilor  cu 
posibilitățile oferite de grădiniță. Atât prin activitățile comune cât și prin activitățile 
extrașcolare și opționale se dorește ca sfera cunoștințelor, priceperilor și abilităților 
copiilor să se lărgească tot mai mult. Trebuie să evităm un mediu anost și plictisit care 
nu trezește  interesul și nu stârnește întrebări. 

„Numărul adecvat de copii în grupă ” Este un aspect arhi-cunoscut că un număr 
rezonabil de copii este de dorit pentru a avea un proces instructiv-educativ de calitate.  

„Părinți respectuoși” ne dorim în fiecare generație, dar cu fiecare generație 
respectul se diminuează. Rețelele de socializare sunt pline de articole care confirmă 
acest fapt. De dorit este ca părintele și cadrul didactic să fie într-o relație de colaborare  
pentru a aduce multe beneficii roditoare în copii. Din experiență pot confirma acest 
lucru  - atunci când noi –factorii educaționali „ne-am dat mâna”, rezultatele pozitive s-
au vâzut în comportamentul copilului.  

Fie ca învățământul (care a suferit și suferă datorită multor tranziții si 
experimente la care este supus), să strălucească tot mai mult prin perioadele de 
întuneric și să „construiască” caractere mari, oameni formați și informați care să 
producă schimbări în bine în generațiile viitoare.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR ONLINE                                              
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar FILIP SIMONA                                                        
Școala Gimnazială Daia Română 

 
 
 

Învățarea online oferă o alternativă la clasele tradiționale, deoarece „Învățarea 
tradițională nu este depășită. Este doar incompletă”.  

Aceasta permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie autonom, 
responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina, să obțină un feedback 
instantaneu, care are drept scop manifestarea libertății de decizie și exprimare. 

În primul rând, în cadrul procesului de învățare online, a crescut încrederea 
elevilor în forțele proprii, au văzut că pot face lucruri noi, fără un sprijin prea mare din 
partea profesorilor sau a părinților. 

În al doilea rând a crescut și încrederea profesorilor în elevi pentru că nu au avut 
încotro (elevul avea o autonomie crescută ca urmare a condițiilor tehnice), dar și pentru 
că au constatat că elevii pot fi responsabili și fără constrângere, doar cu explicații, 
răbdare și schimbări de abordare din partea profesorilor. 

Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de 
învățământ 
încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de 
predare.  

Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să 
reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că 
tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea. Elevii sunt 
nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. A avut loc o 
trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online.  

Copiii din învățământul primar învață cum să folosească noile media mai rapid și 
mai bine decât părinții lor. Chiar și în  învățământul primar, s-a început încorporarea 
platformelor digitale în demersul didactic și s-a constatat că folosirea rețelelor de 
socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja 
participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de 
lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri sau discuții online. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. 

În această epocă a informatizării şi digitalizării  orice instituţie ar trebui să aibă o 
prezenţă online, asigurată în special de un website. Un website asigură creşterea 
vizibilităţii instituţiilor la nivel naţional şi internaţional, facilitează interacţiunea între 
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instituţiile de învăţământ, elevi şi profesori şi, totodată, stimulează elevii şi profesorii 
să utilizeze eficient Internetul, ca mijloc de informare şi formare. 

Importanţa imaginii unei instituţii în mediul online este frecvent ignorată, dar 
acest lucru nu ar trebui să se întâmple, deoarece chiar prin intermediul website-
ului  sunt reflectate standardele şi valorile acesteia. 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată 
cu conștientizarea faptului că aceasta apare ca o funcție a cât de bine reușește școala  
să răspundă nevoilor elevilor – profesorilor - părinților. 

Instituțiile școlare au îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în care 
modernitatea este tendențială și nu structurală. Această poziție îi dă autoritate școlii. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. 

 
BENEFICIILE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 
 
 Copiii au învățat lucruri noi și foarte utile. Elevii au dovedit că sunt capabili 

să evolueze foarte repede, să deprindă într-un timp scurt multe abilități pe care nu le-
ar fi învățat la școală în sistem clasic. Abilitățile crescute ale copiilor în folosirea 
tehnologiei i-au ajutat chiar și pe unii profesori. 

 Elevii au învățat despre ”meeting”, despre cum să folosească platfome online 
(zoom, classroom etc), au exersat aplicații precum Power Point, au învățat să 
folosească email-ul și comunicarea în grup pe WhatsApp etc. Toate acestea le vor fi 
utile toată viața. 

 Predarea online a făcut posibil ceea ce părea să nu aibă leac – reducerea 
temelor multe și plictisitoare, deci teme mai antrenante și mai plăcute. 

 Unii profesori au reușit să gândească altfel de sarcini, spre exemplu teme de 
cercetare folosind internetul. Elevii au căutat singuri informații, le-au selectat pe cele 
relevante și apoi le-au sintetizat într-un mod de prezentare interesant – scris, PPT 
etc. Au fost folosite mai multe jocuri, resurse din mediul online care au fost foarte 
apreciate de elevi. 

Mai este încă de lucru, dar s-a văzut că se poate ca temele să fie și puține (sau 
opționale) și plăcute și interesante. 

 Schimbarea perspectivei elevilor - în această perioadă elevii au descoperit că 
în online găsesc nu doar jocuri, ci și lucruri utile în învățare și evoluție și pe care încep 
să le folosească independent și în afara cursurilor. 

 Folosirea tehnologiei în scop de învățare la clasă ( telefonul sau tableta erau 
interzise cu desăvârșire la ore înainte de pandemie). Acum aceste instrumente au 
devenit esențiale pentru procesul de învățare. Asta arată că nu instrumental era o 
problemă, ci ceea ce faci cu el. 

 Implicarea crescută a părinților - părinții au fost nevoiți să fie mai prezenți și 
să se implice mai mult în viața școlară a copiilor. Au avut contact mai mult cu modul 
în care copilul se implică în procesul de învățare, au văzut cum se comportă și ce 
atitudine are copilul față de școală. Au văzut cât de activ este copilul în timpul orelor. 
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Părinții s-au implicat să-i ajute mai mult în înțelegere, mai ales în cazul copiilor mai 
mici. 

 Relația părinte – elev – profesor a devenit mai strânsă, fiecare conștientizând 
și apreciind mai bine rolul important al celuilalt în procesul educațional. 

 Transparență - educația ar trebui să fie o activitate cât mai deschisă și mai 
transparentă, indiferent de locul și modul în care se face – în sala de clasă sau online. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activitățile online, cu 
devotament, imaginea școlii poate fi promovată în sens pozitiv. 

 
Bibliografie: 
 
 Andriţchi V. – „Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane 

în învăţământ”, Chişinău: Lumina, 2014; 
 Cojocaru V.- „Schimbarea în educație și Schimbarea managerială”,  Chișinău: 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Floarea Mariana,                                                                  
Liceul Tehnologic Topoloveni 

 
In contextul actual, unitatea de învățământ trebuie să facă față cerințelor din ce 

in ce mai complexe din partea societății contemporane pentru a-și revendica locul său 
în viața copiilor pe care îi educă precum și în centrul comunității. Internetul, care a fost 
privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de actiualitate, de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine, prin care iși poate promova 
imaginea. 
           Deschiderea spre nou se realizează prin intermediul cadrelor didactice pregătite, 
care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Prin analiza a ceea ce se 
dorește de la unitatea de învățământ, se poate stabili și cum anume se poate promova. 
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (angajatorii, elevii, părinții) sunt cei ce intră în 
contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea imaginii școlii se realizează prin fiecare cadru didactic din școală, 
schimbarea venind prin și din fiecare dintre noi. Putem motiva elevii printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile fiecărui elevului, prin folosirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive care pot crea o imagine pozitivă asupra 
școlii. Promovarea imaginii instituției se poate realizeaza și prin elaborarea unor 
proiecte la nivel local care să vizează multiplicarea experienţei pozitive precum şi a 
exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Promovarea imaginii școlii este sprijinită și de activitățile extrașcolare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare ofera o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
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pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii.  

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

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii școlii                                                               
Școala noastră 

 

Autor: Prof. Frîncu - Predica Ioana Marilena                                               
Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Giurgiu și                                           

Școala Gimnazială Academician “Marin Voiculescu” Giurgiu                              
Secțiunea: învățământ gimnazial 

 

 

Elevii și cadrele didactice reprezintă imaginea pe care orice școala o are în 
comunitatea din care face parte și în primul rând în cea a vărstei mici.  

Pentru ca unitatea respectivă să aibă o imagine pozitivă trebuie asigurată 
calitatea actului educativ, o bună pregătire a cadrelor didactice precum și o bună 
colaborare cu instituțiile locale. Trebuie realizată o educație pozitivă a copiilor, 
educație în care nu trebuie uitat rolul părinților în acest act. 

Evaluarea calității pe care o oferă școala este realizată de toți acești factori și în 
special de cei care au parte direct de actul educativ, de elevi.  

Cum putem să ne promovăm școala din care facem parte? Eu cred că prin oferta 
pe care aceasta o are, inclusiv prin cursuri, CDȘ-uri, prin modul ales pentru realizarea 
acestora, prin folosirea mijloacelor moderne de predare, prin activitățile educative 
școlare și extrașcolare, prin implicarea copiilor în diferite proiecte, parteneriate, prin 
care se pot realiza vizite tematice, ateliere de creație, concursuri, acțiuni turistice, etc. 
Lista poate continua și trebuie să fie deschisă pentru a cuprinde pe lângă tradițional și 
modern și inovație.  

Promovarea acestora atrage după sine o imagine păzitivă a școlii, atât la nivel 
local, județean și chiar național.  

Alături de școală care trebuie să asigure cea mai mare comunicare între generații, 
familia și comunitatea au o deosebită importanță și valoare în formarea personalității 
tânărului. Aceste parteneriate se pot încheia anual sau pe ciclu de învățare pentru a se 
îmbunătăți abilitățile educative ale elevilor dar și ale cadrelor didactice.  

Imaginea școlii este dată și de acceptarea tuturor, de călăuzirea pașilor tuturor 
spre mai bine, spre mai multă cunoaștere, înțelegere, inovație.  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Profesor pt. înv. prescolar: Gabor Mihaela-Alina                                            
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29,                                                    

structura a Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacau  

 
 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatorilor este de a 
promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie 
pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participe copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico 
aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și 
activitatea comunității locale. Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie 
bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 
Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 

‐ Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
‐ Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 
‐ Excursii, drumeții, plimbări; 
‐ Vizite la diferite instituții din oraș; 
‐ Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate 

de MEN. 
Acest tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță, îi determină să o 
îndrăgească și mai mult. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale 
fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia.  

Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și 
copii. Părintii vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

85



competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, 
proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată. În realizarea 
parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational: copiii, 
familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a 
comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor. 

În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie 
climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- comunitate. Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare, de incredere și prietenie, care să facă posibilă 
comunicarea liberă. 

Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar 
trebuie subliniat faptul că influenta acestor activități nu se exprimă în activități 
singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri, intr-o succesiune gradată. 

Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea necesității de a integra 
grădinița în mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea viitorului 
cetățean. 

Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt, de obicei foarte 
atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să 
funcționeze este nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile 
acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților. 

În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locala  prin care 
promovam imaginea grădinitei noastre. 

Amintesc câteva dintre acestea: 

1. ,,Împreună pentru copiii nostri” - parteneriat cu familia 

2. ,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica 

3. ,, Învățăm să circulăm” – parteneriat cu poliția 

4. ,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii 

5. ,,Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca  

7. ,,Pas cu pas spre viata  de scolar” - parteneriat cu scoala 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act 
educational de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului 
independente și creative, la formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți 
care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 
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EVALUAREA FLUENȚEI ÎN CITIRE 
 

 

GABRIAN TEODORA LAVINIA                                                        
Prof. logoped C. J. R. A. E. CLUJ 

 
 
 

Fluenţa în citire reprezintă o abilitate specială de a decodifica rapid şi acurat 
cuvinte, ceeace facilitează recunoaşterea cuvintelor suficient de rapid pentru a câştiga 
timp în citirea şi înţelegerea textului din care cuvintele fac parte. (Hațegan, Talaș, 
2016). 

Fluența verbală presupune atât viteză, cât și corectitudine, adică numărul de 
cuvinte corect citite într-un interval de timp. La finalul fiecărei etape de școlarizare, 
pentru ca elevul să poată fi considerat fluent în actul lexic, acesta trebuie să fie capabil 
să citească corect un anumit număr de cuvinte într-un minut. Se evidențiază și progresul 
înregistrat de către elev pe parcursul intervalului școlar. Astfel, demersurile terapeutice 
pot fi monitorizate și îmbunătățite, pentru a crește impactul pozitiv pe care acestea le 
exercită asupra elevului. (Bercea, 2016) 

În literatura de specialitate sunt delimitate două teorii care stau la baza abordării 
problematicii fluenței: teoria procesării lingvistice (LaBerge și Samuels, 1974) și teoria 
eficienței verbale (Perfeti, 1985).  

Ambele teorii au la bază trei direcții de abordare a problematicii fluenței în 
vorbire: 

• decodarea cuvântului și comprehensiunea citirii sunt procese separate și 
secvențiale; 

• abilitățile de decodare a cuvântului sunt în strânsă legătură cu comprehensiunea 
citirii; 

• dificultățile de recunoaștere în mod automat a cuvântului afectează semnificativ 
abilitățile cititorului de a înțelege ceeace citește (Hațegan, Talaș, 2016). 

Elementul-cheie al ambelor teorii este decodificarea. Aceasta este direct 
relaționată cu abilitățile cognitive ale persoanei. Dacă un cititor slab consumă multe 
resurse cognitive în procesul de decodificare, este evident că rămân puține astfel de 
resurse pentru înțelegerea textului parcurs. Vorbim astfel despre o comprehensiune 
deficitară, grafemele fiind decodificate cu dificultate. 

Citirea listelor de cuvinte se poate realiza extrem de fluent, însă aspectul acesta 
nu este obligatoriu legat de comprehensiune. Sarcinile de lucru propuse delimitează 
mai multe niveluri de abordare a terapiei, în vederea îmbunătățirii abilităților de citire 
fluentă, cu implicații asupra achiziției citirii și a îmbunătățirii comprehensiunii textului.  

 
Nivelurile acestea sunt etape specifice din demersul de intervenție: 
 
• etapa denumirii fluente a grafemelor, 
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• etapa citirii fluente a grupurilor de litere și a silabelor, 
• etapa citirii fluente a logatomilor, 
• etapa citirii fluente a cuvintelor simple și a celor complexe din punct de vedere 

fonologic, 
• etapa citirii fluente a propozițiilor scurte și dezvoltate, 
• etapa citirii fluente a textelor. 
 
Atât timp cât există o relație între fluența în citire, decodificarea la nivelul 

cuvântului și cea la nivelul textului și comprehensiunea verbală, există o relație între 
fluența în citire, comprehensiunea verbală și caracteristicile lingvistice specifice limbii 
în care se realizează actul lexic (Hațegan, Talaș, 2016). 

Structura suprasegmentală a limbii reprezintă încă o componentă fonologică 
importantă pentru impactul asupra fluenței verbale (Anca, Hațegan, 2008). Unitățile 

suprasegmentale sunt intensive atunci când caracterizează o singură silabă și 
extensive atunci când caracterizează un segment fonic cu o extensiune mai mare decât 
o silabă. În limba română, accentul este o categorie suprasegmentală intensivă. O 
categorie suprasegmentală extensivă este – în limba română – intonația. 

Nu poate exista accentul separat, ci numai împreună cu unitățile fonetice 
segmentale (vocalele și consoanele), peste care se suprapune și pe care le 
caracterizează.Accentul se evidențiază printr-o pronunțare cu o intensitate mai 
puternică a sunetelor din anumite silabe ale cuvintelor. De obicei, în limba română 
accentul este poziționat pe antepenultima silabă. 

Intonația poate fi definită ca o înlănțuire, proiecție muzicală de tonuri și accente, 
care variază în raport cu ideile și sentimentele vorbitorului (Dascălu-Jinga, 2001). 
Intonația conferă semnificație textului, prin intermediul intensității, dar mai ales prin 
calitatea articulării. Relația dintre fluența verbală și structura fonologică 
suprasegmentală se materializează în capacitatea cititorului de a lectura cuvinte și texte, 
plasând accentul corect la nivelul silabelor, respectând pauzele dintre cuvinte și 
utilizând corect intonația. Fluența verbală ar trebui să fie mult mai bine reprezentată 
prin conținuturile curriculare, acestea având o pondere semnificativă în achiziția 
principalelor deprinderi școlare, scrisul și cititul. 

Un motiv de a depune eforturi ca elevii sӑ devinӑ cititori fluenți este puternica 
legӑturӑ dintre fluența citirii și comprehensiunea/ȋnțelegerea citirii. Fiecare aspect al 
fluenței are o legӑturӑ cu ȋnțelegerea la nivelul textului. Fӑrӑ o acuratețe ȋn citirea 
cuvintelor, cititorul nu va putea ȋnțelege ideea promovatӑ de scriitor, iar citirea 
incorectӑ a cuvintelor poate duce la interpretӑri greșite ale textului.  

De asemenea, prozodia sӑracӑ poate duce la utilizarea de grupuri de cuvinte 
incorecte sau fӑrӑ ȋnțeles sau la utilizarea de expresii incorecte (But, 2013). 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

PROF. GÂRLĂ ALINA – JULIANA                                                      
LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’, CONSTANȚA 

 

  

 Elevii din ziua de astăzi sunt diferiți de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. 
Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului 
și a email-ului, a smsurilor sau a rețelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. 
Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a învăța, dar și în activitățile 
cotidiene. 
 Ca urmare, școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
complexe din partea societății contemporane, să își revendice locul său în viața copiilor 
pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea 
de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu 
reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala 
își poate construi o imagine. 
  Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă legată de 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultatele obținute, număr de 
absolvenți, performanțe, calitatea activităților desfășurate pe parcursul anului școlar.  
 Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ 
local. Transmiterea veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, părinți, 
elevi menține școala în atenția generală a comunității. 
 Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă 
primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale 
activității elevilor școlii, să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați 
elevii. 
 Prezența elevilor de altă etnie, în special în mediul rural, impune o colaborare 
eficientă cu reprezentanții acestora. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate 
pe reducerea abandonului școlar, susținerea elevilor  dezavantajați social, sunt alte 
priorități de luat în considerare . 
  Promovarea imaginii școlii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică”, ce 
ține pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizației și pe de altă parte 
a activității desfășurate. Pentru realizarea unei promovări de imagine eficientă, se vor 
urmări tradițiile și realizările școlii, interacțiunile educaționale cu alte școli, avantajele 
oferite elevilor. 
  Managerul unei organizații școlare poate promova în mediul intern și extern al 
unității sau imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, prin utilizarea 
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metodelor și tehnicilor potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii 
este dascălul, cel care prin competențele și abilitățile sale, utilizând cele mai diverse 
metode și tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor 
posibilități de a se dezvolta armonios și de a  atinge maximul potențialului personal. 
 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.  
  Printr-o îmbinare a tradiţiei judeţului Constanţa cu dinamica pieţei muncii şi cu 
noile realităţi ale lumii contemporane, Liceul Economic „Virgil Madgearu” pregăteşte 
specialişti destinaţi cu precădere domeniului Serviciilor, respectiv Comerţului, 
Turismului, Alimentaţiei publice şi al Esteticii, Sectorului administrativ, Sectorului 
economic, dar având o vocatie mai largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor 
domeniilor economice şi a sectoarelor adiacente. Constanţa fiind un oraş turistic, aceste 
specializări vin să confirme dorinţa autorităţii locale şi a tuturor cetăţenilor de a 
dezvolta această componentă importantă a economiei şi anume Serviciile.  
 Deşi nu are o istorie foarte îndelungată, Liceul Economic „Virgil Madgearu” s-
a impus printre liceele de specialitate din judet, reuşind de fiecare dată să realizeze 
planul de şcolarizare, deci reprezintă o şcoală credibilă pentru elevii şi părinţii din 
judeţul Constanţa. 
 Calitatea deosebită a corpului profesoral și permanenta preocupare pentru 
îmbunătățirea bazei materiale, conduc la o formare profesională valoroasă și la 
orientarea eficientă în carieră a tinerilor. Astfel, anual, aproximativ 70% dintre 
absolvenți optează pentru continuarea studiilor în mediul universitar sau postliceal. 
 Calificările dobândite pe băncile școlii le permit tinerilor să se angajeze în cadrul 
diferitelor instituții publice sau la firme private de contabilitate, unități comerciale, 
hoteliere sau de alimentație publică, în agenții de turism sau saloane de înfrumusețare. 
Anual, aproximativ 20% dintre absolvenți se integrează pe piața muncii. 
 În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Voiculescu, F, Analiza resurse-nevoi și manahementul strategic în învățământ, 
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Rolul părinţilor şi al şcolii în educaţia copiilor 

 

Gheorghe Maria Silviana - Profesor Invatamant Prescolar                                    
Gradinita cu P. P. ,,Lumea Copiilor’’, Constanta 

 

 

Plecând de la funcţia centrală a educaţiei de formare şi dezvoltare permanentă a 
personalităţii individului tot timpul urmărim scopul principal și anume cel al integrării 
sociale optime, deoarece copilul, mai apoi adultul se află într-o permanentă interacţiune 
cu factorii sociali ai existenţei sale. Acesta asimilează normele şi valorile societăţii, 
modelele sociale de comportament, mijloacele sociale de comunicare umană, o 
interacțiune permanentă fiind astfel pregătit pentru viaţa socială, pentru asumarea unor 
roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul diferitelor etape de 
viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor 
instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu 
întregul sistem al mijloacelor moderne de informare şi influenţare. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, 
când intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă şi continuă de-a lungul 
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor 
sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de 
comportamente în diferite contexte.  

Activitatea educativă din grădiniţă și mai târziu școală nu poate fi izolată, 
separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, de cea 
din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, 
complexă şi unitară a instituției cu familia. 

Înainte de a merge la școală, copilul învață abilități de bază și trăiește într-un 
mediu familial care îi transmite  o serie de atitudini față de persoane și învățare, care îi 
pot fi de folos sau îl pot sabota în procesul adaptării la mediul școlar și pe parcursul 
învățării. 

Școala nu poate face ceea ce părinții nu fac și invers. Fiecare instituție, atât cea 
a familiei, cât și a școlii, are roluri bine definite, iar împreună se completează și 
potențează, nu se anulează, nici nu se înlocuiesc una pe alta. Implicarea părinților 
înseamnă prezența activă în demersul învățării prin asigurarea de materiale necesare, 
suport logistic, explicații, încurajări, medierea conflictelor, blândețe, înțelegere, 
disponibilitate. Să comunici constant cu educatoarea, învățătoarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesară susținerea și ce poate 
fi îmbunătățit, reprezintă un bun început în înțelegerea provocărilor fizice, emoționale 
sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment dat, pe parcursul formării 
academice. 
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Educaţia ȋncepe încă din copilărie, unde important este educatorul care este 
părintele ideal. El nu poate să greşească, fiind mereu conştient de importanţa şi 
grandoarea misiunii sale. Familia este nucleul orientării educationale, ea exercitând o 
influenţă deosebită şi definitivă asupra copiilor.   
          Școala este instituția care organizează trăirea unei experiențe de ȋnvățare.  Ea 
urmărește atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și mijloace stiintifice. 
Școala informează și formează elevii tinând cont de anumite principii, având grijă să 
evalueze modul in care obiectivele au fost atinse.  

Factorii care contribuie la formarea personalității tânărului sunt familia și școala. 
Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, și apoi tânărul se află într-un 
riguros raport de dependență materială și spirituală până în momentul în care, odată 
pregătit pentru profesie și muncă, își poate dobândi singur mijloacele de existență, iar 
școala este principalul factor instructiv-educativ care pregătește tânărul pentru viață, îi 
asigură un bogat bagaj de cunoștințe.     

Familia trebuie să se alăture eforturilor educative făcute de școală pentru că altfel 
ceea ce se clădește cu ajutorul școlii se dărâmă în cadrul familiei, iar cel care suportă 
consecințele este copilul a cărui formare și intruire va fi frânată. 

Prin urmare, școala nu este singurul laborator ȋn care copilul ȋnvață ci doar unul 
dintre ele, mai specializat și competent ȋn domeniul educatiei decât altele.  E bine ca 
părintele să aibă ȋncredere în școală, dar pentru ca educația copilului să se ridice la 
nivelul așteptat, el trebuie să se implice, să colaboreze cu personalul didactic pentru ca 
metodele și obiectivele propuse să fie convergente.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Giura Ioana-Clara                                                      
Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” 

 MĂRȚIȘOR-SIMBOL AL PRIMĂVERII 
 

 
ARGUMENT 

Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt 
început. An de an, ai senzaţia că renaşti odată cu primul mugur, cu primul fir de iarbă 
săgetat spre cer. 

Natura ne anunţă că primăvara a bătut la geam... . Noi, cu mic şi mare, bucuroşi, 
am deschis fereastra şi am primit mângâierea soarelui primăvăratec. 

Apoi, împreună, am descoperit ,,vestitorii primăverii”, iar pe ea am poftit-o la 
noi în clasă. 

Tema proiectului ,,Mărţişor-simbol al primaverii”, la o primă analiză se înscrie 
în cadrul obiectului abilităţi practice, dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă 
pe elev să se implice afectiv şi efectiv în alegerea temei, în căutarea şi sortarea 
materialelor necesare, în alegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor.              

OBIECTIV GENERAL 

Dobândirea de către elevi a abilităţilor de a elabora mici proiecte, prin activităţi 
de documentare, selectare a materialelor, comunicare interpersonală, utilizarea 
cunoştinţelor dobândite în procesul de învăţămant. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 Să-şi consolideze priceperile şi deprinderile de exprimare corectă. 
 Să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte în legătură cu investigaţiile făcute. 
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 Să utilizeze tehnicile activităţilor practice –pliere, lipire, suprapunere, colaj, 
origami, franjurare, quiling. 

 Să recepteze şi să redea corect linia melodică a unui cântec, joc, coordonând 
mişcările cu ritmul. 

 Să dovedească simţ estetic în realizarea lucrărilor creative.  
 Să participe cu interes la activităţi cu caracter extracurricular, conducând la 

creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi. 
 Să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului, participând 

activ în spiritul regulilor. 
 Să dovedească capacităţi creatoare prin organizarea de expoziţii. 
 Să arate interes pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea 

primăverii.   
 
GRUPUL ŢINTĂ:  

 Clasa a II-a C 
 Clasele a III-a A și a III-a C 
 Clasa a IV-a A 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă, holul școlii, Biblioteca şcolii 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 24.02-08 martie 2022 

RESURSE MATERIALE 

 Informaţionale - cărţi, reviste, ilustraţii, internet. 
 Materiale – cartoane colorate, mărgeluţe, aţă colorată,scoici,pene, lipici, 

creioane colorate, foarfece, etc. 
 

METODE ŞI PROCEDEE 

 Conversaţia 
 Explicaţia 
 Observaţia 
 Demonstraţia 
 Exerciţiul 
 Braimstorming-ul 
 Jocul  
 Activitate individuală şi în echipă.  
 

GRAFICUL ACIVITĂŢILOR 

 Mărţisor – semnificaţie, legende, tradiţii. (24.02.2022). 
 ,,Fantezie şi îndemânare”- confecţionare de mărţişoare (24/25/28.02.2022). 
 ,,Un mărţişor pentru fiecare”-oferire de mărţişoare. (1.03.2022). 
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 ,,Primăvara în inimile copiilor”- expoziţie de lucrări de primăvară realizate în 
cadrul orelor de educaţie plastică (4.03.2022).  

 „Chipul mamei” (7.03.2022- 8.03.2022) 
 

EVALUAREA PROIECTULUI 

 Expoziţie cu cele mai reuşite lucrări realizate. 
 Înmânarea de diplome tuturor elevilor implicaţi în proiect. 
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor 

 

Prof. Hoancia Liliana                                                                   
Școala Gimnazială ,,Sfânta Maria” Botoșani 

 

 

În mod firesc, părinții sunt primii educatori ai copilului.Vine apoi rândul 
profesionaliștilor din grădinițe și școli să se ocupe de educarea și formarea copiilor 
printr-o metodologie și un curriculum specific vârstei acestora. 

Familia reprezintă școala sensibilității, a primelor emoții și afecte, locul unde 
copilul învață să fie o ființă sensibilă, capabilă să își însușească valorile morale, 
intelectuale, estetice. Mediul familial în care trăiește elevul acționează zi de zi, 
constituind unul din factorii cunoașterii profilului psihologic al copiilor și deci un 
permanent punct de reper în activitatea instructiv educativă. În familie, educația 
copiilor are totuși un caracter nesistematizat, spontan și uneori eronat. Nu toți părinții 
au priceperea de a-și îndruma corect copiii, de a adopta o atitudine potrivită față de 
aceștia. Mediul educațional familial se deosebește de cel instituțional specializat prin 
faptul că acțiunea educativă din familie este integrată vieții reale, este saturată 
emoțional și are o intensitate deosebită. 

Demersul principal în colaborarea școlii cu familia este de a-i face pe părinți să 
reflecteze și să înțeleagă că nucleul familial are dimensiuni specifice prin conținutul 
său cu puternice valențe educative asupra copiilor. 

Atragerea părinților ca parteneri în actul educațional, cunoașterea de către părinți 
a particularităților individuale și de vârstă ale copilului, pentru a evita riscul unei 
prestații educative ineficiente sau al unor influențe negative, ca efect al greșelilor 
pedagogice, realizarea unor ,,rețele” de ajutor interfamilial în ceea ce privește educația 
copiilor, ne ajută la o informare psiho-pedagogică cât mai bună a părinților. 

Derularea eficientă a procesului instructiv educativ depinde de asigurarea unui 
raport direct proporțional între factorii implicați în dezvoltarea copilului la această 
vârstă: familia, grădinița, școala, societatea. În cadrul acestui ,,complex formativ” rolul 
preponderent îi revine școlii, instituție specializată cu cadre anume formate pentru 
realizarea obiectivelor. 

De modalitățile complete de realizare a educației școlare depinde în mare măsură 
întreaga dezvoltare ulterioară a personalității copilului. Reușita actului educațional 
depinde în mare măsură de cadrul didactic dar și de susținerea familie. Familia este 
pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale și se descoperă pe 
sine, este instituția cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea și dezvoltarea tradițiilor 
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culturale. Educația școlară capătă un caracter științific și formează temelia întregii vieți 
de mai târziu.  

În acest sens cadrul didactic trebuie să asigure o permanentă colaborare între 
școală și familie, să-i convingă pe părinți să păstreze unitatea de cerințe adresate 
școlarilor cu cele ale școlii. Inițierea părinților în problemele specifice educației 
copiilor se face prin diverse metode, alese cu tact de către cadrul didactic. Una dintre 
cele mai eficiente poate fi considerată implicarea directă a părinților în activitățile 
propuse de școală. Colaborarea dintre școală și familie presupune implicarea părinților 
în cât mai multe activități alături de copil.  

Participarea părinților se poate realiza în acțiuni de amploare cum ar fi: 
spectacole, drumeții, proiecte, concursuri sau activități de voluntariat și cele 
gospodărești. În acest fel, părinții au posibilitatea să vadă ce fac copiii lor atât în sala 
de clasă cât și în afara ei, iar în același timp să înțeleagă ce aptitudini au și ce posibilități 
de interese dovedesc. 

Implicarea activă a părintelui în viața elevului are un avantaj important pentru 
copil. Un impact puternic asupra copilului îl au activitățile educative și 
extracurriculare. Prin specificul profesiei, fiecare părinte poate aduce un plus de 
valoare acestui tip de activități. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite ale părinților.  

Dacă un părinte este medic vom valorifica această oportunitate implicându-l, atât 
cât programul îi permite, într-un număr cât mai mare de activități ce vizează educația 
sanitară, nutrițională a copiilor. Prezența medicului în sala de clasă ca membru al 
juriului în cadrul unui concurs pe teme sanitare, ca partener în prepararea unor gustări 
sănătoase, ca sursă de informații în cadrul unui proiect tematic este deosebit de 
benefică. 

Tatăl polițist este un sprijin de nădejde pentru educația rutieră atât pentru 
școlarul mic, cât și pentru școlarul din clasele gimnaziale. 

Educația extracurriculară făcută în școală prin orele de consiliere și cele 
desfășurate la ,,Școala altfel” urmărește ca elevul să învețe din timp să se deplaseze în 
deplină securitate pe stradă și să se comporte potrivit regulilor de circulație. Sprijiniți, 
copiii trebuie să dobândească convingeri care să le ofere posibilitatea de a alege dintr-
o mulțime de comportări posibile pe cea mai potrivită și mai puțin riscantă. Astfel se 
formează deprinderi corecte și folositoare, ajungându-se la acel simț al circulației, atât 
de necesar omului modern. 

Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă! Datoria noastră a dascălilor este să-i 
învățăm acest lucru. Trebuie să-i învățăm că strada nu este loc de joacă și să le explicăm 
ce consecințe poate avea o clipă de neatenție, aceste activități au fost desfășurate atât 
în sala de curs cât și pe stradă.  

De asemenea, trebuie să le formăm sentimente de respect și de admirație față de 
polițiști și să-i facem să înțeleagă că polițistul este un prieten care veghează asupra 
liniștii și siguranței noastre și pe care, la nevoie trebuie să-l ajutăm. Copiii nu trebuie 
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să fie nepăsători la ce se întâmplă în jurul lor și e necesar să-i ajutăm să înțeleagă cât 
de important este să ai un sprijin pe care să poți conta. 

O atmosferă deschisă și prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale 
și etnice. O legătură deosebită între profesor și părinți va duce la o relație deosebită 
între copii și cadrul didactic. 

Părinții sunt principalii colaboratori și parteneri ai școlii în ceea ce privește 
educația moral-civică a școlarului mic și mare. Experiența pedagogică demonstrează 
că reușita integrării sociale depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de 
copii, a relațiilor dintre ei și a modului în care se supune grupului (respectă munca 
colegilor care sunt de serviciul zilnic la clasă, să nu strice lucrurile din clasă și lucrările 
pe care le realizează și sunt afișate la panouri. 

La fel cum învățăm copiii să vorbească, să se comporte în familie, la școală și în 
societate, să respecte normele de igienă, de circulație, așa trebuie să-i învățăm să se 
comporte în mediul înconjurător. 

Trebuie să-i determinăm să aibă nu numai sentimente de admirație față de 
frumusețile naturii, ci să le formăm unele reprezentări și noțiuni concrete asupra 
realității. 

Treptat, printr-o activitate permanentă, intensă și complexă, trebuie acționat ca 
acestea să devină convingeri, deprinderi de păstrare, de ocrotire a mediului 
înconjurător. 

Simpla instruire în cadrul activităților nu asigură deplina realizare a obiectivelor 
urmărite. Este necesar să fac extinsă activitatea și în afara procesului de învățământ, 
prin apropierea copilului tot mai mult de natură. Implicarea familiei în acest sens este 
benefică începând de la participarea efectivă la activități de ecologizare a mediului, de 
plantare a unor copăcei, antrenarea în plimbări, drumeții, organizarea de jocuri în aer 
liber până la organizarea unor activități. 

Cunoașterea unor obiceiuri specifice poporului nostru poate fi facilită de 
implicarea școlarilor în șezători și serbări folclorice cu implicarea părinților. 

Participarea părinților la unele activități ale școlii (șezători, vizite, excursii, 
activități comune, lecții deschise, expoziții ale copiilor) și chiar implicarea acestora în 
organizarea, desfășurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaștere a particularităților 
propriilor copii, a dificultăților pe care aceștia le întâmpină în învățare. 

Un părinte se poate considera împlinit atunci când împreună cu școala reușesc 
să educe copilul astfel încât să aprecieze munca, să fie util în societate. 

De la simple cunoștințe și fapte de viață să-i determinăm pe copii să aibă atitudini 
personale participative, să-i învățăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu 
ceilalți. 

În cadrul acestor activități vor fi promovate și dezvoltate adevăratele valori și 
atitudini ca mod de viață: dragoste- dăruire pentru cei din jur, instituții și mediul 
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înconjurător; disciplină, responsabilitate- să își asume răspunderea pentru faptele, 
acțiunile întreprinse, să se simtă valoroși, de ajutor, utili; 

Concluzionând, pot spune că: 

- implicarea familiei în actul educațional are o eficiență sporită alături de ceilalți 
factori educaționali. 

-  posibilitatea de a-și cunoaște mai bine copiii, modul lor de a se manifesta în 
viața de grup, de colectiv, în viața socială; 

- părinții înțeleg mai bine rolul lor educativ și își însușesc procedee educative 
pe care să le aplice în educația copiilor lor. 

- cunoscându-se mai bine în cadrul acestor activități, părinții pot colabora mai 
ușor în luarea unor decizii importante pentru școală. 

Familia exercită alături de școală cea mai mare influență asupra copilului. Scopul 
acțiunilor lor este unitar însă în acțiunea comună a acestor doi factori, rolul conducător 
revine școlii. 

Mediul educativ din familie susține socializarea copilului. Participarea părinților 
în proiectele realizate la nivelul clasei și al școlii, contribuie la însușirea unor strategii 
eficiente ce facilitează dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

Atmosfera familială sănătoasă bazată pe încredere, respect, armonie, dragoste, 
atitudinea corectă a părinților față de copii, exemplul personal, stabilirea unui regim de 
zi în funcție de condițiile concrete din fiecare familie, unitatea de cerințe sunt esențiale 
pentru a croi copilului mic un debut sănătos în colectivitate. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI                                                     
PRIN DERULAREA UNOR PARTENERIATE                                             

IN CADRUL COMUNITATII LOCALE 

 

IBANESCU GIORGIANA 

 
▪ IMPORTANTA DERULARII PARTENERIATELOR CU 

REPREZENTANTI AI COMUNITATII LOCALE 

Parteneriatul educational este un concept care devine tot mai prezent in relatiile 
de colaborare ce se stabilesc intre unitatile de invatamant si diferitele segmente ale 
societatii. Necesitatea si importanta parteneriatelor rezida in doua aspecte: 

▪ nevoia deschiderii gradinitei catre comunitate 
 
▪ sensibilizarea comunitatii la nevoile gradinitei 
 
Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa raspunda 

solicitarilor din sistemul educational este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest 
lucru ramanand un instrument valoros al gradinitei-in general si un mare castig pentru 
educatia copiilor-in special, pornind de la ideea ca prescolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obisnuita a gradinitei pentru a intra in relatie cu semenii. Copilul vine 
astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un mediu comunitar 
variat. 

Educatoarea este cea care trebuie sa initieze, sa conceapa, sa structureze 
pertinent si corect parteneriatul educational, traducandu-l intr-un proiect valoros pentru 
toate partile implicate. 

 
▪ TIPURI DE PARTENERIATE- dupa nevoile si scopul urmarit 
 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale si a spatiilor de 

invatamant; diversificarea, innoirea materialului didactic aferent procesului de 
invatamant; 

▪ parteneriate ce vizeaza atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
 
▪ parteneriate pentru cunoasterea reciproca si buna relationare; 
 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

101



▪ parteneriate ce vizeza o cat mai buna integrare a copiilor in societate; 
 
▪ parteneriate profesionale, ce vizeaza formarea continua a cadrelor didactice; 
 
▪ parteneriate de imagine, in scopul popularizarii experientelor pozitive. 
 
▪ REGULI DE BAZA- care trebuie respectate in conceperea si realizarea unui 

parteneriat educational: 
▪ orice proiect de parteneriat trebuie sa porneasca de la anumite nevoi 

identificate(analiza de nevoi/SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunitati, 
amenintari); 

▪ analiza SWOT da nastere ideii de proiect; 
 
▪ proiectul trebuie sustinut de un argument intocmit pe baza analizei SWOT; 
 
▪ proiectul trebuie sa aiba ca finalitate producerea unei schimbari in bine in 

domeniul ce-l vizeaza; ca atare trebuie mai intai sa precizam raspunsul la 
intrebarile:,,Ce schimbare se produce daca derulam proiectul?”, ,,Ce s-ar intampla in 
cazul in care nu derulam proiectul?”; 

▪ stabilirea cu claritate a etapelor proiectului; 
 
▪ evaluarea si impactul proiectului. 
 
▪ ETAPELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 
 
a. Intocmirea protocolului intre parteneri-cuprinde angajamentul partilor, 

obligatii comune, obligatii individuale, semnarea protocolului intre parti. 

b. Structura proiectului 
 
1. Organizarea documentatiei: titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori 

permanenti si ocazionali, grup tinta, initiatorul proiectului, beneficiari directi si 
indirecti, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii 
de lucru, scop si obiective, echipa de realizare, repere temporale, locatia, resursele 
proiectului, rezultate asteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organizatiei, 
comunitatii si eventualele produse finale. 

2. Organizarea desfasurarii proiectului 
 
▪ Echipa proiectului 
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▪ Alcatuirea programului de activitati, in concordanta cu obiectivele 
stabilite(teme, continuturi, responsabilitati, loc, data) 

▪ Identificarea resurselor ce pot fi puse la dispozitia proiectului care trebuie sa 
fie in concordanta cu obiectivele si cu programul de activitati(umane, materiale, 
financiare, resurse de informatie) 

3. Implementarea proiectului- derularea propriu-zisa a activitatilor, conform 
calendarului. 

 
4. Monitorizarea si evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord si se 

vor pune in practica modalitati de monitorizare, evaluare si autoevaluarea proiectului:la 
inceput, pe parcurs, la final. 

5. Diseminarea rezultatelor-experienta pozitiva si rezultatele proiectului se vor 
face cunoscute, utilizand o diversitate de mijloace de comunicare. 

6. Finalizarea proiectului-moment mai special in care se va sarbatori reusita si se 
vor analiza alte nevoi care sa conduca la un nou proiect. 

 
▪ OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR IN CADRUL 

COMUNITATII 
 
1. Cooptarea diferitilor reprezentanti ai comunitatii locale ca parteneri in 

procesul educativ. 
2. Informarea membrilor comunitatii despre valorile promovate in institutiile de 

invatamant prescolar, formandu-i ca beneficiari directi ai achizitiilor de ordin 
educational ale propriilor copii. 

 
3. Cresterea disponibilitatii de colaborare in cele mai diverse domenii(educativ, 

sanitar, gospodaresc, informativ). 
 
4. Realizarea schimbului de opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu 

educativ sanatos. 
 
5. Colaborarea intre toate resursele umane implicate in viata gradinitei, astfel 

incat copilul sa aiba prioritate absoluta. 
 
6. Cresterea imaginii publice a institutiei. 

7. Oportunitatea de a schimba idei si impresii, de a impartasi din propria 
experienta si de a prelua noutati. 

 
▪ PARTENERIATE DERULATE 
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1. ,,Impreuna pentru copii nostri”-parteneriat educational cu familia derulat pe 
parcursul a doi ani scolari. 

 
▪ Scopul: Initierea parintilor in problemele specifice educatiei din gradinita 

privita ca un 
,,microgrup” din care copilul face parte;dobandirea de catre parinti a unor 

abilitati de relationare cu copii. 
 
▪ Parteneriatul gradinita-familie construieste relatii stranse intre cele doua medii 

ale educatiei, stabileste un sistem de valori apropiat intre acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 

 
▪ Exemple de activitati derulate pe perioada parteneriatului:,,Ne intalnim din 

nou”, ,,Traditii de Craciun”, ,,Cine lucreaza mai frumos?”, ,,Cum aleg scoala la care 
va merge copilul meu?”, 

,,Ultimii pasi impreuna”. 
 
▪ Una dintre cele mai interesante si placute intalniri a fost cea cu tema:,,Cine 

lucreaza mai frumos?”-activitate in care parintii au fost implicati sa participe activ 
alaturi de copii lor. S-au format perechi parinte-copil si au realizat impreuna un desen 
cu tema ,,Familia mea”. Apoi s-au 

format doua echipe si s-au pregatit un set de intrebari pentru parinti si un set de 
intrebari pentru copii, cu confirmarea raspunsurilor de catre parinte sau de catre copil. 
Acest moment l-am intitulat ,,Cat de bine ne cunoastem?”. 

 
▪ Finalizarea proiectului a fost conceputa ca o analiza, impreuna cu parintii, a 

aspectelor pozitive sau negative pe care le-am intalnit pe parcursul celor doi ani de 
intalniri. 

 
2. ,,Primii pasi spre scoala”-parteneriat cu Scoala ,,Pavel Dan” prin d-na 

invatatoare Cordos Ildiko. 
 
Obiectivele parteneriatului: 
 
▪ Realizarea unui schimb de opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu 

educational stimulativ. 
 
▪ Stabilirea unor puncte comune cu privire la programul derulat la grupa 

pregatitoare si semestru I al clasei I. 
 
▪ Familiarizarea prescolarilor cu mediul educational in care vor pasi in curand. 
 
,,In vizita la cei mici”- a fost una dintre cele mai placute intalniri si s-a organizat 

sub forma unei activitati comune desfasurata la gradinita, unde scolarii au venit in 
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vizita. Prescolarii le-au pregatit si prezentat un scurt moment artistic si le-au adresat 
scolarilor intrebari, cum ar fi: ,,Va place la scoala”, ,,Va mai amintiti de gradinita?”, 
,,Cum ati invatat sa cititi?”. Scolarii le-au raspuns la intrebari si o eleva le-a citit o 
scurta poveste intitulata ,,Cartea”. A fost o intalnire emotionanta, iar compunerile pe 
care le-au scris elevii clasei a IV-a in urma vizitei la gradinita ne-au impresionat si ne-
au mers direct la suflet. 

 
Alte activitati derulate pe perioada parteneriatului au fost: ,,Darul pentru 

prieteni”, ,,Vizita la scoala”, ,,Vizita la biblioteca”. 
 
▪ La varsta de 6-7 ani, copiii poseda in mod firesc acea maturitate intelectuala 

care sa le permita sa abordeze sarcinile scolare. Ramane totusi planul afectiv care-l 
pune pe copil la o adevarata incercare: colegi noi, reguli noi, invatatoarea, localul 
scolii,etc. Consideran ca prin derularea acestui parteneriat cu scoala am atenuat socul 
trecerii de la gradinita la scoala, copiii fiind acum mai pregatiti din punct de vedere 
emotional. 

 
Obiectivele proiectului: 
 
▪ Trezirea interesului si a curiozitatii copiilor pentru literatura. 
 
▪ Constientizarea parintilor si a altor factori educationali din cadrul comunitatii 

cu privire la rolul pe care il au cartile in formarea si dezvoltarea copiilor. 
 
▪ Stimularea prescolarilor de a desfasura activitati care sa contribuie la propria 

formare. 
Proiectul avizat formarea unei atitudini pozitive a prescolarilor fata de cartile 

pentru copii, orientarea acestora spre literatura, precum si realizarea unor noi forme de 
colaborare intre educatoare, reprezentanti ai bibliotecii si parinti. 

 
4. ,,Prietenul meu, politistul!”-parteneriat cu politia in vederea intensificari 

activitatii de sprijinire a copilului prescolar in dobandirea de cunostinte, capacitati si 
deprinderi care sa-i permita cu usurinta la conditiile de mic pieton. 

 
Obiectivele proiectului: 
 
▪ Sprijinirea copiilor pentru intelegerea necesitatii respectarii regulilor de 

circulatie, in vederea asigurarii securitatii personale. 
 
▪ Cunoasterea consecintelor nerespectarii regulilor de circulatie. 
 
,,Semne de circulatie”-convorbire cu suport intuitiv, a fost una dintre activitatile 

derulate pe parcursul parteneriatului, a fost realizata in sala de grupa si a fost 
coordonata de d-nul politist. Copiii au avut ocazia sa-si etaleze cunostintele despre 
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regulile de circulatie cu o placere deosebita, fiind motivati de prezenta politistilor, iar 
acestia la randul lor au fost placut impresionati de faptul ca niste copii de gradinita sunt 
atat de atenti la ceea ce se intampla pe strada. 

5. ,,Jucarii pentru copii”, ,,Iepurasul vine pentru fiecare”- sunt doua proiecte 
realizate in parteneriat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala si care au vizat 
formarea unei atitudini pozitive a prescolarilor fata de bucuria de a darui, orientarea 
acestora spre atitudinea de prietenie si colaborare in spiritul sarbatorilor de Craciun si 
de Paste. 

 
Obiectivele proiectului: 
 
▪ Antrenarea si dezvoltarea unor calitati ale copiilor-bunatate, compasiune. 
 
▪ Dezvoltarea altruismului prin constientizarea semnificatiei faptelor bune. 
 
▪ Educarea atitudinii de prietenie si colaborare cu persoane din mediul apropiat. 
 
Proiectele le consideram un real castig pentru toti cei implicati in derularea lor: 

parinti, copii, educatoare, d-nele de la Asistenta Sociala si ceilalti copii care au primit 
de la primii nu numai lucruri materiale ci si multa dragoste si bucurie. 

 
6. Recuperarea copiilor cu tulburari asociate printr-un program de parteneriat 

intre educatoare- logooped-psiholog. 
 
Programul de parteneriat s-a initiat ca urmare a depistarii la nivelul grupei 

pregatitoare a unor copii cu tulburari de vorbire si cu tulburari de comportament si a 
fost conceput in colaborare 

intre cele trei parti: educatoare-logoped-psiholog in vederea unei interventii 
complete, din toate cele trei aspecte, dar avand acelasi obiectiv cadru: 

 
▪ Recuperarea cu tulburari in colectivul de copii si monitorizarea permanenta a 

lor. 
 
Atributiile in cadrul programului 
 
▪ logoped:-elaborarea planului de recuperare a limbajului si psihomotricitatii 
 
-realizarea materialelor folosite in recuperarea limbajului si psihomotricitatii 
 
-efectuarea selectiva a activitatilor de recuperare 
 
-consilierea educatoarelor pentru a realiza integrarea copiilor cu ces 
 
▪ psiholog:-realizarea evaluarilor psihologice initiale, continue si finale 
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-activitati psihoterapeutice individuale si de grup 
 
-educarea psihomotricitatii 
 
▪ educatoare:-asigurarea frecventei la programul de terapie corectiv-

compensatorie 
 
-adaptarea curriculumului la nevoile speciale ale copiilor cupransi in program, 

identificand punctele comune celor doua tipuri de activitati 

-asigurarea integrarii reale a copiilor cu ces 
 
CONCLUZII: Initierea si derularea de activitati in parteneriat reprezinta o 

provocare pentru educatorul de azi, necesitand multa creativitate in concepere, 
dinamism in derulare, responsabilitate in monitorizare, flexibilitate in luarea deciziilor. 

 
In esenta, a manageria un proiect inseamna a stapani arta de a sti sa faci o 

schimbare: 
 
▪ inseamna sa gasesti modul optim pentru a atinge un scop; 
 
▪ sa poti conduce efectiv resursele disponubile pentru a atinge scopul; 
 
▪ sa identifici just competentele persoanelor implicate in proiect si sa le utilizezi 

corespunzator, 
 
▪ sa combini atitudini, abordari si tehnici ce se aplica la o gama larga de sarcini. 
 
Iar apoi sa fii capabil sa gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva 

valoarea de castig. 
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SĂPTĂMÂNA SĂNĂTĂȚII EMOȚIONALE –                                             
De la o idee, la fenomen național 

 

Prof. IONIȚĂ SIMONA MARIA                                                         
Școala Gimnazială Poplaca, Jud. Sibiu 

 
 
 

Cu mare satisfacție aș vrea să descriu una dintre cele mai frumoase experiențe 
didactice trăite în ultimul timp alături de elevii mei. Deși ne aflam în plină perioadă de 
pandemie COVID 2, am avut șansa de a ne implica într-o amplă mișcare, devenită 
națională, pentru starea de bine în școlile din România prin Programul național lansat 
de către doamna Simona Baciu, fondatoarea programului ”Profesori Fericiți pentr 
România” și autoarea cărții ”Profesorul din tine”.  

Totul a plecat de la o idee propusă în cadrul cursului cu același titlu organizat de 
Wellbeing Institute, la care am participat. Școala noastră a preluat cu entuziasm ideea 
imediat și, astfel, am desfășurat cinci zile fantastice de activități care i-au încântat pe 
elevii noștri. Fiecare zi a avut o altă temă:  
Luni: ”Ziua bucuriei unui nou început” sau ”Ziua Verde”. Am făcut salată de crudități, 
am realizat o mică scenetă, am îmbrățișat un copac, am purtat haine verzi, am pictat 
pietre și peisaje în care a predominat culoarea verde. 
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Marți a fost ”Ziua Supereroilor”. Copiii s-au identificat cu eroii preferați, i-au descris 
și au motivat alegerea lor, s-au îmbrăcat precum eroii lor, au realizat desene, au realizat 
o paradă a costumelor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Miercuri: ”Ziua sănătății fizice”. Am plecat într-o drumeție prin împrejurimile 
minunate ale comunei noastre, am cules cimbrișor de pe dealuri, am desfășurat tot felul 
de jocuri și competiții sportive, am organizat un picnik, ne-am bucurat de razele calde 
al soarelui de mai. 

 
 
Ziua de joi a fost numită ”Ziua emoțiilor colorate”. Ne-am îmbrăcat cât mai colorat, 
am avut umbreluțe și  baloane colorate, am pictat și s-au purtat discuții despre emoțiile 
noastre. Am citit poezii și povestiri și am vizionat filmulețe tematice. 
 

 
 
Ultima zi, vineri, a fost ”Ziua stării de bine”. A fost o zi amuzantă, purtând haine 
haioase și caraghioase. L-am descoperit pe Charlie Chaplin și pe Stan și Bran, 
vizionând câteva filmulețe. Umorul lor ne-a molipsit și pe noi și ne-a adus multă 
bucurie. 
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Împreună cu elevii noștri, am trăit niște experiențe extraordinare, pe care le-am 

împărtășit cu alte școli din județ și țară, prin intermediul grupurilor de pe facebook și 
mass-mediei locale. A fost un bun prilej de promovare a imaginii școlii noastre, dar și 
de a aduce mai multă bucurie, entuziasm și conexiune între copii, profesori și întreaga 
comunitate. 
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PROMOVAREA IMAGINII                                                              
ȘCOLII GIMNAZIALE ,,VASILE ALECSANDRI“, BRĂILA  

 

Prof. Labeș Carmen                                                                     
Prof. Bădără Violeta  

 
 
 Astăzi, Școala „Vasile Alecsandri” își sărbătorește ocrotitorii: Patronajul 
sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur nu ne este doar 
binecuvântare, ci și înaltă chemare. Dorim ca acest eveniment organizat de Școala 
noastră să fie  un act de mulţumire adus lui Dumnezeu şi Sfinţilor Trei Ierarhi. 
 SFINȚII TREI IERARHI: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur 
sunt prăznuiți în fiecare an pe 30 ianuarie.  Ei sunt considerați cei mai mari învățători și 
păstori din istoria creștinătății și modele de viață duhovnicească. Ierarhii i-au cerut în 
vis unui episcop să fie prăznuiți împreună pentru că nevoința lor, cât au fost în viață, a 
urmărit același scop: să-i împace pe oameni și să aducă în lume pacea și unirea.  

Elevii au realizat o expoziție de icoane și au prezentat un moment de „Educație creștină 
sub binecuvântarea sfinților.- Cuvinte de folos de la Sfinții Trei Ierarhi”. 

 Tot acum a avut loc și premierea celor 9 elevi  participanți la  Concursul de 
cunoștințe religioase cu participare internațională " Împreună cu Hristos în lume,  la 
începutul mileniului III,  etapa I, desfășurat în 18 dec. 2021 , sub îndrumarea prof. 
Labeș Carmen. Premierea a avut loc pe 30 ian. 2022, la Școala Gimnazială Vasile 
Alecsandri, în colaborare cu  parohia Sfinții Trei Ierarhi, preoți Brangă Ștefănel și 
Grecu Florin. 

De asemenea, elevii. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” BRĂILA 

ALEEA ŞTIINŢEI, NR. 5 

TELEFON/FAX: 0239681958 

 E-mail: scoalavasilealecsandri@yahoo.com 

 

 

 

TABEL NOMINAL cu elevii premiați la  
CONCURSUL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „ÎMPREUNĂ CU 
HRISTOS PRIN LUME ÎN MILENIUL III” 2021-Ediția a VI-a  

Etapa I „Hristos se naște, măriți-L!” 

Nr.crt. Nume/prenume  elev Clasa Observații  

1. G I M I A  

2. B B I I A  

3. D D L II B  

4. S M I V A  

5. Na S V A  

6. S M VI A  

7.  Bălan Mirel VII B  

8. Ț M A VII B  

9. S R A VIII B  
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Director,                              Preot Paroh B Ș          Responsabil, 

Prof. T A-A                                                                     Prof. L C 

                                                 Preot G F                          

 Simpozionul „Vasile Alecsandri - Omul politic și omul de cultură”, eveniment 
organizat în cadrul Zilelor Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Brăila, la sediul 
Muzeului Brăilei „Carol I”. 

Coordonatori: Viorica Preda, muzeograf – Secția Istorie a Muzeului Brăilei „Carol I” 
și Violeta Bădără, profesor - Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila. 

 În cadrul activității, elevii școlii celebrate au recitat poezii patriotice scrise de 
poetul și omul politic Vasile Alecsandri, după care au interpretat ,,Cântecul Gintei 
latine“, respective ,,Hora Unirii“.  

 La eveniment au participat: Cornelia Neacșu, consilier; prof. Alina Tudor, 
directorul Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Brăila, conf. univ. dr. Costin 
Croitoru, manager interimar al Muzeului Brăilei „Carol I”, dr. Viorel Mortu, cercetător 
(Muzeul Brăilei „Carol I"), prof. Elena Păpăruș și prof. Gabriel Novac (Școala 
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila). 

Foto: Diana Coșarcă (Muzeul Brăilei „Carol I"). Alte foto, sursa: Viorica Preda 
(Muzeul Brăilei „Carol I") 
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Rolul familiei si cadrului didactic din ciclul prescolar,                                        
în pregătirea copilului pentru școlaritate 

 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann,, - Râmnicu Vâlcea 

Prof. înv. primar Luculescu Andreea                                                      
Prof. înv. primar Drăgușin Mihaela 

 

 

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea 
ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa acest lucru putem sublinia 
câteva dominante în procesul de dezvoltare în acest stadiu: - cresterea deosebita a 
capacitatilor senzoriale si motrice; -sporirea autonomiei în plan practic prin formarea 
a numeroase deprinderi igienice de alimentare, de îmbracare, de manevrare a 
obiectelor; -dezvoltare proceselor psihice complexe care asigura noi caracteristici 
comportamentale: anticipare, organizare, reglare voluntara; -o mai mare curiozitate si 
sete de cunoastere care stimuleaza puternic jocul, învatarea si stimularea mediului 
înconjurator; -cresterea capacitatii de adaptare la mediul social; Programul de la 
gradinita face parte din viata copiilor de aceasta vârsta, aceasta institutie începând sa 
joace un rol tot mai important în dezvoltarea lor.  

Relationarea cu parintii pentru aceasta faza este esentiala, copiii preluând de la 
acestia modele de comportament si în acelasi timp încep treptat sa cunoasca mediul 
înconjurator: teatru, gradina zoologica, parcul s.a. Jocul este în continuare pentru 
aceasta vârsta o componenta cheie a programului zilnic, devine tot mai complex având 
efecte formative puternice. Un alt factor de dezvoltare psihica este reprezentat si de 
relationarile cu ceilalti colegi. Se afirma despre prescolar ca este avid de cunoastere, 
ca are o deschidere perceptiva speciala asupra spectacolului lumii; capacitatile sale 
senzoriale se dezvolta tot mai mult. 

Referindu-ne la prescolari, perceptiile joaca un rol important, cele tactile devin 
tot mai fine, contribuind la unificarea informatiilor cu care intra în contact prescolarul 
iar cele vizuale îsi aduc aportul la integrarea mai buna a celorlalte informatii în gândirea 
copilului. Pe baza acestor progrese înregistrate la nivelul perceptiilor, la prescolari 
apare si observatia ca forma superioara de explorare a mediului. Gândirea este 
reprezentata în acest stadiu de dezvoltare a copilului de: marea curiozitate, explorarile 
perceptive ample, însusirea tot mai buna a limbajului, desfasurarea de jocuri tot mai 
complexe. Doua caracteristici principale putem evidentia în procesul de gândire a 
prescolarului: intuitivitatea si preoperativitatea. Intuitivitatea ei este strâns legata cu 
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perceptia, în fapt se subliniaza idea ca ,“copilul poate gândi ceea ce percepe, dar 
gândirea lui nu merge mai departe cu reprezentarea elementului perceput” (P. 
Osterrieth). Unitatile cognitive cu care opereaza gândirea prescolarului sunt tot 
preconcepte, renumitul psiholog elvetian Jean Piaget vorbind în acest sens despre 
“gândirea imagistica” a prescolarului. Faptul ca este preoperatorie arata ca nu dispune 
de informatii veritabile ci doar de un fel de “actiuni executate în gând” (Jean Piaget). 
Gândirea prescolarului este în general necauzala. 

Relaţia părinte – copil 

Copiii au într-adevăr nevoie să fie ascultaţi de părinţi. Pentru a realiza aceasta, 
trebuie ca adulţii să fie la dispoziţia lor şi să-i asculte cu mare atenţie. Toate acestea 
necesită timp. Copiii au nevoie de atenţie, afecţiune, aprobare, ghidare si disciplină. 
Nu există o garanţie că dacă petreci o anumită parte din timp cu copilul tău, vei avea o 
relaţie foarte bună cu acesta. Copiii sunt extrem de adaptabili. Ei se pot obişnui chiar 
şi cu neglijarea. Trec ani până când observăm consecinţele rezultatelor. Trebuie să ne 
cântărim priorităţile şi să decidem ceea ce este sau nu esenţial în prezent.Copiii nu pot 
aştepta. Timpul acordat lor este întotdeauna cel mai important. Dacă părinţii aşteaptă 
un moment mai bun, până încheie ceea ce au de realizat la slujbă, până când se simt 
mai odihniţi, până săptămâna viitoare, până anul viitor, copiii deja au crescut şi 
perioada cea mai bună a dispărut deja. Expresia stil educativ este utilizată într-un sens 
relaţional: ea vizează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în cadrul cărora se 
realizează procesul educativ, fiind adesea înlocuită în literatura de specialitate, cu 
termeni ca „atmosferă familială”, „climat educativ”, „tehnici de influenţă”. 
(Stănciulescu, E., 1997, p. 91) 

Stilul parental are o proiectie semnificativa asupra viitorului scolar. În funcţie de 
controlul şi suportul parental, se disting următoarele stiluri parentale: 

-Stilul „autoritativ(e)”, în care se manifestă exigenţe înalte, control maxim dar şi 
suport maxim, întelegere si afectivitate, cooperare, fermitate dar şi flexibilitate; 
efectele asupra copilului sunt stimulative cu privire la manifestarea independenţei pe 
baza asumării responsabilităţii, a unor standarde şi aspiraţii înalte; Stilul autoritar, 
asociază un nivel înalt al controlul sistematic cu o slabă susţinere a activităţii copilului. 
Părinţii au faţă de copiii lor pretenţii ridicate, manifestă un nivel ridicat al cerinţelor şi 
controlului dar cu un nivel scăzut al înţelegerii, al suportului afectiv. Acest stil impune 
ascultarea, copiii sunt încărcaţi de probleme, reproşuri, nu li se respectă independenţa 
şi individualitatea;  

-Stilul permisiv, laisser-faire (sau libertin) în care controlul este de nivel scăzut 
şi suportul este maxim; copilului îi sunt impuse puţine norme de conduită şi 
responsabilităţi, faţă de rezolvarea unor probleme de viată importante sunt cereri 
minime şi formale, nivelul de aspiraţii este redus, realizările sunt superficiale, copiii 
cad uşor pradă unor tentaţii periculoase;  
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-Stilul de neglijare sau de respingere faţă de copil, care se manifestă prin 
ignorarea sau abandonarea copilului, prin lipsa de control, exigenţe scăzute şi lipsă de 
suport, nivel scăzut de grijă, afectivitate. Acest stil determină de cele mai multe ori un 
nivelul foarte scăzut al aspiraţiilor şi realizărilor, lipsa rezistenţei faţă de tentaţiile 
periculoase, izolarea copilului sau face posibilă cooperarea la acte antisociale.  

-Stilul directiv non-autoritar, este acela în care se manifestă un control ridicat şi 
un nivel mediu al suportului afectiv. Părinţii tind spre a fi autoritari, dar nu realizează 
un control strict şi sunt relativ mai apropiaţi de copii decât părinţii autoritari;  

-Stilul democratic, care manifestă un nivel mediu al controlului şi un nivel ridicat 
al suportului afectiv, apropiat de cel al părinţilor permisivi, dar iau decizii în mod 
democratic şi mai controlează, chiar dacă nu foarte strict realizarea deciziilor; 

-Stilul părinţilor „suficient de buni", cu nivel mijlociu de control, de exigenţe şi 
tot cu un nivel mediu pentru suport şi afectivitate. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în 
care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre 
valorile lor.  De asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la 
dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu 
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare.  

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre 
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui 
să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, 
asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei 
şapte ani de acasă’’.  Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, 
deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce 
are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . 
Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 
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Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce 
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că 
acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este 
fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, 
iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi 
să-l ajute.  Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a 
tinerei generaţii .  Ea este factorul decisive şi pentru  formarea unui om apt să contribuie 
la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  
Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai 
mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii 
pozitive între familie şi şcoală.  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt 
eficiente ambilor factori 

Pe de alta parte, cadrul didactic are un rol hotarator in integrarea si adaptarea 
copiilor la mediul scolar. Adaptarea copilului se precipită și se centrează pe atenția față 
de un adult decât cei din familie. Acest adult (învățătorul sau învățătoarea) începe să 
joace un rol de prim ordin în viața copilului. El este și devine tot mai mult 
reprezentantul marii societăți, al țării, cu idealurile și aspirațiile sale și al comunității 
din care face parte copilul. În același timp, el este cel care veghează la exercitarea 
regulilor societății și școlii și cel care antrenează energia psihică, modelează activitatea 
intelectuală a copilului și organizează viața școlară în ansamblul ei.  

Pregătirea copilului în familie și grădiniță pentru școală și exigențele ei este 
foarte importantă pentru că îi ajută să depășească mai ușor ce unii psihologi numesc 
șocul școlarizării comparat a fi tot atât de important ca cel al nașterii sau al pubertății. 
Un asemenea șoc se amplifică și atunci când colectivul de elevi prezintă unele 
distorsiuni cu abateri de la disciplina școlară, când învățătoarea sau învățătorul nu 
posedă suficientă experiență, când copilul prezintă instabilități în palierul psihic, când 
prezintă instabilități în planul somatic, când exigențele depășesc capacitățile sale de a 
le face față etc. 

Competiția școlară în care se plasează copilul presupune respectarea rigorilor 
disciplinei, să-și stăpânească emoțiile, să depună un efort permanent și să poată raporta, 
în mod corect, la activitatea și succesele colegilor. Aceasta înseamnă să aibă o imagine 
adecvată despre sine și despre alții, să învețe, așa cum spune Maurice Debesse, să se 
plaseze și să trăiască printre semeni. 
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Succesul activitatilor educationale este asigurat de o cunoastere si o aplicare 
adecvata a abilitatilor profesorului. Modul in care se comporta profesorul este esential 
pentru atingerea obiectivelor activitatilor de invatare. Cea mai importanta distinctie 
care ar trebui facuta atunci cand ne referim la rolurile interpretate de cadrul didactic 
este cea dintre rolul de controlor si rolul de facilitator. Acestea doua reprezinta 
extremitatile unui evantai comportamental ce include o gama larga de roluri pe care un 
profesor si le asuma in timpul activitatii sale. 

In concluzie, se poate specifica faptul ca, eficienta unui parteneriat scoala-
familie este bazata pe legatura stransa si permanenta intre membrii comunitatii si 
reprezentantii unitatii de invatamant. Se obtine in acest mod o stabilitate intre 
schimbare si continuitate, intre implinirea individuala si exigentele de ordin social. 

 

Bibliografie: 

Albulescu I., Catalano H., Sinteze de pedagogia invatamantului primar, DPH, 
Bucuresti, 2019 

BIRCH ANN, „ Psihologia dezvoltării“, Editura Tehnică, Bucureşti 2000, p.100 

Emil Verza, Florin Emil Verza - „Psihologia vârstelor“, Edit. Pro Humanitate, 
București 2000 
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Cercul de lectură 

 

Prof. Marcu Ana – Maria                                                                
Școala Gimnazială Valea Ciorii, Ialomița 

 

 

Pentru ca lectura să devină o provocare pentru tânăra generație, profesorul de 
limba și literatura română trebuie să se reinventeze mereu, să renască din propria 
cenușă, căutând cele mai bune ,,idei” care să stârnească interesul elevilor, acela de a 
descoperi fascinante aventuri în lumea poveștilor, a basmelor. Soluții se pot găsi 
întotdeauna. Trebuie doar să vrem, să ne implicăm și să ridicăm bariera  rigidității. 

Programa școlară actuală urmărește formarea reperelor culturale și a celor 
estetice, prin intermediul literaturii oferindu-se posibilitatea elevilor de a înțelege 
lumea în care trăiesc, de a se înțelege pe sine, de a se integra într-o societate aflată 
permanent în schimbare. ,,Actul lecturii – în opinia Alinei Pamfil – este în mod esențial 
sporitor: sporitor pentru că lărgește nu numai sfera cunoștințelor de limbă, a 
cunoștințelor despre texte și a celor despre lume, ci și pentru că, în orizontul lui, se 
reunesc gânduri și sentimente, cunoaștere de sine”1, de aceea, activitățile 
extracurriculare reprezintă alegerea potrivită pentru îndeplinirea acestor exigențe: 
cercuri de lectură, ateliere de creație, vizite virtuale ale unor muzee, case memoriale 
sunt doar câteva exemple.  

Nelson Mandela considera că ,,Educația este cea mai puternică armă pe care o 
poți folosi pentru a schimba lumea”. Pornind de la această afirmație, consider că este 
imperios necesar să-i învățăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să înțeleagă 
textul și cum să realizeze o analiză complexă a acestuia. Prin specificul ei, opera literară 
înlesnește formarea și modelarea tinerelor caractere, a deprinderilor și a normelor de 
comportament civilizat, ,,militând” pentru muncă cinstită, adevăr, modestie etc.  

În ultimii ani, am tot încercat mai multe metode de  abordare a textului literar, 
atât la orele de limba română, cât şi în cadrul mai multor activități extracurriculare. 

Ideea unui cerc de lectură mi s-a părut curajoasă, provocatoare. Așa că am pornit 
la drum, mai întâi cu o carte interesantă a Irinei Dobrescu - Lupul jucător de poker, al 
cărui personaj principal, Antonia, i-a cucerit de la început . Subiectul a fost pe placul 
elevilor claselor a V-a și a VI-a.     

Pentru a stimula curiozitatea şi dorinţa elevilor de a citi  i-am obişnuit cu lectura 
anticipativă, dar și cu vizionarea sau ascultarea unor fragmente dintr-o operă literară 
sau  secvenţe dintr-un film.          
 După aceste întâlniri, elevii sunt îndemnați să continue lectura/vizionarea acasă, 

 
1 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu/Structuri didactice deschise, Paralela 45, Piteșri, 20008 , p. 131. 
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dacă subiectul i-a atras, iar la următoarea întâlnire îi verific folosind diferite metode 
(explozia stelară, mimă, jurnalul de lectură). Spre marea mea surprindere, am remarcat 
că activitățile propuse le-stârnesc interesul pentru lectură.    
 Concluzia este că elevii citesc de plăcere, atunci când nu sunt constrânşi. 

 
 
Bibliografie: 
 
PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu / Structuri didactice deschise, 
Paralela 45, Piteşti, 2008  
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Stagiile de pregătire practică în pandemie 

 

Autor: prof. Maxim Cristina-Laura                                                       
Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș,, Satu Mare 

 

 

După cum bine știm cu toții, pandemia ne-a schimbat stilul de viață, atât acasă, 
cât și la locul de muncă. Nimeni nu a trecut ușor în această perioadă.  

Toate domeniile de activitate au suferit modificări. Educația nu a fost ocolită, 
din păcate. Când consideram că, învățământul profesional și tehnic a luat amploare și 
tot mai multe companii sprijineau învățământul, dezvoltau idei, păreri, opinii pentru 
cei care doresc să învețe o meserie, și anume elevi, școlile s-au închis, iar cursurile s-
au desfășurat în sistem online.  

Pandemia a schimbat și modul în care s-au desfășurat stagiile de pregătire 
practică în învățământul profesional și tehnic. Cursurile s-au desfășurat chiar și în 
sistem online, perioadă în care școlile au fost închise. Dar cu timpul școlile au început 
să se redeschidă, iar operatorii economici au fost sceptici în ceea ce privește prezența 
fizică a elevilor în unitățile economice, în a primi elevi în practică, pentru desfășurarea 
stagiului de pregătire practică. Dar atunci când ne așteptam cel mai puțin, operatorii 
economici locali, au venit în sprijinul unității de învățământ, pentru o colaborare 
fructuoasă. Elevii au parcicipat la stagiul de pregătire practică, sprijiniți de către cadrele 
didactice, operatori economici, dar și părinți.  

În acest sens a existat o colaborare deosebită a cadrelor didactice de specialitate 
și un sprijin deosebit în organizarea și desfășurarea stagiul de pregătire practică, la 
operatorii economici în funcție de calficarea profesională. Fiecare cadru didactic 
responsabil pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a îndrumat elevii și le-a 
adus la cunoștință și părinților sau tutorilor legali noile norme impuse prin 
respectarea măsurile sanitare și de protecție în cadrul agentului economic pe durata 
pandemiei de COVID-19 în conformitate cu Ordinul nr.5487/1494/31.08.2020, 
respectiv botărârea nr.5 din 3.02.2021 și precum și Ordinul nr. 3.235 din 4 februarie 
2021 al Ministerului Educației și nr. 93 din 4 februarie 2021 al Ministerului Sănătății 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2.   

Instruirea practică derulată la operatorul economic s-a realizat exclusiv prin 
activităţi faţă în faţă, clasa fiind divizată în grupe, cu numărul de elevi determinat în 
urma calculului privind asigurarea unui spaţiu individual de lucru determinat, pentru 
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fiecare elev, într-un interval de timp stabilit de comun acord, în funcţie de normele 
emise de către Ministerul Sănătăţii, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie 
stabilite împotriva infectării cu SARS-CoV-2.  

În învățământul profesional și tehnic se acordă o atenție sporită formării și 
dezvoltării deprinderilor practice profesionale a elevilor, a competențelor asociate 
activității și operațiilor specifice desfășurate în condiții reale de muncă la operatorii 
economici! 

Activitățile practice desfășurate la operatorii economici favorizează trecerea, 
tranziția elevilor de la mediul școlar, și anume: de la școală la viața profesională activă, 
adică la piața muncii. Acest lucru, le oferă angajatorilor- operatori economici 
posibitatea de a-și alege sau selecta din viitorii absolvenți, forță de muncă calificată,  
ceea ce duce la o consolidare a parteneriatului școală/piața muncii. 

Stagiile de pregătire practică, pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și 
profesional   s-a desfășurt cu prezența fizică a elevilor, după redeschiderea școlilor, cu 
respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile 
organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile legislative în vigoare, 
indiferent de scenariul epidemiologic. 

 
Organizarea activităților practice în învățământul tehnologic / profesional   
 

● Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform 
reglementărilor pentru agenții economici; 
● Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie 
menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;  
● Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. 
Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;  
● Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;  
● Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;  
● Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizată curățenia și 
dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, 
după fiecare grupă de elevi; 
● Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;  
● La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelelele, băncile, scaunele, 
mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi etc. 
 

Bibliografie: 

* GHID pentru învățământul profesional și tehnic, Anul școlar 2020-2021, Machetat 
la Editura Didactică și Pedagogică S.A   

* https://edu.ro/invatamant-profesional 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Petrescu ”Caracal /                                            
Școala Gimnazială Deveselu                                                              

Consilier școlar: Mirea Amelia Florentina  
 

 

Promovarea imaginii școlii din perspectiva consilierului școlar se face prin 
dezvoltarea relațiilor școală-elevi-părinți . 

 Un proces educațional de calitate presupune o implicare profundă a tuturor 
factorilor educaționali: părinți-elevi-profesori. 

 Pentru a-și exercita cu succes rolul în viața copiilor, familiile trebuie încurajate 
prin acțiuni sociale specifice, care favorizerază derularea optimă a relațiilor 
educaționale. Consilierea familiei și consilierea parentală vizează: constituirea unor 
deprinderi, atitudini, capacități și competențe parentale și familiale, și presupune 
acțiuni: de informare, de transmitere și primire a unor cunoștințe, idei importante 
pentru asigurarea succesului în comunicarea intrafamilială și în rezolvarea situațiilor 
conflictuale. 

 Consilierea părinților este o intervenție socio-educațională impusă de nevoia 
sprijinirii familiei în educație prin găsirea de către consilierul școlar de noi căi de 
comunicare și colaborare între părinți și educatori cu efecte pozitive asupra copiilor. 
Fără sprijinul activ al părinților, instituția școlară nu poate realiza obiectivele 
educaționale stabilite. Lipsa colaborării dintre familie și școală ar putea avea consecințe 
ca: absenteism, insucces școlar, violență, indisciplină, delicvență juvenilă, abandon 
școlar. Școala și familia trebuie să se susțină și să se completeze reciproc pentru a 
asigura integrarea copilului în activitatea școlară și în viața socială.  

Totodată, școala face posibilă participarea grupurilor și colectivităților la viața 
publică, elaborarea și luarea deciziilor.  

Obiectivul principal al acțiunii educative este formarea personalității copilului, 
care este urmărit atât în familie , cât și la școală, astfel încât sarcinile școlii și ale 
familiei în materie de educație se împletesc și se sprijină reciproc. 

Consilierul școlar ajută la dezvoltarea unei relații eficiente între cadrele didactice 
și părinți care presupune o ascultare activă, implicarea familiei în acțiunile extrașcolare 
ale copilului, cultivarea și practicarea toleranței față de un punct de vedere diferit etc.  

Rolul școlii în realizarea orientării vocaționale poate fi identificat la cel puțin trei 
niveluri: la nivelul organizării sistemului de învățământ , la nivelul conținutului 
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învățământului și la nivelul acțiunilor specifice de orientare în școală. Organigrama 
învățământului permite coexistența unor tipuri diferite de instituții școlare, cu profiluri 
școlare și specializări diferite ce se constituie în elemente favorizante pentru definirea 
alegerii vocaționale.  

 Consilierul are un rol important în dezvoltarea unui plan de carieră, care să fie 
congruent cu valorile personale și vocaționale și care în același timp, să promoveze 
dezvoltarea punctelor forte, a abilităților și a gândirii pozitive.  

 Satisfacția intrinsecă obținută pe baza acestei convergențe va hrăni starea de bine 
individuală și va crea o spirală a stării de bine legată de carieră.  

 Această abordare stimulează și creativitatea, cu efecte benefice asupra 
performanței, dar contribuie și la adaptabilitate și reziliență la schimbare.  

 În concluzie, pentru alegerea unui traseu pozitiv în carieră este nevoie de 
alegerea și planificarea carierei în concordanță cu posibilitățile persoanei de a-și folosi 
punctele forte și abilitățile în așa fel încât munca să aducă satisfacție.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII –                                                    
DEZIDERAT AL ORICĂRUI PROFESOR 

 

PROF. COORDONATOR, Mitrea Daniela 
 
 

 Școala, privită în ansamblul ei, este instituția de învățământ care asigură viitorul 
unei țări, prin faptul că formează și dă o direcție tinerei generații, creează și modelează 
conștiințe și caractere. Prin acestea, școala devine mult mai mult, ea se transformă într-
o instituție de cultură, o instituție cu valoare națională, un organism viu format din 
țesuturi și celule, care, pentru ca organismal să funcționeze bine, trebuie ca fiecare în 
parte să fie sănătoase și echilibrate din toate punctele de vedere. Astfel, fiecare liceu, 
școală generală, grădiniță, ca instituții distincte, ca mici părți componente ale 
organismului mare care este ȘCOALA, au fiecare în parte importanța proprie în 
funcționarea marelui organism. Dar, cum omul sfințește locul, imaginea școlii nu este 
dată doar de baza materială a acesteia, ci, mai ales, de oamenii care o populează, 
respectiv de cadrele didactice care sunt slujitori ai acestei profesii atât de importante și 
de nobile. Iar pentru ca imaginea școlii să fie una pozitivă, bine receptată în societate, 
cartea de vizită a profesorilor ei trebuie să reflecte o calitate profesională, în primul 
rind, dar și morală de excepție.  

 În școala în care îmi desfășor activitatea majoritatea cadrelor ddidactice caută să 
întreprindă activități și acțiuni școlare și extrașcolare care să îi satisfacă în primul rând 
pe beneficiarii direcți ai educației, pe elevi, dar și pe părinții lor, ca beneficiar indirecți.  
 La fel ca și colegii mei, și eu am încercat să contribui la crearea bunei imagini a 
școlii în care funcționez, prin diverse activități extrașcolare. Una dintre ele a fost 
activitatea numită „E vremea colindelor”, organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
Activitatea a constat în organizarea unui mic cor cu elevi de clasa a VI-a, cor care a 
interpretat colinde cu ocazia sărbătorii Crăciunului, la Biserica „Sf. Nicolae” din 
cartierul buzoian Broșteni. La activitate au participat credincioșii oișnuiți să meargă 
regulat la Sfînta Liturghie duminicală, dar și părinții și bunicii copiilor, creându-se 
astfel o mai strânsă legătură între unitatea școlară, preoții parohi ai bisericii, copii și 
comunitatea din care fac parte. Mai jos este prezentat Raportul de activitate, ca exemplu 
de bună practică. 

Titlul activității: E vremea colindelor… 

Data: 19.12.2021 

Locul: Școala Gimnazială nr. 7 Buzău 
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Obiective:  

1-cultivarea valorilor creștine, a respectului față de obiceiurile și tradițiile populare; 

2-participarea nemijlocită la viața bisericii și la activitățile comunității din care fac 
parte elevii implicați; 

3-dezvoltarea gustului pentru frumos. 

Descrierea activității:  

Activitatea s-a realizat împreună cu unii elevi ai claselor a VI-a A și a VI-a B și a 
constat în pregătirea și interpretarea de colinde tradiționale românești în fața membrilor 
comunității creștine de care elevii aparțin și în fața reprezentanților clerului, respectiv 
preoții slujitori la Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Dorobanți 2. Din rândul 
acestora, am primit sprijin deosebit din partea preotului profesor Stoica Constantin, 
profesor de religie în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 Buzău. Grupul de colindători a 
interpretat colindele în interiorul bisericii Sfântul Nicolae, după încheierea Sfintei 
Liturghii, în preajma bradului împodobit. Atât preoții slujitori, cât și creștinii din 
biserică i-au primit cu brațele deschise pe copii,i-au ascultat cu plăcere și i-au aplaudat; 
la sfârșit copiii au primit cadouri din partea reprezentanților Bisericii Sfântul Nicolae.  

Beneficiari direcți: Elevii claselor a VI-a A și a VI-a B ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 
Buzău Buzău.  

Beneficiari indirecți: Membrii comunității creștine, părinți sau rude ale copiilor 

Responsabil activitate: profesor coordinator, disciplina limba română și religie, Mitrea 
Daniela. 

Data: 20.12.2021                                                                                  

DIRECTOR: 

PROF. T. I. M.                                    

 PROF. COORDONATOR, Mitrea Daniela 
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 STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII GRĂDINIȚEI                                
ÎN COMUNITATE 

 

  PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MOGOȘ VASILICA                                          
GPN BURDEA 

 

      

          Promovarea unei imagini pozitive asupra grădiniței cuprinde toate formele 
de comunicare și activitățile pe care unitatea școlară le poate desfășura pentru a atrage 
grupurile țintă, prin educația de calitate oferită.    

Ținând cont de situația actuală- finanțarea per elev, fiecare instituție școlară  caută 
cele mai variate modalități prin care să iasă în evidență, astfel ca un număr cât mai 
mare de părinți să își înscrie copiii la unitatea de învățământ respectivă. 
          Promovarea unei școli se poate realiza prin tipărituri de promovare (broșuri, 
cărticele, pliante, reviste), și reclamă proprie (colaborarea cu ziare locale, internet, 
pagini web, rețele de socializare- facebook).          

           Una din cele mai importante provocări ale instituției de învățământ de care 
cadrul didactic trebuie să se intereseze este promovarea imaginii școlii atât pe plan 
local, național, județean. 

Tinând cont de acest lucru și eu  am folosit de-a lungul timpului diverse strategii 
pentru a-I atrage pe partenerii educaționali la grădinița unde funcționez,  pe care le voi 
reda în cele ce urmează: 

1) Realizarea de activități atractive cu preșcolarii  și popularizarea rezultatelor 
muncii noastre   pe panouri în sala de grupă (sub forma unui mic târg de expoziții ) 
Aceste activități au fost fotografie și postate îndeosebi pe grupul nostru de whatsup, 
messenger, facebook etc, bazându-ne pe faptul că suntem în zona rurală, unde 
comunicarea este extrem de deschisă, iar ,, zvonul\” circulă extrem de rapid.     

 2) Menținerea unei strânse colaborări cu familia preșcolarilor prin elaborarea 
proiectului de parteneriat, prin vizite la domiciliu, prin activitățile de consiliere si 
suport educațional oferite părinților, prin ședințe lunare chiar și  și mediul on-line, prin 
intermediul telefonului,  facebook-ului, grupurilor închise ale grupei noastre: whatsapp 
și messenger- G:P:N: Burdea.          

3) Încadrarea în activitățile zilnice cu copiii, a unor tipuri de activități ce presupun 
un comportament etic, înlăturarea violenței și bulling-ului, activități didactice pentru 
reducerea absenteismuluișcolar. 
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          Cu alte cuvinte, am căutat să ofer partenerilor implicați în grădinită o educație 
de calitate, ce are la bază individualizarea învățării în funcție de nevoile și interesele 
copiilor, de ritmul lor propriu de lucru.         

4) desfășurarea lunară a unor teme de activitate extrașcolară (ateliere de lucru, 
activități deschise cu părinții, drumeții, serbări, concursuri, activități practic-
gospodărești) și a activităților specifice din cadrul programului ,,Săptămâna altfel - să 
știi mai multe, sa fii mai bun” (activități de educație ecologică, educație rutieră, 
educație sanitară, excursii, activități distractive, picnicuri la iarbă verde, desene pe 
astfalt). 

* OBS: deoarece contextul pandemiei de covid 19 ne-a permis să desfășurăm 
activitățile cu prezență fizică, toate activitățile enumerate mai sus s-au realizat, ținându-
se cont de purtarea măștii de protecțe, dezinfectarea mâinilor și suprafețelor și  
distanțarea socială de 1,5 m. 

De asemenea, dorind să promovez activitățile desfășurate cu cei mici în grădiniță 
și pe plan județean, național, am participat cu diverse lucrări realizate de copii la 
concursuri (desfășurate online în această perioadă): ”Toamna-frumusețe și bogăție”; 
”Magia iernii” unde am obținut ca și premii - mențini. 

Promovarea grădiniței la nivel local am realizat-o prin strategia elaborării 
parteneriatelor educaționale, dintre care amintesc pe cele derulate la momentul de față: 
- parteneriat cu familia: ,,Împreună pentru copiii noștri ”; 

- parteneriat cu cabinetul medical:  ,, Sănătatea nu e totul,însă fără sănătate, totul 
este nimic ” 

- parteneriat cu biserica din sat cuu numele de  ”Sfântul Gheorghe” : ,, Să ne 
rugăm împreună!” 

În concluzie, privind partea teoretică, strategia de promovare a oricărei unități de 
învățământ ce ține la prestigiul său în societate, se poate realiza prin două metode: 
 A) promovarea indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala și-a 
făcut cunoscute modalitățile de derulare și dezvoltare a ofertei educaționale, prin 
intermediul celui mai utilizat mod-   internetul- și prin popularizarea exemplelor de 
bune practici, postate pe site-ul www.didactic.ro; sau pe site-ul școlii de centru: 
https://caldararu.wordpress.com/ 

B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea 
unităților economice din localitate. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

        https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/februarie2017/12-NaneGina-
MocanuCristina-Promovarea_gradinitei.pdf 
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1) Cherchez, N, Mateescu, E, ,, Elemente de management școlar ”, Editura Spiru Haret, 
Iași, 1994  
 2) Jinga, Ioan, ,, Managementul învățământului ” , Editura  Aldin, București , 2001 
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Promovarea Colegiului Național „George Coșbuc” Motru                                    
prin intermediul proiectului educațional „Liternauții” 

 
Prof. înv. primar Motîntău Daniela                                                       

Prof. Mustață Ana Daniela                                                               
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru 

 

 
Promovarea imaginii  Colegiului Național „George Coșbuc” , Motru,  este rodul 

activităților derulate în parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se 
creează relații de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative și nu în 
ultimul rând, au loc schimburi inter și intra disciplinare. Există:  

-Parteneriate cu instituțiile culturale - Biblioteca „Christian Tell”, Teatrul 
dramatic „ Elvira Godeanu”, Casa de Cultură a Municipiului. 

-Promovarea activităților extracurriculare și a proiectelor educaționale 
organizate pe pagina de Facebook, site-ul instituției, presa locală și județeană. 

-Colaborare cu ISJ Gorj și Centrul de Excelență 
-Participare la olimpiade și concursuri școlare la nivel județean și național 
-Organizarea și coordonarea de concursuri școlare precum: „Repere de gândire 

filozofică”, Festivalul de Artă și Creație Literară „ Corabia visurilor”, proiecte 
eTwinning Erasmus, Clubul de Lectură „ Labirint” și „ Liternauții”, Trupa de Teatru „ 
Labirint”.  

Prin acest cadru inedit noi insuflăm elevilor dorința de implicare în comunitate, 
experiențele de învățare le multiplicăm și le diversificăm, personalitatea lor devenind 
una efervescentă și accentuat creatoare. 

Colegiul Național „George Coșbuc” are nevoie de promovare prin activități 
extrașcolare.  Brandingul este o componentă inerentă a instituției pentru că serviciile 
pe care le pune la dispoziție sunt cele care o recomandă; din această perspectivă reiese 
personalitatea instituției, valorile sale, misiunea și obiectivele. În ceea ce privește 
elementele de imagine și dimensiunea relației cu publicul am reușit să identificăm o 
multitudine de aspecte pozitive prin implicarea elevilor în activități extrașcolare.  

În decursul anilor, am inițiat un proiect educațional, cu caracter permanent, 
numit Clubul de lectură „Liternauții”.  
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Proiectul educaţional reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi 
„biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la 
redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de 
egal! Proiectul nostru promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură prin 
intermediul cărții. Contactul cu poveștile sau cu textul scris al cărţii conduce la 

dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogăţirea vocabularului, la creativitate. 
Intrând în ,,Clubul de lectură”, copiii au învăţat să deosebească binele de rău, 

adevărul de minciună, faptele bune de cele rele; au devenit mai atenţi, mai sensibili și 
au început să dezvolte concepte morale.  

Cu alte cuvinte, am stimulat interesul pentru lectura individuală și colectivă în 
perioada școlară, am dezvoltat și activat vocabularul elevilor din clasele primare și nu 
numai, elevii dezvoltând aptitudini speciale prin antrenarea lor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut. Noi, ca și cadre didactice, am cultivat interesul pentru 
lectură în rândul elevilor, am facilitat integrarea lor în mediul școlar, am oferit suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei, am fructificat talentele personale și am corelat 
aptitudinile cu atitudinile caracteriale. 

Consider că un astfel de proiect este şi va fi atractiv pentru copii, le dezvoltă 
capacitatea de muncă în echipă, pentru realizarea unei sarcini, contribuie la însuşirea 
unor norme de comportare corectă, atitudinale, dezvoltă imaginaţia, creativitatea şi 
gustul estetic. 

Pentru parteneri, proiectul constituie o provocare în direcţia promovării 
instituției prin folosirea unor metode şi tehnici noi de lucru cu copiii, o modalitate de 
stimulare a activităţii de documentare şi cercetare pentru realizarea produselor de 
promovare a proiectului, dar şi un mod de formare profesională continuă. 

 Activitățile educative organizate și desfășurate în școală au un impact pozitiv 
asupra elevilor fiind atractive, răspund nevoilor și intereselor de formare și dezvoltare 
a competențelor, generând un mediu de învățare eficient, starea de bine în rândul 
elevilor și profesorilor, orientând demersurile educaționale către dezvoltarea cognitivă 
și cea socio - emoțională. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. MUNTEANU MARIANA 
                   
                                                                      
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la 
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării 
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar 
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 
viitor. 
        O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze 
activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților 
acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea 
de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 
        Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele 
funcții: 

–investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 
–adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 
–adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, 

așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii 
educaționale; 
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–practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 
 
      Promovarea imaginii unității noastre reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaționali școală-elevi-părinți. 
      Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și 
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați,dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare 
formativă. 
      Modalitatea eficientă și viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor 
din sistemul educațional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru 
rămânând un instrument valoros al școlii și un mare câștig pentru educația copiilor în 
special, pornind de la ideea că elevul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obișnuită 
a școlii pentru a intra în relație cu semenii. 

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane,crește și se dezvoltă într-un 
mediu comunitar variat. Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai 
prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele 
segmente ale societății.  
Necesitatea și importanța parteneriatelor regidă în două aspecte: 
-nevoia deschiderii școlii către comunitate; 
-sensibilitatea comunității la nevoile școlii. 
 

Profesorul este cel care trebuie să inițieze,să conceapă,să structureze pertinent și 
corect parteneriatul educațional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părțile implicate. 
      Prin oferta educațională, școala dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile 
opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii. 
      Prin oferta educațională avem în vedere următoarele aspecte: 
     -Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale,în rândul unităților de 
nivel școlar, la nivel județean,național și internațional. 
     -Promovarea școlii printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor 
educației inclusive să fie prioritară. 
     -Realizarea unor activități de informare după integrarea și progresul copiilor, a 
copiilor cu C.E.S., despre politicile educaționale, despre resursele educaționale 
folosite. 
      Fiecare unitate de învățământ  trebuie să depună eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale 
fiecărui copil, atât în școală, cât și în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, 
locuri de joacă, resurse educaționale). 
     „Să ne dăm silința să facem din copil un om și un caracter” (Liviu Rebreanu). 
După această deviză m-am ghidat și am făcut ca oferta educațională să fie cât mai 
bogată și variată și am stabilit-o în funcție de resursele umane, opțiunile părinților și 
ale copiilor, vizând promovarea unui învățământ deschis și flexibil. 
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În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, 
dacă ne definim așteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină grădinița, 
înainte de proiectarea schimbării, trebuie să știm exact situația existentă, cu alte cuvinte 
trebuie să facem diagnoza mediului intern și extern astfel: 
   -Formarea și dezvoltarea personalului didactic este un aspect major care influențează 
decisiv calitatea activității în grădiniță, astfel am valorificat numeroase oportunități de 
formare: cursuri, seminarii, workshop-uri, etc.; 
   -menținerea legăturii permanente cu familia și colaborarea cu aceasta a dus la 
asigurarea succesului școlar; 
   -dezvoltarea unei relații de parteneriat cu școala a fost realizată prin activități 
deschise, vizite, spectacole comune sau excursii; 
   -derularea de parteneriate și proiecte locale sau județene a făcut să se lărgească 
viziunea școlii în viața comunității. 

Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări tradiţiile şi 
realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este dascălul, 
cel care prin competențele si abilitățile sale, utilizând cele mai diverse metode si tehnici 
de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 
dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal, pentru a se integra cu 
ușurință în societate. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

 

P. î. p. p. Tîlvăr Mihaela                                                                 
G. P. N. Dumbrăveni                                                                    

Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamirescu”, Jud. Vrancea 
 
 
 

 Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 
cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, 
dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Dependența unității școlare de 
libertatea de alegere a părinților face ca şcoala să depindă de implicarea ei în 
modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită 
de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale comunității.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. Deschiderea spre nou se 
realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei 
dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți 
(copii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel 
influențată de școală. 
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții 
fiind primii interesați de acest aspect. 

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
Activitatea educativă ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte 
influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face abstracţie 
de toate acestea. 
 Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-şi dea seama de acest lucru. 
Personalitatea lor fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu 
argumentele cele mai raţionale de care dispunem. Orice amestec brutal în sufletul 
copilului îi creează resentimente şi-l îndepărtează de părinţi sau de educatoare. 
Educatoarele nu pot rămâne indiferente la dramele copiilor cu părinţi conservatori, 
părinţi „de duminică”,  părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care trudesc, se 
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luptă cu greutăţile vieţii să-şi educe copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să 
se autoeduce. 
 Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar 
împlinirea acestui deziderat este în atenţia personalului didactic. De aici, intervine 
necesitatea parteneriatelor grădiniţă- familie care îşi propun schimbarea mentalităţilor, 
atitudinilor şi comportamentelor unor părinţi. Din punctul de vedere al atitudinii 
familiei faţă de grădiniţă se poate constata că unele familii manifestă o totală încredere 
în rolul pe care grădiniţa l-ar putea avea asupra copilului, pe când altele întârzie 
momentul integrării în acest mediu sub argumentul că introducerea vremelnică a 
copilului într-un program orar relativ riguros stopează cu brutalitate procesul copilăriei. 
 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite este necesar ca noi, educatoarele, să 
dovedim competenţă profesională, tact şi multă răbdare cu copiii, dar dacă reuşim să 
antrenăm în acest demers şi părinţii ori de câte ori va fi necesar aceste rezultate vor fi 
garantate. În acest mod îi apropiem de viaţa grădiniţei, făcându-i cei mai fideli 
colaboratori ai noştri.  

Implicarea părinţilor în acţiunile grădiniţei îi determină pe aceştia să înţeleagă 
că responsabilitatea grădiniţei şi cea a familiei converg spre un scop comun, iar pe de 
altă parte, le dă posibilitatea să aprecieze în mod real activitatea educatoarei. 

Iniţierea părinţilor în probleme specifice educaţiei se realizează prin consultaţii, 
expuneri, conferinţe şi, mai ales, prin atragerea lor în activităţi, spectacole, drumeţii, 
excursii. Prin aceste modalităţi nu numai că eficienţa activităţilor va fi mai mare, dar 
realizăm, totodată, un învăţământ modern. Promovând participarea părinţilor la 
activităţile din grădiniţă şi ţinând seama de opţiunile lor, educatoarele se pregătesc mai 
bine, fiind în deplină cunoaştere psihologică a copilului şi a ambientului acestuia, cât 
şi în concordanţă cu aspiraţiile familiei. 
 Promovare imaginii școlii am relizat-o și prin parteneriate și colaborări cu alte 
unități din județ sau din țară, parteneriate în cadrul cărora, an de an, copiii au participat 
la concursuri de artă și creație, dar și de testare a cunoștințelor. În urma acestor 
activități, au fost răsplătiți cu premii și diplome care au contribuit la promovarea 
imaginii școlii/grădiniței.  
Activitățile extrașcolare sunt un promotor neîntrecut în promovarea imaginii grădiniței, 
la nivel preșcolar membrii familiei fiind prezenți la aceste activități și implicându-se în 
desfășurarea lor. 

Din toate aceste activităţi, care au presupus o implicare activă a părinţilor alături 
de copii şi de educatoare, au câştigat atât copiii cât şi părinţii, dar şi grădiniţa. 
Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, colaborarea şi 
integrarea părinţilor în activităţile instructiv-educative din grădiniţă rămâne un 
deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte practic că oferă 
avantaje tuturor părţilor implicate în procesul educaţional. 

În concluzie,  imaginea unității de învățământ poate fi promovată oferind 
beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele 
educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, 
promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. 
Grădinița, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar Mihai Elisabeta Victorita                                                 
Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Moruzi’’ Comuna Pechea, Judetul Galati 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii.  

OBIECTIVE: 
 -sa informeze comunitatea  cu privire la activitatea si rezultatele scolii; 
 -sa promoveze proiecte focalizate pe reducerea  abandonului  scolar,integrarea 

elevilor cu CES; 
 -sa organizeze  actiuni  relevante pentru comunitate; 
 -sa promoveze imaginea  institutiei si factorilor ce isi asuma  responsabilitatile 

in procesul de descentralizare si asigurare a calitatii educatiei; 
Nr. 
crt. 

Actiuni/Masuri Termen Responsabil Observatii 
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1.  Realizarea unei pagini WEB 
 Asigurarea functionarii site-ului. 
 Reconsiderarea  strategiei privind  

imaginea  institutionala in randul 
copiilor, parintilor, comunitatii(afise, 
panouri) 

 

permanent Director 
Coordonator de 
proiecte 

 

2.  Realizarea unor planuri operationale 
vizand relatia gradinita-scoala-parinti-
comunitate ca factor determinant in 
realizarea obiectivelor 
comune(sedinte,lectorate cu parintii) 

permanent Director 
Consilierul 
educativ 

 

3.  Initierea activitatilor educative scolare  
si extrascolare diferentiate care sa 
raspunda  socializarii 
copiilor(concursuri,reuniuni,intalniri cu 
agenti economici,personalitati) 

permanent Comisia  
pentru org.act. 
scolare si  
extrascolare 

 

4.  Initierea de programe de formare a 
copiilor pentru realizarea unor proiecte 
in beneficiul comunitatii(participarea la 
actiuni  organizate in scop  umanitar). 

 Derularea programului de protectie a 
mediului 

permanent Director 
Consilierul 
educativ 

 

5.  Distribuirea pliantelor,brosurilor de 
promovare a imaginii scolii 

decembrie 
ianuarie 

Directorul  
scolii 
Cadrele  
didactice din  
invatamantul 
primar 
 

 

6.  Ziua Portilor Deschise februarie Cadrele 
didactice 
din invatamantul 
primar 

 

7.  Revista scolii ,,Cuvinte mestesugite” trimestrial Colectivul  
de redactie 

 

8.  Acorduri  de parteneriate cu diferite 
institutii:dispensar,CJRAE,Fundatia 
Inima de Copil,politie 

permanent Consilierul 
educativ 

 

 

Rezultate asteptate: 

 cresterea calitatii serviciilor; 
 marirea  gradului de satisfactie al beneficiarului; 
 inscrierea in clasa pregatitoare a unui numar mai mare de elevi; 

o relationare mai buna intre scoala-familie-comunitate 
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O altfel de școală 
 

Mihai Sorina Gabriela                                                                  
Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”, Rm. Vâlcea 

 
 

Schimbările economice, politice, culturale, comunitare ce au apărut în societatea 
contemporană se reflectă, binențeles și în domeniul educației. Globalizarea a 
determinat modificări atât pe piață muncii cât și pe piață bunurilor și serviciilor și a 
influențat comportamentul consumatorilor.  

În special provocările ultimului an, pandemia, a exacerbat comunicarea on-line, 
întâlnirile face-to-face, implicit învățământul respectiv procesul educațional s-a mutat 
din off-line în on-line. 

În principiu viață cotidiană, lucrurile altădată considerate a fi ‘NORMALE’ 
‘participarea la viața socială iar în Domeniul educațional modalitățile de realizare a 
invatării, toate acestea au fost fundamental modificate. Societatea cunoașterii 
facilitează informatizarea societății în ansamblu iar valorificarea superioară a 
informației permite răspândirea nemaiîntâlnită a acesteia.  

Metode de învățare cu ajutorul calculatorului, în paralel cu o multiplicare ultra-
rapidă și difuzarea pe scară tot mai largă a informațiilor de orice fel stau la baza 
schimbărilor resimțite atât la nivelul vieții sociale, dar mai ales la nivelul vieții 
personale. 

Fenomenul globalizării a condus la legăturile de tip cauza-efect  între economiile 
lumii  iar factorul uman că resursă de inteligență și creativitate reprezintă baza 
adaptabilității la noutățile  vieții pe care o trăim. Atât în Uniunea Europeană cât și la 
nivel mondial se insistă asupra dezvoltării durabile, căutăndu-se soluții eficiente 
inclusiv cu ajutorul educației și cercetării la probleme ce se acutizează; schimbările 
climatice, noxele și poluarea, topirea ghețarilor, subțierea stratului de ozon al Terrei, 
analfabetismul, inclusiv a celui funcțional, scăderea rezervei de hrană pentru populație 
determinate de suprapopularea  - planetei, desertificarea, sursele de apă care seacă. 

În majoritatea situațiilor, școală reflectă interesele și starea de fapt a mediului, 
atât a celui ambiant, cât și a celui socio-economic. Prin urmare cu cât legătură dintre 
școală și realitățile vieții actuale este mai strânsă, cu atât educația este mai pliată pe 
problemele reale iar absolvenții vor beneficia de o mai rapidă inserție socio-
profesională. Oricum dinamică pieței muncii este oarecum în contratimp cu 
procesele instructive, acestea din urmă nețînând pasul cu nevoile de forță de muncă. 
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   Mai mult, au apărut noi calificări și au dispărut altele, de obicei cele care au o 
legătură strânsă cu meșteșugurile iar în România nu se regăsesc vechile bresle 
meșteșugărești. Cauți foarte mult până când găsești un bun, corect și dedicat lucrător și 
de obicei este în vârstă ori nu a reușit să își transmită în neam meseria.  

În activitatea mea didactică am abordat problematica următoare, incercând sa le 
dezvolt curiozitatea elevilor si abilitătile de observare si de constientizare in legatură 
cu: 

- folosirea corectă a factorilor naturali în cultivarea pământului   

- păstrarea pădurilor pentru aer curat și pentru formarea ploilor; stoparea tăierilor 
excesive și a deșertificării 

- plantarea cu arbori a terenurilor în pantă, cu un rol important în prevenirea 
deșertificării       

-folosirea chibzuită a fiecărei palme de pământ 

- păstrarea apelor subterane fără nitriti, în principiu nepoluate 

- colectarea selectivă a deșeurilor și salvarea speciilor pe cale de dispariție 

- reducerea emisiilor poluante care determina schimbări climatice dramatice 

Toate acestea și multe altele sunt din ce în ce mai actuale și se regăsesc fără 
îndoială în procesul educațional. 

În plus apar virusuri letale, actuală pandemie fiind o plagă a societății în 
ansamblul ei, a luat prin surprindere factorii decizionali și nu numai. 

Toate acestea și multe altele se reflectă în imaginea școlii, în învățământul on-
line și off-line. Elevi neinteresați ale căror preocupări rareori se regăsesc  în dăruirea 
cu care dascălii dedicați  își valorifica experiențele în încercarea de a modela oameni 
adevărați. 

Chiar în învățământul on-line lecțiile pot fi interesante dar mai ales interactive 
deoarece elevii sunt în mediul familiar, nu sunt distrasi de colegii lor și pot pune toate 
întrebările la care ar dori să primească răspunsuri. 

Bibliografie: 

- www.scribd.com 

www.scritub.com 

www.studocu.com 
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Promovarea imaginii grădiniţei în comunitate    

                                              

Prof. Mihai Violeta                                                                     
Gradinita cu P. P. Ion Creanga Craiova 

 

Vom oferi acum câteva acţiuni pe care le-am întreprins pentru a promova 
imaginea grădiniţei noastre în comunitate: 

-Participarea la evenimente culturale organizate de alte instituţii: târguri de 
Crăciun sau Paşte organizat de şcoli: 

- spectacol de colinde la Radio Oltenia Craiova; 

-expoziţie de mărţişoare organizată de Gradinita cu P. P Ion Creanga- On Line-
-Cadouri realizate de parinti si copii pentru partenerii din comunitate: mărţişoare, 
felicitări; 

- articole în ziare publicate cu diferite ocazii: Concursul local "(Calatorie in 
lumea povestilor lui Ion creanga” activităţi dedicate poetului naţional 

-Participarea la concursuri organizate de alte grădiniţe:Micii pietoni, Concurs de 
ecologie intre şcoli;  

-Postări referitoare la activităţile din grădiniţă pe pagina de face book a unităţii 

-zilele porţilor deschise, când părinţii şi nu numai sunt aşteptaţi să vadă şi sa  
participe la activităţile  din  grădiniţă 

-Cursuri şi alte activităţi pentru părinţi organizate în grădiniţă;  

- imaginea pe care grădiniţa o are în comunitate depinde mult de felul în care 
personalul unităţii ştie să promoveze această imagine, să facă grădiniţa cunoscutăul si 
părinţi aleg locul unde copiii lor vor învăţa 3 sau 4 ani ţinând cont de ceea ce aud de la 
alţii despre instituţia respective. 

Cateva exemple din parteneriatele desfasurate. 

- Prietenul meu, politistul!”- desfasurata on line in parteneriat cu politia in 
vederea intensificari activitatii de sprijinire a copilului prescolar in dobandirea de 
cunostinte, capacitati si deprinderi care sa-i permita cu usurinta la conditiile de mic 
pieton. 
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Obiectivele proiectului: 

▪ Sprijinirea copiilor pentru intelegerea necesitatii respectarii regulilor de 
circulatie, in vederea asigurarii securitatii personale. 

▪ Cunoasterea consecintelor nerespectarii regulilor de circulatie. 

,,Semne de circulatie”- activitae on line- convorbire cu suport intuitiv, a fost una 
dintre activitatile derulate pe parcursul parteneriatului, a fost realizata pe platforma 
meet si a fost coordonata de d-nul politist. Copiii au avut ocazia sa-si etaleze 
cunostintele despre regulile de circulatie cu o placere deosebita, fiind motivati de 
prezenta politistilor, iar acestia la randul lor au fost placut impresionati de faptul ca 
niste copii de gradinita sunt atat de atenti la ceea ce se intampla pe strada. 

- ,,Jucarii pentru copii”, ,,Iepurasul vine pentru fiecare”-  activitae de voluntariat- 
sunt doua proiecte realizate in parteneriat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala si 
care au vizat formarea unei atitudini pozitive a prescolarilor fata de bucuria de a darui, 
orientarea acestora spre atitudinea de prietenie si colaborare in spiritul sarbatorilor de 
Craciun si de Paste. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Antrenarea si dezvoltarea unor calitati ale copiilor-bunatate, compasiune. 

Proiectele le consideram un real castig pentru toti cei implicati in derularea lor: 
parinti, copii, educatoare, d-nele de la Asistenta Sociala si ceilalti copii care au primit 
de la primii nu numai lucruri materiale ci si multa dragoste si bucurie. 

CONCLUZII: 

Initierea si derularea de activitati in parteneriat reprezinta o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitand multa creativitate in concepere, dinamism in derulare, 
responsabilitate in monitorizare, flexibilitate in luarea deciziilor. 

In esenta, a manageria un proiect inseamna a stapani arta de a sti sa faci o 
schimbare: 

▪ inseamna sa gasesti modul optim pentru a atinge un scop; 
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Promovarea imaginii școlii, școala de acasă 

                                                     

Prof. înv. preșcolar  Mihăieș Maria Alina                                                  
Grădinița "Zâna Florilor", sector 6, București 

 
 

 

Tehnologia face parte din viața noastră,iar copiii sunt atrași în mod deosebit de 
mediul digital, care este colorat, dinamic. Totuși, a utiliza în mod excesiv laptopul nu 
îi ajută pe cei mici să își dezvolte abilitățile,de aceea este necesar ca părinții să îi 
ghodeze cu multă atenție și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, 
unde copiii descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse 
noțiuni de la școală, în timp ce se joacă.   

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai 
receptivi la informații venite din zona digitală. 

        Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și 
interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, 
amuzantă. 

Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, 
respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare 
interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Câteva exemple de jocuri pe care le-am folosit in școala de acasă: 

 Exploratorul vesel a pornit de la curiozitatea naturală și de la dorința de 
explorare a copiilor. De aceea s-a conceput un loc în care „s-a adus“ și prezentat cu 
imagini atractive și în limbaj accesibil, curiozitățile din lumea științei, a artei. 

 Locul meu de joacă este insula care răspunde unui trend tot mai pregnant: 
jocurile digitale. În acest sens, s-au creat jocuri atractive, cu o grafică plăcută, adaptată 
vârstei, prin care copiii își exersează inteligența emoțională și socială, memoria, 
atenția, răbdarea și gândirea logică. 

 Cufărul cu jucării este magazinul în care micii exploratori își pot cumpăra, cu 
„banii“ câștigați prin punctele primite pe celelalte insule, obiecte. 

 Misiunea specială este spațiul unde elevii se exprimă: își amenajează camera 
lor proprie virtuală cu obiectele câștigate. Astfel, își dezvoltă spiritul practic și 
creativitatea. 

Învățarea este auto-direcționată, elevii aleg conținutul și instrumentele adecvate 
intereselor, nevoilor și nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în 
învățare. 
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În plus, cei mici primesc feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au 
făcut bine, iar testarea este astfel mai puțin stresantă pentru copii. 

Resursele sunt foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere vizual și 
auditiv, fiind totodată adaptate particularităților fiecărei vârste. 
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GRĂDINIȚA -                                                                         
prima experiență majoră de socializare în afara familiei 

 

Prof. înv. preșcolar: MIHIȚ OANA ELENA                                                
GRĂDINIȚA CU P. P. Nr. 8,TG-JIU, GORJ 

 
            Grădinița este primul cadru educational responsabil de educatia copilului. Este 
locul unde copilul interactioneaza cu alti copii de vârste apropiate, unde desfasoară 
diverse activitaăți care dezvoltă pesonalitatea acestuia, creativitatea și pune bazele unei 
culturi generale, fiindu-i stimulat apetitul pentru cunoastere. Primul pas spre grădiniță 
este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând cont că la varsta de 
3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele etape ale 
vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între 
grădiniță, familie, școală, comunitate. 

Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu 
alți copii dar și cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale 
acestora. Copilul preșcolar începe să-și definească treptat începutul personalității sale. 
În cadrul grupei el trăiește prima experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale. 
Intrarea în grădiniță este o transformare totală a vieții copilului,iar parinții trebuie să 
înțeleagă acest lucru și să-l ajute pe cel mic să se adapteze acestei schimbări atât de 
importante și de radical. 

Pregătirea copilului pentru momentul în care va intra la grădiniță începe cu ceva 
timp înainte când părintele poate să îi prezinte situația unui verișor, sau a unui vecin, 
care merge la grădiniță pentru a-l obișnui cu ideea. Totodată, părintele îi poate citi, 
seara,înainte de culcare, povești în care personajul principal merge la grădiniță, 
desfășoară diverse activități interesante și își face prieteni noi. Aceste lucruri îi vor 
stârni curiozitatea și își va dori să ajungă să vadă lucrurile despre care a auzit în povești. 
Părintele trebuie să informeze copilul că la grădiniță va sta cu alți copii și cu 
educatoarea dar asta nu inseamna ca mama îl va abandona acolo ci că după un anumit 
timp va veni să-l ia acasă,să prezinte grădinița ca pe un loc unde copiii se joacă cu alți 
copii, nu ca pe o pedeapsă – „lasă că vezi tu când te duci la grădiniță”.  

Integrarea în colectivitate și respectarea regulilor acesteia dezvoltă 
personalitatea si simtul de raspundere al copilului, care devine mai constient de 
propriile atributii. Simtul de dependență față de parinte scade, copilul devenind mai 
independent și mai stăpân pe propriile forțe. Specialiștii, pe baza studiilor efectuate în 
domeniu, vorbesc despre beneficiile înscrierii copiilor la grădinițe.  

Copilul învață să socializeze, devine mai comunicativ și extroverit. La grădiniță 
copiii se obișnuiesc cu un program strict, care presupune o anumita succesiune și durată 
a activităților; cei mici învață în acest fel să fie organizați, să respecte indicațiile primite 
referitoare la modul de derulare al activităților și cel mai important să depună un efort 
constant pe toată durata desfășurării activităților. Pentru bunul mers al programului 
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didactic, educatorul trebuie să dea dovadă de multă răbdare, creativitate și abilitate 
pentru a reusi să mentină viu interesul copiilor și să îi încurajeze să se exprime 
liber. Grădinița este locul unde copiii primesc primele informatii referitoare la normele 
sociale, invata prin diverse jocuri si activitati ce inseamna autoritatea, să respecte 
reguli, să fie politicosi unii cu altii și să lucreze în echipă. Prima zi de grădiniţă se 
întinde de fapt pe mai multe zile şi chiar săptămâni dacă se consideră necesar.  

„Reacţiile diferite la noul mediu se datoresc specificului individual al fiecărui 
copil şi felului în care părinţii au reuşit să-l pregătească pe copil pentru separarea 
treptată de mediul familial”. Este foarte greu pentru un copil, care şi-a petrecut 
majoritatea timpului în special cu mama, să înfrunte singur această situaţie nouă şi 
necunoscută, iar atunci când separarea (de mamă mai ales) nu este bine pregătită şi este 
prea bruscă, ea poate fi interpretată de către copil ca un abandon. Pentru un copil este 
mai uşor să intre în contact cu alţi copii sau adulţi atunci când este însoţit de un părinte 
sau un membru de familie apropiat.  

Copilul va fi familiarizat cu ambianţa, educatoarea, copiii, jucăriile, încăperile 
grădiniţei precum sala de mese sau toaleta, iar părintele va avea sarcina să se arate 
entuziasmat şi să convingă copilul de cât de interesantă este această nouă situaţie. 
Treptat copilul va petrece tot mai mult timp în noul mediu, iar părintele se va retrage 
tot mai mult ca într-un final copilul să rămână singur, fără însoţitor, la grădiniţă alături 
de ceilalţi copii şi de educatoare. În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are 
educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o 
unitate de vedere şi de acţiune. 

Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi 
integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe 
care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă 
şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură 
atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. 
Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta 
personalitatea copilului. O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi 
se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă 
pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre 
beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi 
de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
          Dezvoltarea psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele 
didactice cât și de părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate în desfășurarea 
actului de educație este foarte importantă colaborarea factorilor importanți din viața 
copilului și anume grădiniță-familie. Familia educă hărnicia, cinstea, sinceritatea iar 
grădinița completează educația primită de copii în familie astfel formând un tot unitar 
care lucrează împreună pentru un scop bine definit.Sunt multe modalități de colaborare 
între familie și grădiniță : discuții zilnice, consilierea părinților, serbări, implicarea 
părinților în diferite proiecte.  Participarea activă a părinților în activitățile din grădiniță 
creează copiilor sentimente de siguranță și fericire. Copilul  poate demonstra ce știe și 
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se poate mândri cu realizările lui iar părinții pot observa progresele acestora. Aceste 
activități  aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților prin rezultatele obținute din 
efortul reunit și plăcerea de a petrcece timp împreună.Cultivarea unei relații de 
parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii copilului costituie 
succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către o 
educație transparentă a personalității copilului, viitorul adult al societății noastre. 
 
 
Bibliografie: 

 
– „Copilul, familia, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000. 
– „Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed.Imprimeria Coresi, 1997. 
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Ziua Culturii Naționale - ziua românilor 

 

Prof. Mihu Ionela Maria                                                                
Prof. David Alina Natalia                                                                

Școala Gimnazială ,,David Prodan” Săliștea, jud. Alba  
 

 

 Orice român are cel puțin un motiv să fie mândru de strămoșii săi, deoarece avem 
personalități importante în toate domeniile. Ziua Culturii Naționale ne amintește de toți 
cei care au luptat pentru libertate, unire, dezvoltare, progres, fiecare într-un domeniu 
diferit de activitate. Ne mîndrim cu domnitori și conducători români care au ținut piet 
celor care au dorit să ne cucerească, dar ,,cum veniră se făcură toți o apă și-un pământ”, 
ne mândrim cu oameni de știință, inventatori și sportivi care ne-au făcut cunoscuți în 
lume.  

 La început de an, activitățile care marchează această zi la școala noastră s-au 
desfășurat cu mare bucurie și plăcere. Mihai Eminescu este poetul nostru național, 
operele lui fiind cunoscute și amintite în multe activități culturale. Am început 
manifestările dedicate acestei zile cu prezentări despre viața și activitatea literară a lui 
Eminescu, audierea și recitarea unor poezii, dramatizarea unor fragmente din operele 
autorului, completarea unor rebusuri, expoziție de desene, lucrări și exerciții aplicative 
având ca suport biografia și opera autorului.  
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Forme şi modalităţi de colaborare între şcoală şi familie 

 
 

prof. înv. primar MIKLOŞ MIHAELA                                                    
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

 

 

Pornind de la citatul celebrului Nicolae Iorga „ Şcoala este tot ce vezi şi tot ce 
auzi” putem afirma că şcoala este unul din cei mai importanţi factori ai dezvoltării 
personalităţii elevului. Dar alături de acest pilon important trebuie să mai existe încă 
unul, la fel de important, reprezentat de familie. 

Managementul relaţiei cu familia reprezintă o abordare profesională a relaţiei 
dintre şcoala şi familie. Trebuie cunoscut de toate cadrele didactice faptul că influenţa 
familiei este covârşitoare prin educaţia dată copiilor în cei 6-7 ani petrecuţi în sânul 
familiei înainte de a fi şcolarizaţi. Se cunoaşte sintagma „cei şapte ani de acasă”, pentru 
unii lipsită de valoare, iar pentru alţii plină de semnificaţie. Se ştie că familia este cea 
mai de seama şcoală în formarea caracterului.  

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul începe să-
şi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropierea sa, aici învaţă 
acele expresii şi moduri de manifestare care îi vor servi în educaţia ulterioară sau 
dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau deloc. Copiii fiind foarte receptivi 
la tot ce văd şi ce aud, familia trebuie să fie foarte atentă cum se manifestă în prezenţa 
lor. 

          Calitatea educaţiei primite în familie – acei „şapte ani de acasă”- depinde 
îndeosebi de nivelul educaţiei părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în 
contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental. Atunci când copilul 
aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură , va fura şi el, dacă vede că se 
minte, va minţi şi el ; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa va face şi el. 

 Întrucât familia este primul factor educativ din viaţa copilului, şcolii îi revine 
dificila misiune de a consilia familia elevului pentru ca aceasta să contribuie la o 
formare eficientă a copilului. Este indicat ca instituţia şcolară să manifeste, aşadar, o 
atitudine constructivă faţă de familie, iar pentru ca familia să devină un partener real al 
şcolii, fiecare unitate de învăţământ trebuie să elaboreze strategii orientate către 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi familie. 

Calitatea colaborării dintre cadrele didactice şi părinţi depinde de o serie de 
factori, printre care amintim: 

- stimularea necesităţii de colaborare a părinţilor cu instituţia şcolară; 
- competenţa şi disponibilitatea cu care educatorii se implică în dezvoltarea acestui 
parteneriat; 
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- importanţa activităţilor propuse în cadrul parteneriatului; 
Există, însă, şi factori care determină disfuncţii în parteneriatul dintre şcoală şi 

familie, cum ar fi: 

- nivelul slab de comunicare dintre cei doi parteneri implicaţi; 
- prejudecăţi, atitudini, mentalităţi diferite; 
- lacune la nivel informaţional sau managerial; 
- presiunea timpului; 
- motivaţia scăzută a unor părinţi faţă de educaţie; 
- statusul socioeconomic scăzut, situaţia materială defavorizată a unor familii; 
- presiunea problemelor curente; 
- incidenţa crescută a familiilor dezorganizate; 
- interes limitat faţă de colaborarea cu unitatea de învăţământ.  
Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor aduce beneficii tuturor 

factorilor implicaţi şi se desfăşoară pe două dimensiuni: 

a) relaţia părinte – copil, materializată prin controlul frecvenţei, al rezultatelor 
şcolare, al temelor, dar şi prin oferirea de suport moral şi material; 

b) relaţia familie – şcoală, realizată prin alegerea filierei şi a unităţii şcolare, prin 
contacte directe cu reprezentanţii unităţii şcolare, îndeosebi cu învăţătorul şi dirigintele. 

Meseria de părinte presupune un dublu rol în dezvoltarea copiilor. Părintele este 
responsabil de modelarea unui comportament acasă, de crearea unui mediu de 
încredere şi de respect, creându-se astfel un climat care sprijină învăţarea atât în clasă, 
cât şi în afara clasei. De asemenea, părintele este obligat să dezvolte copilului o 
atitudine  pozitivă faţă de şcoală şi faţă de învăţare. 

 Familia trebuie privită ca un participant activ, apreciat pentru informaţiile 
furnizate şi, de aceea, orice acţiune educativă trebuie derulată ţinând cont de faptul că 
părinţii sunt parteneri egali în procesul educativ. 

 Şcoala are misiunea de a oferi diferite forme de colaborare, de atragere a 
părinţilor într-un dialog real, al cărui unic obiectiv este formarea profesională şi 
comportamentală a elevului. Deşi în majoritatea cazurilor, în cadrul unei familii, se 
instaurează un climat de autoritate, autoritatea părinţilor nu trebuie să se impună prin 
atitudini intransigente sau severitate excesivă. Autoritetea este acel comportament 
parental care generează un schimb de opinii, atitudini şi comportamente care să permită 
dezvoltarea optimă a personalităţii copilului. 

 Există mai multe tipuri de părinţi: 

a) după interesul manifestat faţă de şcoală  
- interesaţi 
- parţial interesaţi (interese materiale – alocaţii, ajutoare financiare etc.) 
- dezinteresaţi 

b) după colaborarea cu şcoala 
- cooperanţi 
- parţial cooperanţi 
- necooperanţi 
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c) după atitudinile faţă de copil 
- supraapreciază potenţialul copilului 
- subapreciază potenţialul acestora 
- apreciază corect potenţialul copilului. 

Totuşi, contactul familiei cu instituţia şcolară poate fi menţiut prin: 

- şedinţe de informare a părinţilor cu privire la documentele curriculare (Planul 
cadru, Programele şcolare, Descriptorii de performanţă etc.); 

- consultarea părinţilor la stabilirea Curriculumului la decizia şcolii, alcătuirea 
schemelor orare ale clasei şi a programului şcolar al elevilor; 

- activarea părinţilor prin intermediul Comitetului de părinţi (antrenează 
părinţii la soluţionarea unor probleme ale clasei); 

- adunările cu părinţii (asigură schimbul de experienţă, confruntarea opiniilor 
şi căutarea unor soluţii pentru activităţile educative. Vizează analiza activiţăţii 
instructiv-educative a clasei, a evoluţiei fiecărui elev . La începutul fiecărui an şcolar, 
întrunirea cu părinţii vizează: analiza activităţii comitetului de părinţi pentru anul 
şcolar precedent, alegerea comitetului. De regulă, adunările au loc o dată pe semestru 
sau ori de câte ori este nevoie.);  

- lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucrări practice, vizite, excursii, 
activităţi sportive, serbări etc.; 

- consultaţii pedagogice, întâlniri individuale( se pot desfăşura pe teme 
generale de educaţie, la solicitarea părinţilor sau la cererea cadrului didactic; 

- corespondenţa cu părinţii (poate suplini, uneori, vizitele la domiciliu şi 
consultaţiile; vizează avertizarea asupra comportării elevilor, asupra absenţelor şi 
abaterilor repetate la disciplină, precum şi asupra rezultatelor modeste la învăţătură); 

- vizite la domiciliul elevilor (se realizează contactul cadrului didactic cu 
condiţiile concrete de viaţă şi de educaţie ale copilului în spaţiul familial); 

- lectorate cu părinţii (dezbat teme care sunt legate direct de realităţile fiecărei 
şcoli şi probleme generale de educaţie a copilului) ; 

- activităţi cu comitetul de părinţi; 
- reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 

 Un impact pozitiv asupra părinţilor se poate obţine şi prin: 

- apariţia unui “Buletin informativ al şcolii” pentru informarea generală a 
părinţilor; 

- înfiinţarea unei Asociaţii a părinţilor – ca organizaţie nonguvernamentală; 
- organizarea de către diriginţi a unor activităti speciale pentru părinţi ca: Seara 

părinţilor, Clubul părinţilor care să vizeze o mai bună cunoaştere şi o apropiere 
între părinţii clasei; 

- colaborarea cu Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
 Cea mai trainică legatură dintre şcoală şi familie se realizează la nivelul 
învăţământului primar. Învăţătorii sunt cei ce cunosc îndeaproape particularităţile 
individuale ale elevilor, condiţiile de viaţă, membrii familiei, prietenii, iau contact 
direct şi indirect cu toţi cei ce gravitează în jurul copilului şi cunosc dorinţele şi 
aspiraţiile acestora. Relaţia familie-şcoală are loc şi la nivelul conducerii unităţii 
respective prin comitetele de părinţi. Învăţătorii şi familia trebuie să acţioneze la 
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unison, să nu se combată şi dezaprobe, să nu se lase pradă compromisurilor şi 
abandonului. Familia trebuie să ştie că şcoala se ocupă cu transmiterea de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi, cu formarea de comportamente dezirabile, cu educarea elevului 
sub toate aspectele şi formele. Predarea implică numeroase cunoştinţe de didactică, tact 
pedagogic, dar şi experienţe de viaţă. 

           Principala cerinţă a acestei relaţii este comunicarea. Este de preferat ca părinţii 
să cunoască ce plănuieşte cadrul didactic pentru anul şcolar în curs. Prin comunicare 
se eficientizează relaţia şi se pot formula opinii pozitive atunci când apar blocaje. 
Relaţia familie-şcoală trebuie construită astfel încât copilul ce intră pentru prima dată 
în şcoală cu emoţie şi dorinţă de a învăţa să-şi manifeste acelaşi interes pe tot parcursul 
şcolarizării. 

           Tom Bodett spunea că „diferenţa dintre şcoală şi viaţă constă în faptul că la 
şcoală înveţi o lecţie apoi dai un test, iar în viaţă dai testul ce te învaţă o „lecţie”. Noi, 
cadrele didactice, trebuie să lucrăm eficient astfel încât testul vieţii să nu fie o 
necunoscută pentru copiii noştri,  ci o izbândă.  

În condiţiile actuale, şcoala eficientă realizează un parteneriat cu familia prin 
valorizarea şi respectarea identităţii sale, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi 
atragerea ei în procesul educaţional. Familia este apreciată ca mediu primordial şi 
afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltare a primelor 
vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării 
personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită şi nu înlocuită în educarea tinerei 
generaţii. Pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil 
de securitate şi stimulare. 
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ȘCOALA-FAMILIE-COMUNITATE 

 

Prof. înv. primar  Minea Teodora                                                         
Şcoala Gimnazială Filiaşi, jud. Dolj 

 
Motto: 

,,Şcoala incearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne 
punem de acord cu şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 
 

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului 
presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia 
copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui 
pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este 
necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire 
în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această materie trebuie considerată 
ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor 
educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor 
asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si 
ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează 
în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice.  
           Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor 
de reânnoire a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva 
unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei 
permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se 
extinde depăşind constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate.  

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor 
interrelaţionează cu ceilalţi. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă 
cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate 
problemele pe care le comportă această acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în 
formarea la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, 
fizic şi socio-moral am urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un 
parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii 
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din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu 
privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru 
copii). 

În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a 
reieşit faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, 
beneficiarii acestei colaborări sunt elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în 
funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: 

 Ajută profesorii în  munca lor 
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
 Oferă servicii şi suport familiilor 
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
 Ajută la managementul şcolii 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 
obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 
paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in 
educaţie, in jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca 
un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in 
organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt 
considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor 
publice.  

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de 
această responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include şi familiile si 
comunitaţile. 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia 
deţinea,aproape exclusiv rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a 
societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului educativ, la specializarea lor. S-ar 
putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, dezvoltarea 
armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si măsurilor luate.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După 
cum un tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie 
să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de 
elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem  face din el  
fără prea multe riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a 
experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, 
in scopul pregătirii lor pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei 
sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar 
in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă 
părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia 
organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea 
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unui om apt capabil sa participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viata, să 
fie pregătit pentru muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj 
de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este 
familia. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni 
educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează 
caractere. Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să 
intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării 
lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce 
a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat 
pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme 
aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de viaţa sexuală, 
etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai 
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, 
părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  
şi care se repetă la generaţiile următoare.  
          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se 
susţin, ele asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară 
şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 
intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul 
economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 
           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, 
centrată pe învăţare; 

 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele 
educaţionale ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile 
şi, drept cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul 
restructurării educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului 
personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, 
esenţiale, conexiuni cu părintii şi comunitatea. 

           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi 

nu ca pe un ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al 

politicilor şi practicilor educaţionale. 
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră 

parteneri în educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate 
funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă 
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esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu 
mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite 
atat la părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia 
respectivă cere  un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste 
dificultaţi pot apărea din părerile divergente  privind  responsabilitatea statului şi a 
familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către parinţi, 
impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi 
datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic 
reprezintă un element esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la 
avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică 
profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in 
ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat 
ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 

˜ Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi 
profesori poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

˜ Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu 
exigenţă rezultatele activităţii şcolare. 

In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe 
profesori specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii 
să aibă relaţii obişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau 
căderile elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii 
cu familia, în care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre 
părinţi si profesori, pe un ,,contract parental” privind copilul individual, contractul între 
familie şi şcoală să nu se considere doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii 
reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 
 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 
Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a 
insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o 
societate aflată într-o schimbare rapidă. 
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8 Martie- ziua ce merită cinstită, mereu 

 

prof. înv. primar Camelia Minghiraș                                                      
Școala Gimnazială ,, George Coșbuc” Baia Mare 

 

,,Dumnezeu nu putea fi pretutindeni, așa că a creat mamele. ” (Rudyard Kipling) 

Dintre toate activitățile extracurriculare pe care le pregătim și le desfășurăm cu 
elevii noștri, activitatea ce are, de departe, impactul cel mai mare asupra participanților 
este sărbătorirea zilei femeii, a zilei mamelor copiilor.  

În fiecare an am marcat această zi, în funcție de colectivul de copii pe care îl 
aveam, de disponibilitatea și de dorințele lor.  

Deoarece activitățile au fost gândite în mod special și realizate în mod creativ, 
fără a fi copiate din alte surse, au avut un impact major asupra tuturor participanților. 
Am căutat, de fiecare dată, să aduc elemente de noutate, găsind activități personalizate, 
în care s-au regăsit, cu ușurință, atât mămicile elevilor, cât și ei. 

Cred că am reușit să ofer elevilor mei și mamelor acestora clipe speciale cu 
valoare de amintiri. 

Voi enumera câteva dintre ideile pe care le-am avut, de-a lungul timpului, și pe 
care le-am materializat în cinstea acestei zile speciale. 

La fiecare promoție, am organizat o dată sau de două ori - în cei 4-5 ani de școală- 
întâlniri față în față elevi-mame, în  sala de clasă. Au avut de realizat activități 
distractive împreună. Le-am dat patru cuvinte care nu aveau nicio legătură unul cu 
celălalt, și au avut de compus o strofă formată din patru versuri. Au avut de asamblat 
piesele unui puzzle, piese care refăceau portretul mamei desenat de către copil. 

Au asamblat împreună, ca piese ale unui puzzle bilețele cu mesaje ale 
copiilor.  
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Au interpretat cântece speciale.   

 

Au confecționat felicitări pentru mămicile lor.      

Au pregătit mamelor fotografii cu ei.                 

Au recitat poezii compuse de către mine special pentru mămicile lor. M-am bazat 
pe ,,secre- tele” pe care ei mi le-au furnizat, în legătură cu ceea ce le place să mănânce 
mamelor lor, care e emisiunea TV favorită, ce preferă să facă în timpul liber, cum se 
înțeleg ei doi.  

 
Am pregătit împreună cu copiii prăjituri pentru mamele lor. 
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Am avut invitați speciali, care au oferit mamelor și bunicilor copiilor melodii 

cunoscute din repertoriul românesc și internațional. 

 
Sunt convinsă de faptul că toate activitățile realizate pentru mame și bunici au 

avut mereu un impact pozitiv asupra tuturor.  

Organizarea lor, alegerea sarcinilor de lucru, alegerea poeziilor, a cântecelor au 
necesitat efort și multă dăruire, dar, în final, văzând felul în care invitatele noastre 
reacționează, fiecare clipă de strădanie a meritat. 
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Promovarea imaginii școlii 
 

Mînjineanu- Dima Mariana                                                              
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Galați 

 

 

Formarea imaginii unei instituții școlare se poate realiza de întregul colectiv 
școlar: manageri, profesori, dar și elevi. Succesul și performanța unei instituții sunt 
obiectivele principale ale activității manageriale. În timp ce competențele profesionale 
rămân o condiție principală a performanței instituționale, abilitățile relaționale pot fi 
factor decisiv de reușită sau eșec în climatul organizațional. Calitatea vieții școlare 
poate fi interpretată ca un rezultat al condițiilor de mediu (viața relațională a 
personalului, spațiul școlar, organizarea vieții cotidiene a școlii), care influențează 
indirect, prin intermediul sistemului socio-educativ, comportamentul participativ al 
profesorilor, elevilor și al tuturor participanților la viața școlară din acea instituție. 
Scopul principal al managerului ar trebui să fie crearea unui mediu educațional care să 
maximizeze potențialul de muncă al angajaților și potențialul de învățare al elevilor, 
încurajând implicarea lor activă în activități. 

Am observat că atunci când relațiile profesori-elevi sunt unele benefice, bazate 
pe încredere, valorizare, respect reciproc, elevii au o atitudine mai favorabilă față de 
școală, iar percepția asupra școlii este una pozitivă, în același timp cu creșterea gradului 
de satisfacție față de școală. Atitudinea pozitivă față de școală determină o implicare 
mai activă în viața școlară și în procesul de învățare, ceea ce conduce, cu siguranță, la 
rezultate școlare mai bune și chiar la succes școlar. Această implicare activă a elevilor 
în activitățile școlare, sub forma efortului depus în atingerea cerințelor educative și prin 
participarea la activitățile școlare, susține succesul școlar. 

Crearea unui mediu în care condițiile de muncă permit desfășurarea eficientă a 
sarcinilor de lucru, care să promoveze o stare de mulțumire, să le permită angajaților 
să se dezvolte și să își atingă cel mai înalt potențial pentru beneficiul lor și al instituției, 
ar trebui să  
fie prioritar. Lipsa acestor condiții optime de lucru determină un mediu de lucru 
stresant și produce efecte nocive asupra stării de bine a angajaților, afectând și sănătatea 
lor. Realizarea unor programe speciale pentru dezvoltarea școlii, implicarea în proiecte 
cu finanțare ar putea veni în sprijinul asigurării acestor condiții optime de lucru. 
Totodată, și profesorii se pot implica, într-o anumita măsură, în crearea unui mediu 
fizic plăcut atât pentru ei, cât și pentru elevi (amenajarea spațiului de lucru, de învățare, 
realizarea unor materiale care să contribuie la înfrumusețarea mediului și motivația 
participanților la viața școlară). 

Cadrele didactice și directorii trebuie să își înțeleagă propriul rol pe care-l au în 
crearea climatului școlii. Conștientizarea de către profesori a importanței dimensiunilor 
sociale și emoționale, și interferenței competențelor cognitive, emoționale și sociale, 
precum și aplicarea lor, ar fi utile în crearea unui climat școlar pozitiv și sănătos. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Realizat de prof. Mioriţa Burlacu     

 

                                                
 Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii 
 În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine.  
 Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-şcoală-elevi-părinţi. Educația 
este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 
liber să aleagă.Această      dependență a unității școlare de libertatea de alegere a 
elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin 
fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 
Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, 
folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o 
imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  
 De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru 
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional 
oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi 
reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară.Vânzarea este "mişcarea a 
ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este 
ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât 
abordarea centrata pe vânzari. 
 Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
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dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. 
 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Ele dau 
o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția 
de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară 
e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie 
să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 
   Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 
de la an la an.Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, 
politică’’ , ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Mirciov Manuela 

Școala Gimnazială ,,Anghel Saligny,, Banloc, Timiș 

 
 

Promovarea imaginii unității noastre de învățământ prin intermediul internetului 
reprezintă o prioritate pentru o colaborare optimă între cei trei parteneri educaționali: 
școală-elevi-părinți, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenți ai informării 
pe internet.  

Evoluția tehnologică, apariția contextului pandemic, diversificarea mijloacelor 
de comunicare de tip mass-media, a solicitat o mărire a atenției ce trebuie acordată 
promovării școlii. Astfel s-a încercat o formare a unei imagini reale a ofertei școlare în 
viziunea partenerilor educaționali. 

Școala noastră beneficiază de un site cu ajutorul căruia sunt diseminate diferite 
informații importante. De asemenea fiecare clasă are un canal de comunicare cu 
părinții. Elevii de gimnaziu au pus bazele unei pagini de facebook a școlii cu ajutorul 
căreia promovăm activitățile desfășurate în cadrul procesului instructiv-educativ. 

S-au dezvoltat parteneriate la nivel local, județean, național în scopul promovării 
imaginii școlii . Părinții care compun Comitetul reprezentativ al părinților pe școală 
sunt implicați activ în planificarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare. 

De asemenea avem în derulare campanii umanitare: Program de voluntariat cu 
vârstnicii din comunitate, after school in regim de voluntariat, Programul Atelier de 
jucării handmade. Aceste campanii implică adulții care vor lucra cot la cot cu copiii, 
pentru copii. 

Aceste modalități de promovare a imaginii școlii noastre sunt pași mici de 
acțiune pentru: 

  a modela elevi competitivi, capabili să stăpânească arta comunicațională;  

 orientarea actului didactic de predare-învățare spre a obișnui elevul să 
gândească, să comunice în limba maternă și în limbile moderne de circulație 
internațională;  

 promovarea actului de predare-învățare creativ;  

 perfecționarea colectivului didactic pentru înlăturarea formalismului.                               

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine importantă 
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii școlii și de stabilire a unor relații 
directe cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE                                                             

LA CLUBUL DE INFORMATICĂ ”KIDS IN TECH” 

 

MIRELA ZEMȚEV                                                                    
Informatician Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” 

 
În perioada stării de urgență, de suspendare a cursurilor „educația digitală” a 

devenit realmente principala formă de menținere a legăturii cu elevul. Reconfigurarea 
procesului de predare-învățare-evaluare  a depins foarte mult de măiestria profesorului, 
de competențele sale digitale. S-a trecut de la clasa tradițională la clasa virtuală.  Cadrul 
didactic s-a străduit să depășească bariera distanțării sociale prin sensibilizarea media, 
folosind diverse platforme și aplicații: Zoom, Meet Classroom, Edus, Adservio, 
WhatApp, Messenger etc. Astfel, s-a realizat legătura profesor-elev, pentru a consolida 
și aprofunda noțiunile teoretice, pentru a parcurge materia, pentru pregătirea elevilor 
în vederea susținerii examenelor și pentru a-i conștientiza pe învățăcei că indiferent sub 
ce formă se desfășoară actul educațional, școala este esențială ca ei să-și urmeze visul 
de a deveni cineva. Proiectarea didactică a fost regândită și reorganizată, astfel încât 
fiecare elev să aibă acces la resursele educaționale deschise. 

Deşi tehnologia continuă să fie pentru mulţi o necunoscută, dascălii au căzut de 
acord că s-a dovedit a fi şi o unealtă extrem de importantă şi ofertantă, un ajutor 
nepreţuit în procesul educaţional. 

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în 
contextul domeniului de activitate. Imaginea școlii depinde de factorul uman, atât de 
cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea 
influențează imaginea pe care beneficiarii școlii și-o formează despre activitățile 
organizației școlare. 

Implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber creativitatea, 
imaginația și inteligența atrage după sine promovarea imaginii școlii. Rezultatul actului 
lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar și a școlii în care învață. Activitățile 
extracurriculare îi inspiră, îi motivează și le deschid noi orizonturi ale cunoașterii. 
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 Prin natura lor, atelierele sunt motivante pentru copii, le dezvoltă imaginația și 
le sporește încrederea în forțele propii. Astfel, în cadrul ședințelor de la club, elevii 
lucrează cu diferite dispozitive, cum ar fi: ozoboți, robotul Evo și robotul Edison. 
 Ozobot Bit este o jucărie interactivă ce dezvoltă creativitatea și gândirea logică. 
Este, de asemenea, o adevărată unealtă didactică și o cale amuzantă către programare 
și robotică. Este ușor de programat printr-un sistem inedit de secvențe de culori- 
OzoCodes, cu ajutorul editorului OzoBlockly.  
 Edison este un robot programabil, proiectat pentru a fi un instrument complet 
pentru educația STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică). Robotul este 
eficient în dobândirea gândirii computaționale și a abilităților de programator într-o 
manieră hans-on. Edison poate fi programat de pe PC sau tabletă cu ajutorul aplicațiilor 
EdBlocks, EdScratch, EdPy. Edison este un robot educațional robust, conceput pentru 
a aduce codificarea la viață pentru elevi și pentru a ajuta profesorii să ofere o educație 
semnificativă în secolul 21. 

 
 Am lucrat cu copii pe platforma nextlab.tech. Aceasta este un motor educațional 
bazat pe inteligență artificială pentru învățare adaptivă, unde elevii au învățat să 
programeze roboței bazați pe Arduino, lucrând în Open Roberta, Mixly, Tinkercad, 
Arduino IDE și C++. Platforma dezvoltă capacitatea elevilor de a asambla și programa 
roboți, cât și abilitățile de digital story-telling. În prima fază a concursului au participat 
un număr de 14 elevi, din care 9 au căștigat roboței gratuiți: 7 roboți Miro și 2 
dospozitive Enspiro, astfel calificându-se pentru faza a2a a concursului. 

 
 Robotica va deveni una din principalele discipline în cadrul procesului 
educațional din perioada post pandemie deoarece pentru a fi angajabili în viitor elevii 
trebuie să asambleze și să programeze roboți. Locurile de muncă ale viitorului vor avea 
un pronunțat caracter online și prin urmare roboții se vor folosi pe scară largă în 
aproape toate domeniile, inclusiv în cele non-tehnice. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
https://nextlab.tech  
https://ozobot.com/create/ozoblockly 
https://meetedison.com/ 
https://edict.ro/educatia-digitala-intre-necesitate-obstacole-si-solutii/ 
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ROLUL PĂRINȚILOR ȘI AL ȘCOLII                                                    
ÎN EDUCȚIA COPIILOR 

 

PROF. MITITEAN LUMINITA MARIA 
 

 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi 
familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de 
viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de 
vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin 
condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 
       Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea 
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în 
procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le 
foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea 
în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în 
care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre 
valorile lor.  De asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la 
dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu 
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în 
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale 
copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea 
copiilor.  Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se 
implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei 
şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, 
deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce 
are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . 
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Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce 
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că 
acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este 
fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, 
iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi 
să-l ajute .   

   Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii .  Ea este factorul decisive şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la 
dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi 
de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea 
procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii 
îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii 
referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  
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Promovarea imaginii școlii – între realitate și necesitate 

 

Profesor învățământ primar Mitoi Gianina                                                 
Liceul Tehnologic “I. C. Petrescu” Stâlpeni, jud. Argeș 

 
 Ideea de „imagine” este definită de Philip Kotler ca fiind „ansamblul percepțiilor 
pe care un individ le are vis-a-vis de un obiect”(„Managementul Marketingului”). 
Conform studiilor  de imagologie, (Chiciudean, 2001) promovarea unei mărci se 
bazează pe caracteristicile sale, dar și pe condițiile de desfășurare a competiției între 
instituții. La o imagine bună și o imagine externă bună există o situație de concordanță 
între instituție și spațiul public. 

 Este general recunoscut că școala are un rol important și decisiv în dezvoltarea 
unei societăți. Instituțiile școlare îndeplinesc roluri și funcții multiple în societate iar 
această poziție îi oferă autoritate. Totuși, în mod paradoxal, poziția școlii este 
caracterizată de o anumită fragilitate, în contextul în care se interferează o multitudine 
de instanțe de socializare, ditre care unele își arogă misiunea preluării unora dintre 
competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului. 

 Imaginea unei școli este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale, prestigiul în comunitate. Prin urmare, în 
conturarea unei strategii de optimizare a imaginii școlii, trebuie să se țină cont, în 
primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Imaginea 
școlii este deosebit de importantă și se completează cu rezultatele cuantificabile: număr 
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ etc. 

 Factorul principal în crearea imaginii unei școli este reprezentat de calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Calitatea școlii 
depinde de factorul uman - cadre didactice, elevi, alte persoane care lucrează în școală 
– toate acestea influențând imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează 
despre activitățile organizației școlare.  

 Școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele iar locul central în actul de 
construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive 
și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 
beneficiarilor.  Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală a 
unei școli, imagine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în 
exteriorul instituției pe baza propriilor standarde, iar utilizatorii să poată beneficia de 
serviciile oferite de școală și să se poată ghida în opțiunile lor după această imagine. 

 Să nu uităm însă, în primul rând că nivelul calității școlii depinde în primul rând 
de factorul uman, de cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ. O 
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strategie privind promovarea instituției școlare ar putea fi eficientă prin urmărirea 
următorilor pași: 

1. Elaborarea strategiei: presupune analiza în detaliu a obiectivelor stabilite de 
instituția școlară implicată. 

2. Stabilirea unor puncte de diferențiere: ce are școala de oferit, ce are școala ieșit 
din comun conform cerințelor educaționale din vecinătatea apropriată. 

3. Elaborarea unui slogan; 
4. Tipărirea de broșuri sau postere; 
5. Dezvoltarea unui site al școlii viabil; 
6. Elaborarea ofertei educaționale (produsul): ce oferă școala unui elev / părinte. 
7. Definirea canalelor de promovare: online / fizic (evenimente, ședințe cu părinții) 

/ media (ziare locale, televiziuni locale, etc.). 
8. Stabilirea unui plan al acțiunilor de promovare propriu-zisă: evenimente 

(program / orar); publicații; broșuri; flyere; 

Promovarea imaginii unei școli este rodul activităților derulate în parteneriat cu 
familia - comunitatea – instituțiile menite să promoveze această imagine astfel se 
realizează un schimb inter și intra disciplinar de informație prin intermediul căruia li 
se insuflă elevilor dorința de implicare, de experimentare a acțiunilor de învățare, iar 
personalitatea lor devine efervescentă și accentuat creatoare. Necesitatea de a promova 
o instituție școlară cu tradiție, așa cum este liceul nostru, un liceu care nu a ieșit prea 
mult din “zona de comfort” și a avut mod de abordare standard pentru o instituție oferă 
o valoare școlii noastre, îi definește atât misiunea cât și obiectivele. Școala noastră a 
arătat mai multă deschidere în ultimii ani odată cu organizarea unor evenimente de 
promovare, unele propuse de Ministerul Învățământului (Ziua Porților Deschise), altele 
realizate la inițiativa cadrelor didactice (inițierea de proiecte tip Erasmus, Rose, etc.) a 
contribuit la “umanizarea instituției” funcționând ca un excelent mecanism de 
promovare. 

Liceul nostru a reușit să doteze sălile de clasă și să se adapteze mai bine cerințelor 
și profilului elevului modern, fără a neglija însă și aspectul tradițional al 
învățământului. Necesitatea de a realiza o acțiune de promovare a instituției, deși nu 
neapărat o practică recentă pentru liceul nostru cu rădăcini adânci în structuri 
tradiționale, a devenit imperios necesară în condițiile unei continue descreșteri a 
numărului de elevi. Trebuie să se țină cont că, pentru a se adapta corespunzător 
mediului complex și în continuă schimbare, o instituție educațională are nevoie de 
adaptare corespunzătoare. Toate activitățile instituției au loc și sunt dependente de 
mediul exterior. Managerii instutițiilor trebuie să înțeleagă importanța schimbărilor 
care se produc și modul în care aceste schimbări pot afecta succesul sau chiar 
supraviețuirea unei instituții educaționale. O condiție necesară pentru a oferi și 
planifica răspunsuri adecvate ar putea consta în prevederea transformărilor potențiale 
ale societății. Mediul social se află într-o transformare rapidă și această schimbare este 
tot mai vizibilă de la an la an. Formarea imaginii unei organizații se poate realiza 
aplicând o anumită “prognoză” pe care managerul / conducătorul organizației o poate 
realiza în mod realist și obiectiv în conformitate cu aceste schimbări. Managerul unei 
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instituții școlare are posibilitatea de a promova imaginea școlii pe care o conduce doar 
printr-o planificare riguroasă și prin utilizarea metodelor și tehnicilor potrivite. 

Bineînțeles, organizarea unui astfel de plan necesită timp și efort susținut și dau 
rezultate pozitive asupra instituției numai dacă sunt realiste și sunt realizate cu respect 
față de așteptările grupului țintă. Prin urmare este imperios necesar ca managerul 
instituției să își propună, în primul rând, să urmărească într-o perspectivă următoarele 
aspecte: 

‐ Dezvoltarea carierei didactice / manageriale prin intermediul proceselor 
evolutive (formare continuă, perfecționare, dezvoltare profesională). 

‐ Extinderea competențelor specifice în utilizarea tehnologiilor informaționale și 
de comunicare. 

‐ Corelarea structurilor și a momentelor din cariera didactică cu standardele 
educaționale și asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului 
de credite profesionale. 

‐ Promovarea parteneriatului școală – comunitate – familie. 

Crearea unei imagini a școlii se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor 

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

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid 
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În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Mitroi Ramona-Dorina 

Liceul Tehnologic ”Mihai Novac”, Oravița                                                 
Structura Școala Gimnazială Nr. 3 

 
 

Cel mai important element al schimbărilor sociale și al dezvoltării este educația. 
Pentru activarea acestui element sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile , care să aibă ca temelie, cunoașterea. Ar 
trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze 
prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern.  Uneori sistemul 
educațional rigid și este cel care, de multe ori, se schimbă târziu. Este necesar ca 
instituțiile de învățământ să fie receptive la schimbările mediului, la nevoile individuale 
ale clienților. Aceasta înseamnă utilizarea marketingului în obiectul de activitate al 
acestora. Rolul lui este de a îmbunătății serviciile,  de a promova aceste servicii să fie 
eficiente.  Marketingul din educație să  reprezinte viziunea unei școli a secolului XXI 
și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Trăim în era digitalizării, iar o școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea 
ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările  elevilor și ale 
părinților acestora. 

Împreună cu elevii ne-am gândit la o metodă  modernă de promovare a  imaginii 
școlii și anume crearea unui blog. Acesta ar trebui să vizeze atât promovarea imaginii 
școlii, cât și implicarea elevilor în acest demers.  Acolo am început să postăm diverse 
lucruri. Am postat imagini de la diferite activități școlare și extrașcolare , în care au 
fost implicați elevii. Au fost implicați mai mulți elevi și cadre didactice deopotrivă, 
care au avut diverse responsabilități.. Elevii au fost foarte receptivi și implicați, 
formându-se un parteneriat, elevi-cadre didactice. Au distribuit dovezile desfășurării 
diverselor activități desfășurate la nivelul ariei limbă și co municare: Expoziția dedicate 
toamnei, 1 Decembrie, Celebrarea Crăciunului, Ziua Culturii Naționale, Sărbătoarea 
Mărțișorului. 

Participarea elevilor a fost remarcabilă. Unii elevi s-au ocupat de construirea 
șabloanelor. Doi elevi de clasa a VIII-a, au creat aplicația. Având în vedere că la școala 
noastră există un program suplimentar de arte , am avut participare maximă din partea 
elevilor, care și-au expus  lucrările realizate prin diferite tehnici specific domeniului 
abordat. 
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În paralel, am creat o pagină web, dedicată lecturilor elevilor noștri cu 
participarea profesorului de informatică. Acesta a vizat postarea a celor puțin două 
titluri pe săptămînă care să corespundă cerințelor elevilor. Acestea vizează atât 
bibliografia școlară, cât și cea facultativă. 

Un alt tip de activități vizate au fost  activitățile  desfășurate în săptămâna, din 
cadrul programului Școala altfel. Chiar dacă a fost în timpul pandemiei, elevii au 
desfășurat acasă diferite activități  dintre care menținăm: efecutarea unor tururi virtuale 
ale unor muzee celebre, concurs de fotografie  materializat printr-o expoziție virtuală, 
prezentarea unor obiceiuri Pascale din lumea întreagă. 

Așadar, analiza nevoilor elevilor reprezintă partea cea mai importantă a 
procesului ce,implică modernizarea actului educațional, astfel încât acesta să 
contribuie la formarea personalității elevului. Digitalizarea devine un act necesar în 
contextul lumii în care trăim. Promovarea imaginii școlii implică valorificarea 
tehnnologiei în activitățile asociate acesteia. 
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Importanța promovării imaginii școlii 

 

Mocanu Emilia Simona                                                                 
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru ,, Tg-jiu 

 

 

Fără școala sa nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare 
nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit. (Ion Heliade Radulescu) 

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba 
lumea. (Nelson Mandela) 

Școala, ca instituție specifică, destinată formării tinerelor generații, își justifică 
existența și rolul prin procesele pe care le conduce și al căror rezultat – omul format ca 
personalitate – devine factorul primordial al progresului social.  

Educaţia îi permite copilului să-şi croiască propria personalitate constituită din 
ansamblul organizat ierarhic al însuşirilor fizice, intelectuale, afective, social-morale 
şi volitiv-caracteriale. Şcoala, principalul factor de educare şi formare a personalităţii 
copilului şi a viitorului adult, poartă răspunderea realizării şi pregătirii sale astfel încât 
acesta să se poată adapta condiţiilor în schimbare ale mediului socio-cultural.Printre 
finalităţile educaţiei se află formarea unui comportament civilizat şi a unor calităţi 
morale precum:cinstea, corectitudinea, sinceritatea, respectul faţă de părinţi, faţă de 
colegi şi faţă de muncă, în scopul dezvoltării libere, armonioase şi a formării profilului 
moral al personalităţii elevului. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. Evoluţia 
tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, lărgirea 
orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce 
trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei imagini 
reale în viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi parteneri 
(locali, regionali, naţionali, economicim ş.a.m.d.).  

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu oferă o gamă largă de 
specializări cerute pe piaţa muncii, formează competenţe în laboratoare, ateliere şi 
practică la agenţi economici, asigură performanţa şcolară prin rezultate confirmate la 
olimpiadele naţionale. Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat ne 
plasează în topul liceelor tehnologice din judeţul Gorj. Liceul nostru derulează  
multiple proiecte cu parteneri externi, proiecte Erasmus, în care sunt implicaţi profesori 
și elevi, aceştia urmând să realizeze stagiul de practică în străinătate. În cadrul liceului 
funcționează  Fundația Cultural Științifică “Gheorghe Magheru”, fondată de elevii si 
profesorii de la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, in anul 1996, fiind 
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printre primele fundații  ale elevilor si profesorilor din tara. În prezent elevilor si 
profesorilor din liceu li s-au alăturat tineri si profesori din alte instituții, scriitori si 
jurnalisti locali, oameni de cultură locali, actori, istorici, sportivi, dar si foști absolventi 
ai liceului, iar activitățile desfășurate sunt bazate pe voluntariat.  Revista        ,, Cuget 
Liber” a liceului realizată de elevi, a fost premiată la nivel național. Instituția  a 
organizat multipe activități de tipul simpozioanelor și conferințe în parteneriat cu 
instituții de prestigiu la nivel național și internațional.  

Școala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în domeniile necesare 
unei vieți autonome și împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine 
individuală și a comunității.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

Nicoleta Mariana Bălan, Rolul educației în dezvoltarea personalității 

Alina Pasaniuc, Rolul școlii in educația copilului 

https://www.ctgm.ro/ 
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Promovarea imaginii grădiniţei 

 

Prof. înv. preşcolar Mocirean Zoia Maria                                                  
Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 Baia Mare 

 
 
 

 „Mintea curată, inimile curate ale copiilor noştri vă stau în mână. Şi tot cuvântul 
dumneavoastră e o sămânţă care prinde şi va da rodul.” (Alexandru Vlahuţă – Cătră 
învăţători) 
 

Grădinița este un mediu creativ și interesant, care pune baza educației copilului 
și îl ajută să deprindă primele aptitudini necesare pentru școală. Îi oferă oportunitatea 
de a descoperi lucruri noi și de a-și dezvolta abilități esențiale pentru viața de zi cu zi, 
pe care stând acasă nu le poate dobândi. Iată de ce este important ca părinţii să ducă 
copilul la grădiniță și care sunt principalele beneficii ale acesteia asupra dezvoltării lui. 

Serviciile educaționale oferite de Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 Baia 
Mare și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului 
preşcolar, pe nivele de vârstă, constituite de regulă după criteriul de vârstă al copiilor 
sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice 
calificate şi o infrastructură adecvată. 

Putem afirma că în grădiniţa noastă se practică un învățământ care încurajează 
competența în scopul formării unor generaţii responsabile, autonome, capabile de 
integrarea cu succes în viitoarea activitate a şcolii. 
 

Obiective pentru promovarea ofertei educaționale: 
 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate, 
 Informarea părinților cu privire la specificul Grădiniţei cu program prelungit 

nr. 30 Baia Mare şi la opțiunile de studiu (oferta educațională) din cadrul grădiniței 
(distribuire pliante), 

 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean etc. care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional, 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 
diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 
beneficiarilor demersului  educaţional, 

 Eficientizarea colaborării  cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice, 
 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea   preşcolară şi comunitatea locală.  
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 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei 

În continuare vă prezint pliantul grădiniţei noastre 

 

 

„Eu sunt copilul. 
Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!                          
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!" 

(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole) 
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Învățământ de excelență în școala mea ! 

 

Prof. Adriana Moclea, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,REGELE MIHAI I” Drobeta Turnu Severin 
 

 

            Îndrăzniți să ne oferiți încrederea voastră!  

            Un an școlar așa cum niciodată nu a mai fost, marcat de nou, de provocare și 
totodată de incertitudine și mult dinamism în ceea ce privește deciziile luate. Dincolo 
de toate scenariile oferite de către autorități, școala mea se pregătește să ofere elevilor 
aceeași educație de calitate și experiențe care să îi pregătească cu adevărat  pentru viață.      

           Suntem pregătiți ca împreună – elevi, părinți, cadre didactice, să facem lucruri 
mari.           

Sloganul nostru rămâne “Școală pentru viață” mai mult ca oricând. Vrem să 
dovedim, încă odată, alături de voi, de părinți și de profesori că Școala gimnazială 
,,Regele Mihai I” suntem pregătiți pentru a continua misiunea, indiferent de situația în 
care ne vom afla. Pentru noi a fost și este evident că tehnologia este parte din procesul 
de predare-învățare-evaluare. O vom integra în lecțiile noastre astfel încât să păstrăm 
vie curiozitatea elevilor și mai ales astfel încât să o aducem cât mai aproape de 
cotidianul școlar. 

Tot personalul didactic s-a pregătit pentru activități educaționale desfășurate în 
siguranță, nelăsând să treacă această perioadă fără a învăța ceva din ea, profesorii noștri 
au lucrat intens, au analizat tot ce s-a întâmplat în timpul școlii online, și-au îmbunătățit 
strategia, au împărtășit modele de bune practici, au făcut planuri, au pus la cale 
proiecte, au revenit cu forțe proaspete și sunt gata pentru a derula procesul educativ în 
cele mai bune condiții. Voi, elevii, sunteți cei care urmează să vă puneți amprenta finală 
pe activități, pe sălile de clasă, pe holuri, în întreaga comunitate, astfel încât oricine 
aude de să știe că aici se află o școală care îi pregătește pe elevi pentru viață. 

Așteptăm să vă auzim glasurile pe holurile școlii, parcă prea a fost multă liniște, 
de prea mult timp! Ne lipsește interacțiunea vie, constantă și statornică cu profesorii 
noștri, mereu gata să fie ei schimbarea de care are nevoie lumea educațională. Și nu în 
ultimul rând, privim cu încredere parteneriatul cu părinții, știind că fără dumneavoastră, 
prin suportul pe care ni-l oferiți, nu ne-am afla unde suntem acum. 

Ne dorim să putem construi împreună povestea Școlii gimnaziale ,,Regele Mihai 
I”, să dovedim că suntem pregătiți pentru orice situație ce poate apărea! Fiți parte din 
ea și haideți să pornim cu încredere, pe drumul școlii pentru viață! 
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Elevilor le oferim  noi experiențe de învățare valoroase, să fie creativi și să se 
bucure din plin de întâlnirea cu colegii (așa cum este ea posibilă acum). Părinților le 
mulțumim pentru toată susținerea și vrem să le amintim încă o dată că au un rol foarte 
important în procesul educațional.  

Profesorii din Școala gimnazială ,,Regele Mihai I” vor continua să perfecționeze 
și să folosească toate mijloacele și metodele de lucru cu impact pozitiv în lucrul cu 
copiii, înțelegând totodată strânsa legătură și importanța majoră pe care o au în 
formarea și dezvoltarea armonioasă a acestora. 

Cu aceste gânduri în minte și convinși că vom alege ce este mai bine pentru voi 
toți, conform exigențelor legale actuale, dar cu dorința sufletească de a fi mai bine 
pentru noi toți. 

Viziunea scolii: 

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică am centrat viziunea întregii 
echipe manageriale raportat al următoarele domenii: 
 

Curriculum: 

 Obţinerea unor rezultate remarcabile prin stimularea motivaţiei elevilor şi a 
performanţelor individuale; 

 Educaţia în sprijinul valorilor româneşti şi europene; 
Resurse material-financiare: 

 Şcoală modernă din punct de vedere al infrastructurii, cu dotările necesare pentru 
a realiza un învăţământ modern şi de calitate; 

Resurse umane: 

 Elevi europeni capabili să facă faţă cerinţelor contemporane; 
 Cadre didactice cu un înalt grad de pregătire profesională, dedicate muncii de 

educator; 
Relaţii comunitare: 

 O nouă imagine a şcolii prin colaborarea cu partenerii direct interesaţi în actul 
educaţional şi prin rezultatele obţinute în cadrul diferitelor programe; 

 Părinţi implicaţi direct şi activ în viaţa şcolii; 
Misiunea şcolii: 

 Să asigure educaţia de bază; 
 Să asigure o legătură optimă între instituţia şcolară şi comunitate, între şcoală şi 

cerinţele sociale în vederea unei bune orientări socio-profesionale (liceu teoretic, 
vocaţional, şcoli de arte şi meserii). 

Obiectivele şcolii: 

 Consolidarea instruirii şcolare a elevului la nivelul primar şi gimnazial; 
 Modernizarea reală a procesului instructiv- educativ; 
 Instruirea competitivităţii prin creşterea performanţelor şcolare. 
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CCuurrrriiccuulluummuull  ooffeerriitt  eelleevviilloorr  pprreessuuppuunnee::  
 Studiul intensiv al limbii engleze; 
 Cursuri susținute în limba engleză pentru integrarea absolventului de clasa a 

VIII-a la liceele cu clase bilingve , participare cu succes la programe Cambridge 
IGCSE și A Level; 

 Programe anuale transdisciplinare pentru fiecare nivel de studiu; 
 O abordare personalizată a curriculumului național pentru promovarea cu succes 

a Evaluărilor Naționale. 
DDeessiiggnn  ccuurrrriiccuullaarr  ppeerrssoonnaalliizzaatt::  
 Program pentru performanță - se organizează programe de performanță pentru 

elevii pasionați de discipline de studiu, precum: matematică, fizică, limba și literatura 
română, limba engleză, limba franceza, istorie sau alte discipline la care elevii solicită 
să participe în la diverse competiții școlare. 

 Asistență psihoeducațională oferită elevilor cu CES în vederea optimizării 
procesului educațional, adaptării și integrării sociale. 

 Program de educație personală, socială, de sănătate și economică 
 Program individual suport - Program de pregătire personalizată prin ore suport 

pentru elevii cu un ritm scăzut de învățare la disciplinele: limba și literatura română, 
matematică și limba engleză. 
 

Activităţi extraşcolare: 

 excursii tematice, vizite şi drumeţii în cele mai frumoase zone ale ţării 
 vizionări de spectacole pentru copii la teatrul - Palatul Culturii Teodor Costescu 

- Drobeta Turnu Severin 
 sunt organizate anual serbări tematice, și spectacole pe scena teatrului local 
 şcoala colaboreaza cu mai multe fundaţii, ONG-uri, instituții publice și private 

pentru a oferi elevilor activităţi educative şi recreative, pentru a le deschide 
acestora noi orizonturi asupra vieţii. 

Condiţii de funcţionare avantajoase pentru toate clasele : 

 un schimb (8.00-15.00) 
 

Baza materială 

 sistem supraveghere audio-video; 
 sistem antiincendiu; 
 sistem antiefracție; 
 internet cablu/wireless. 

Toate sălile dețin pupitre noi pentru elevi – unele fiind individuale, aer condiționat, 
computer, videoproiector, imprimantă, camere web pentru transmisia lecțiilor în sistem 
online. 

 cabinet TIC dotat cu tablă smart, rețea de calculatoare, laptop-uri și tablete 
conectate la reteaua internet cablu/wireless și/sau cu cartelă pentru internet, 
videoproiector; 

 laborator de fizică 
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 laborator de chimie 
 laborator de biologie 
 cabinet logopedie  
 cabinet profesor sprijin  
 sală de sport spațioasă, dotată ultramodern; 
 cabinet de consiliere psihopedagogică; 
 cabinet medicină generală. 
 teren de sport sintetic, modern. 
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,,FRUMOASĂ ȘI BOGATĂ TOAMNĂ”                                                   
PROIECT EDUCAȚIONAL                                                             

An școlar 2021- 2022 
 

 

COORDONATOR PROIECT,                                                           
Prof. înv. primar, MUREȘAN MARIA IOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT 

Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa 
copiilor  deoarece se   îndreaptă cu paşi repezi spre un nou an şcolar. 

Într-o lume în care valorile nu îşi mai cunosc identitatea, într-o epocă modernă 
în care televizorul şi calculatorul sunt mult mai tentante pentru copii decât lectura unei 
cărţi, învățătoarea are datoria să îndrume paşii nesiguri ai elevilor în tărâmul minunat 
al cărţilor. 

În ultimii ani s-a observat o scădere a interesului pentru lectură, de aceea 
consider că şcoala trebuie să le trezească interesul pentru lectură şi dragostea pentru 
citit.                 

Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, 
informală, socio-comportamentală. 

SCOPUL 

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr 
cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient 
şi creativ capacităţile proprii. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin 
organizarea de expoziţii care să conţină lucrări plastice. 

 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular, conducând la  creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi. 

 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 
 Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte. 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice. 
 

GRUP ŢINTĂ:   

 Clasa a II-a C 
 Clasele a III-a A și a III-a C 
 Clasa a IV-a A 
  

PERIOADA: 11 octombrie – 29 octombrie 2021 

          LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Școala Gimnazială ,,ION 
AGÂRBICEANU”, Alba Iulia  

 

RESURSE:  

 umane: cadre didactice, elevi; 
  materiale: cartoane, coli colorate, frunze, fructe, legume, recolte de 

toamnă,  diplome; 
 

STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe 
şi în perechi; 

 

EVALUARE 

 Modalităţi de evaluare 
 acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin 

originalitate; 
 analiza activităţilor independente; 
 valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
 Rezultate aşteptate: 

 implicarea a cât mai multor elevi în activitate; 
 cunoaşterea valorilor personale şi toleranţa elevilor faţă de valori diferite de 

propriile valori; 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 
 

Săptămâna 

 

Denumirea activităţii 

 

Mod de realizare 

Forma de 
organizare 

Loc de        
desfăşurare 

 

11-15 oct. 

 

Bogăţia toamnei 

 

Pictură. Colaj. 

 

 

Individual/ 

frontal 

 

Sala de clasă 

 

 

18-22 oct. 

 

Parfum de 

toamnă 

 

 

Cântecele și poeziile/ 
legenda toamnei 

 

 

Individual/ 

frontal 

 

Sala de clasă 

 

 

25-29 oct. 

 

 

Toamnă fără 

margini 

Serbare tematică 

 

 

Expoziţie cu creaţiile 
finale 

Prezentări Power 
Point 

 

 

Frontal  

 

 

 

   

Holul școlii 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Bibliotecar - Năsăudean Nicoleta                                                          
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj - Napoca 

 

 

 Întreg colectivul de profesori dintr-o școală contribuie la promovarea imaginii 
instituției în comunitatea locală. Se impune pornind de la această idee participarea 
cadrelor didactice la cât mai multe cursuri de formare și aplicarea, evident, a celor 
învățate, în activitățile formale și non-formale, în parteneriate  cu alte unități de 
învățământ sau locale.  

 
Implicarea părinților și a comunității locale este un plus în favoarea creșterii 

prestigiului unității de învățământ.  
 
În acest sens, activitatea la clasă este foarte importantă, munca în echipă și 

participarea tuturor cadrelor didactice la obținerea rezultatelor bune și foarte bune la 
concursurile și olimpiadele școlare.  

 
Cadrul oferit pentru dezvoltatea instituțională și un management de calitate este 

iarăși un element important pentru obținerea rezultatelor meritorii.  
 
Este important ca rezultatele obținute de instituția de învățământ  să fie făcute 

publice pe site-ul propriu, pe Facebook, la întâlnirile metodice, afișe și postere din 
școală. Ieșirea din mediul școlii şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru 
comunitatea locală este un factor de promovare a proiectelor inițiate de către școală. 
De asemenea, stabilirea unor legături cu cât mai mulți parteneri economici prin 
participarea responsabilă a  persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii 
civile, pentru realizarea proiectelor proprii şcoală-instituţii publice locale.  

 
 Un lucru foarte important este iniţierea în activităţile educative şcolare şi 

extraşcolare a tinerilor la concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, 
personalităţi, scriitori.  

 
Aceste acțiuni sunt cele care  răspund nevoii tinerilor de a avea contact cu 

exteriorul mediului școlar pentru dezvoltarea ideii de meserie viitoare și reducerea 
discrepanței dintre pregătirea teoretică realizată de mediul școlar și realitatea din 
câmpul muncii. 
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Promovarea imaginii școlii 
 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, Năstase Valentina                                                  
Liceul de Artă ,,Gh.Tattarescu”, Focșani 

 
            
 Calitatea educației reprezintă nivelul de satisfacție pe care-l oferă eficacitatea 
ofertei educaționale în domeniul învățămâtului și formării profesionale,stabilit prin 
atingerea unor standarde cerute și a unor rezultate excelente, care sunt solicitate și la 
care contribuie participanții la procesul de învățare și ceilalți factori interesați. 

Calitatea în educație este asigurată prin: planificarea și realizarea efectivă a 
rezultatelor așteptate ale învățării;monitorizarea rezultatelor ;evaluarea internă și 
externă a rezultatelor;îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație/creșterea 
calității educației.    

O școală de calitate are un colectiv didactic implicat,cu o foarte bună pregătire 
metodică si de specialitate,dispus să își asume schimbările,resposabil,cu abordări 
constructive.De asemenea,o școală de calitate are manageri puternici,care imprimă 
misiunea și viziunea școlii intregului colectiv, dar și comunității și promovează un 
climat organizațional pozitiv,stimulează capacitățile creative și conducerea 
participativă,valorizând inițiativa,cunoștințele și experiența.    
  

O școală de calitate are o echipă,iar succesul,ca și eșecul aparține fiecăruia și 
tuturor. Calitatea educației este rezultatul activității și al performanțelor echipei , în 
totalitatea ei.     

Activitățile de formare și promovare a imaginii școlii pot fi:difuzarea 
informațiilor cu privire la oferta educațională,programele și proiectele educaționale, 
baza materială,resursele umane,rezultatele școlare;consilierea parinților privind 
orientarea școlară;dezvoltarea de parteneriate  la nivel local,județean,național 
;promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaționale(presă locală scrisă, 
internet). 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.Ele sunt 
o alternativă sănătoasă,practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor,instituția 
de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă 
binemeritată,atât la nivel local,cât și județean sau național.   
 Cu ajutorul unui site , a unui e-mail sau a unei platforme putem să le comunicăm 
părinților toate activitățile desfășurate în școală. 
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Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții minorităților etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar prin Comisisa de Combatere 
a Discriminarii în mediu școlar poate contribui la promovarea imaginii școlii.Integrarea 
elevilor în școală prin promovarea interculturalității și susținerea elevilor cu dezavantaj 
social și conduite de risc contribuie,de asemenea, la promovarea imaginii școlii. 

 Prin combaterea violențe din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia,oferind un mediu sigur , promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, creează o imagine pozitivă a școlii. 

 Deci, imaginea școlii poate fi promovată,oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie:educație de caliatate,accesul la ofertele educaționale,individualizarea 
învățării,combaterea discriminării,reducerea violenței,promovarea unui comportament 
moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.      

În ochii comunității ,școala este rezultatul unei munci constante.  

 

 

 

Bibliografie: 

,,Împreună pentru copii:gradinita si comunitatea”-Proiectul pentru Reforma Educatiei 
Timpurii 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

                                                 

PROFESOR: NAZÂRU TEODORINA                                                    
LICEUL TEORETIC “ PANAIT CERNA” BRĂILA 

 

Problema calității educației dar și ,,lupta” pentru servicii educaționale de calitate, 
definește un comportament activ și inovativ pe piața serviciilor educaționale. Pe de altă 
parte, dorința de a colabora cu familia și actorii comunitari prin relații de parteneriat 
impune nevoia de a promova imaginea pozitivă a instituțiilor școlare. 

 
Educația este obligatorie, dar, din fericire, nici o instituție nu poate forța 

alegerea. “Clientul” (familia, copilul, elevul, studentul,…) este liber să aleagă . 
Informarea nu este de ajuns, școala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregătită de a 
adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor. 

 
Rolul unei instituții este de a oferi serviciile sale educaționale unei mase cât mai 

largi de persoane, de aceea investeşte mult în crearea şi consolidarea imaginii, 
asigurând satisfacerea nevoilor umane, oferind locuri de muncă şi contribuind la 
câştigul acesteia, toate aceste activităţi fiind îndreptate către promovarea imaginii 
pozitive a instituției școlare. 

 
Imaginea pozitivă  a instituției se promovează prin strategii eficiente. Pentru a 

formula o strategie trebuie să se ţină seama de factorii strategici care definesc starea de 
ansamblu a organizaţiei, situaţiile favorabile care pot fi folosite de aceasta şi elementele 
din mediul social care-i sunt potrivnice. Printre cei mai unoscuţi factori strategici 
(analiză SWOT) ai organizaţiei cu mari implicaţii asupra imaginii ei sunt: 

punctele tari  / punctele slabe 
oportunităţile (ocaziile favorabile) 
ameninţările 
 
O strategie de construire a imaginii pozitive cuprinde, de regulă, elementele 

următoare: 
˜ scopul şi obiectivele propuse; 
˜ principalele componente ale imaginii organizaţiei; 
˜ categoriile de public-ţintă; 
˜ principalele mesaje care trebuie transmise pentru fiecare categorie de public -  

ţintă; 
˜ canalele de comunicare a mesajelor în raport cu specificul destinatarilor  

acestora; 
˜ termenele de îndeplinire a activităţilor planificate; 
˜ resursele materiale necesare; 
˜ elaborarea şi aplicarea programelor de relaţii publice pentru implementarea 

strategiei de creare a imaginii.       
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Acest tip de strategie urmăreşte construirea unei imagini pozitive a instituţiei 

prin proiectarea personalităţii, caracterului şi a identităţii acesteia în viziunea 
individuală şi colectivă. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi 
a bunicilor lor.  

 
Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea 

internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau 
Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar 
dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării , elevii 
vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. 
Unii profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, în 
special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet .  

 
Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o 

oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea 
oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie 
combinată cu soluţiile tehnologice moderne. Însă, pe lângă importanța deosebită in 
procesul de învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității 
activităților desfășurate pe parcursul anului școlar. Echipa de conducere a școlii trebuie 
să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing 
care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, 
fizică a elevilor.  

 
Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultatele obtinute 

, număr de absolvenți, performanțe,etc. Mesajul transmis comunității locale trebuie să 
fie consistent, să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității respective 
în peisajul educativ local. Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către 
sponsori, autorități, părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. 

 
 Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă 

primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale 
activității elevilor școlii, să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați 
elevii. Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea 
imaginii școlii în comunitate. Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze 
multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor de bună practică in managementul 
instituţional.  

 

De asemenea, personalizarea ofertei educaţionale la nivel institutional prin 
diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie de nevoile elevilor si profesorilor.  

 

Prezența elevilor de altă etnie, în special în mediul rural, impune o colaborare 
eficientă cu reprezentanţii acestora. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate 
pe reducerea abandonului școlar, susținerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de 
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risc, reprezintă alte priorităti de luat în considerare . Formarea imaginii şcolii se poate 
realiza aplicând o anumită ,, politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al 
conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată. Pentru 
realizarea unei promovări de imagine eficiente , se vor urmări tradiţiile şi realizările 
școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor.  

 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă , folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este dascălul, 
cel care prin competențele si abilitățile sale , utilizând cele mai diverse metode si 
tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a 
se dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal. 

 

 

 

 

 
 
Sitografie:  

promep.softwin.ro/promep/news/show/3383  

https://prezi.com/tuvbqdwp50tc/strategii-de-promovare-a-institutiilor-scolare/ 

 
Bibliografie: 
1.Negrilă I. Marketing Educațional. Suport de curs, Suceava 2000. 
2. Voiculescu F. Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ. 
Editura Aramis, Bucuresti, 2004. 
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Modalitati de promovare a imaginii scolii 

 

Prof. Neagu Sorina                                                                     
Scoala Gimnaziala nr 307 

 
 
 

 Nevoia promovorii scolii a crescut semnificativ în ultimii ani. Multe școli 
apelează la tehnologie pentru promovare. Aceasta este o oportunitate grozavă deoarece 
oamenii interesati pot vedea lucrurile grozave facute in scoala. 

  
In primul rand scoala trebuie expusa, iar o pagină Facebook este foarte utila. 

Trebuie sa ne asiguram ca scoala este vazuta intr-o lumina pozitiva. De asemenea, cu 
ajutorului unui site web dinamic și interesant, parintii vor descoperi o  mulțime de 
motive pentru a fi impresionați de școala. Prin știri regulate, evenimente și pagini 
informative, părinții pot vedea că școala este locul în care copilul lor va fi fericit. 

 
 Site-ul web și contul de socializare trebuie folosit pentru a anunța evenimente 

viitoare sau pentru a împărtăși succesul activităților recente, încurajandu-i si pe alții să-
și împărtășească opiniile despre școala prin intermediul rețelelor sociale și a paginilor 
de comentarii ale site-ului. În acest fel, se poate demonstra receptivitatea la 
comentariile părților interesate. 

 
 Cele mai bune postări includ fotografii și/sau videoclipuri, iar munca elevilor și 

facilitățile oferite pot spune multe despre scoala. Bannerele mari și atrăgătoare cu 
diverse anunturi si rezultate la examene vor fi văzute de mii de trecători și de potențiali 
părinți. 

 
 De asemenea, estetica unei școli creează o primă impresie de mare impact. Arta 

de perete luminoasă și profesională poate prezenta ceea ce face ca mediul de învățare 
să fie special, dintr-o privire. Grafica poate comunica viziunea și valorile scolii, poate 
implica și inspira elevii. 

 
 Alegerea unei școli este o perioadă de anxietate pentru părinți. O prezență 

continuă și pozitivă a unei școli în comunitate poate ajuta cu adevărat un părinte. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

Mica Unire 

 

  COORDONATORI PROIECT: 

Prof. înv. Primar Noja Mihaela                                                           
Prof. înv. Primar M. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORATORI PROIECT: 

Prof. înv. Primar G. I. 

Prof. înv. Primar B. F. 

An școlar 2021-2022 

 

SCOPUL  :   

 apropierea tinerilor de valorile spirituale si culturale ale   înaintaşilor; 
 educarea tinerei generaţii în scopul cunoaşterii şi respectãrii istoriei    

naţionale, a personalitãţilor marcante ale acesteia; 
 educarea tinerei generaţii în scopul cunoaşterii,  respectãrii şi păstrãrii   

patrimoniului muzeal; 
 dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; 
  îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; 
 stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii, 

dramatizari, cantece, dansuri, desene ; 
  desfasurarea unui vernisaj si a unui recital  
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GRUPUL  ŢINTĂ :  

 Clasa a II-a C 
 Clasele a III-a A și a III-a C 
 Clasa a IV-a A 

 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE :  în sala de clasă , curtea școlii 

 

PERIOADA  DERULĂRII  PROIECTULUI :   

25 IANUARIE  2022 

                                                               

OBIECTIVE :    

 să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 ianuarie ; 
 să citească lecturi care oglindesc acest mare eveniment ; 
 să înveţe dansul popular “hora” ; 
 să realizeze desene pe o temă dată  ; 
 să citească din creaţiile proprii inspirate de această sărbătoare ; 
 să participe la acţiuni omagiale în cadrul comunităţii ;  
 să desfăşoare activităţi în echipă ; 

 

EVALUAREA  PROIECTULUI :  

 - expunerea desenelor,dramatizarilor şi a poeziilor ; 

- publicarea lor în revista şcolii sau în alte reviste  si documente scolare; 

-  aprecieri  din partea  invitaţilor  ; 

-  diplome  omagiale ; 

RESURSE :      a )  UMANE : învăţătoare, copii ,  

                                                       părinţi , invitaţi 

                         

                          b )MATERIALE :  cărţi , albume , hărţi , CD-uri , casete , casetofon ,  

                                                                calculator ,diplome , reviste , tablouri istorice   

                           

 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI : 
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Nr.c
rt. 

     Activitatea : Locul de 
desfăşurare: 

Data / 
perioada: 

1. 

 

 

2 .  

 

 

 

 

 

 

  

3 .     

 

   

 4 .  

 

 

  5 . 

 

 

 Noi îl vrem pe Cuza Domn !  

- prezentarea evenimentelor istorice care au dus la 
Unirea de la             24 Ianuarie  1859 ; 

Unirea în literatură 

- lecturi care oglindesc marele eveniment : “Moş Ion 
Roată şi Vodă Cuza” de I . Creangă , “Moş Ion Roată 
şi Unirea” de I . Creangă “Hora Unirii” de 
V.Alecsandri etc; 

- dramatizarea unor fragmente din aceste lecturi ; 

- creaţii  proprii ; 

Hai să dăm mână cu mână ! 

- activitate de învăţare şi repetare a paşilor de horă ; 

Aşa a fost la Unire ! 

- expoziţie cu desene ale elevilor  care ilustrează acest 
eveniment ; 

În Unire stă puterea ! 

- sărbătorim Unirea 

Sala de clasă 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

Holul școlii 

 

 

 

Curtea școlii 

25 ianuarie 

 

 

25 ianuarie 

 

 

 

 

 

25 ianuarie 

 

 

 

25 ianuarie 

 

 

25 ianuarie 
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Promovarea imaginii școlii – ce și cum? 

 

Prof.înv.pr. Păduraru Comănoiu Mihaela                                                  
Școala Gimnazială nr.2 Comarnic, Prahova 

 
 

S-au scris extrem de multe articole în ultimul timp pe tema promovării imaginii 
instituției școlare, mai ales datorită datorită rolului marcant pe care îl are școala actuală 
în dezvoltarea unei societăți. 

 
Imaginea unei școli devine așadar extrem de importantă pentru toți cei ce intră 

pe porțile acesteia: profesori, părinți, elevi, membri ai comunității, iar această imagine, 
indiferent de aspectul exterior sau interior al școlii (deși uneori și acesta contează), este 
primordial reflectată de: buna pregătire, tactul și talentul cadrelor didactice angajate; 
de rezultatele obținute de elevi; de numărul de absolvenți; de tehnologia de care 
dispune școala; de calitatea activităților desfășurate în comunitate.  

Menținerea atenției unei școli în rândul comunității este ceea ce înseamnă cu 
adevărat promovarea imaginii acesteia, iar pentru a menține această atenție constantă, 
școala trebuie să îmbine atât ceea ce înseamnă tradiția în acea școală, cu inovațiile în 
educație, cu tehnologia actuală și interacționând constant cu massmedia, cu societatea, 
cu alte instituții de orice fel, ce pot aduce ,,un plus” benefic actului educativ. 

 
Cine promovează această imagine? Majoritatea consideră că echipa de 

conducere a școlii este cea care trebuie să se ocupe cu aceast lucru. Cât se poate de 
fals! Cu adevărat, un plan managerial și unul de marketing bine structurat și cu ,,ținte” 
înalte sunt deosebit de importante, dar nu aceste planuri sunt cele care vor deveni 
cunoscute în comunitate, ci: rezultatele elevilor, imagini publicate, știri, articole ș.a . 
Așadar, primii care vor ,,modela” imagina unei școli sunt elevii, părinții acestora, 
cadrele didactice și comunitatea locală.  

Am auzit cu toții expresia ,,....aceea este o școală foarte bună”, iar aceasta 
înseamnă că respectiva școală  a știut pe parcursul timpului să își promoveze imaginea 
sau expresia ,,.. în acea școală nu se face ...nimic!”. Eminescu spunea: ,,Caracterul unei 
şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie 
însuşi profesorul.”  

 
Știm cu toții cei implicați în educație ce înseamnă să îți promovezi imaginea, 

atât a ta ca și cadru didactic, cât și a instituției în care îți desfășori activitatea și de aceea 
nu voi insista asupra acestui aspect, ci voi sintetiza mai jos, prin ,,cuvinte cheie”, ceea 
ce înseamnă… 

 
 
PUBLICITATE 
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REALIZĂRI DEOSEBITE 
OFERTA ȘCOLII 
MEDIATIZARE 
ORGANIZARE STRATEGICĂ 
VALOAREA ACTULUI EDUCATIV 
ATRAGEREA ATENȚIEI 
RECOMANDĂRI 
ELOGIERE 
APRECIERE 
 
INTERACȚIUNE 
MOTIVAȚIE 
AUTENTICITATE 
GENIALITATE 
IMAGINAȚIE 
NOUTATE 
INAUGURARE 
IMPLICARE 
 
ȘTIINȚĂ 
COMUNITATE 
OMAGIU 
LAUDĂ 
IMPACT 
INOVAȚIE 
 
Veștile ,,bune, pozitive” despre ceea ce se întâmplă în școală trebuie transmise, 

nu pentru ,,laude” (deși știm cu toții importanța ,,laudei” pentru orice persoană), ci mai 
mult pentru atragerea atenției comunității ,,că se face ceva” în școala respectivă. Cum 
tehnologia actuală oferă mai multe surse de popularizare a ceea ce se face efectiv într-
o școală, este mare păcat ca noi, cadrele didactice, să nu profităm de toate sursele pe 
care le avem la dipoziție să ne împărtăsim cu alții, propriile realizări. Proiectele 
educative în care implicăm elevii noștri au un impact imens asupra imaginii noastre, 
ca și cadre didactice, asupra elevilor noștri și asupra imaginii școlii. 

Proiectele educative locale par în ultimul timp devansate de proiecte educative 
județene, naționale, ba mai mult, internaționale. Aduc în discuție, de exemplu, 
proiectele educative care se desfășoară pe plan european. Programul ,,eTwinning”, 
lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei 
Europene,  ,,se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor 
profesorilor, indiferent de disciplina predată, oferă personalului didactic (profesori, 
directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o 
platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe 
scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate 
educaţională din Europa. eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul 
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UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.” (informații de pagina principală 
eTwinning). 

 
De curând am început derularea unui astfel de proiect, iar fiindcă vorbim de 

promovarea imaginii școlii, voi face acest lucru acum, voi promova 
acest proiect,  ,,Bayraklar ile Mutluluk (Happiness With Flags)” , 
proiect inițiat de Aslı Tuba Beçenek, profesor administrator, Eskil, 
Turcia Ortakuyu İlkokulu. În cadrul proiectului 10 școli din Turcia și 
elevii clasei mele, clasa IB, Școala Gimnazială nr.2 Comarnic, 
desfășurăm numeroase activități la clase, prin care, am dorim să  îi 
învățăm pe copiii noștri să respecte steagurile altor țări. Acest proiect este despre 
înțelegerea, explicarea și ilustrarea steagurilor. În fiecare lună se studiază 2 steaguri ale 
unor țări diferite, iar elevii își pot astfel răspunde unor întrebări de genul: De ce sunt 
steaguri diferite? Ce spun culorile? Ce simbolizează? Gândește, cercetează, distribuie! 
(informații de pagina principală a proiectului).  

 
Proiectul eTwinning ,,Happiness with flags” este încă în derulare și aduce 

elevilor, dar și  profesorilor din cele două țări  participante (9 școli Turcia și 1 școală 
România) nenumărate satisfacții, atât prin activitățile derulate ce stârnesc interesele 
elevilor, prin tehnicile  și metodele inovative la care apelăm, prin aplicațiile online 
folosite sau numeroasele întâlniri online între profesori, profesori-elevi, elevi-elevi, 
lucruri reflectate prin participarea deosebită, a elevilor, a cadrelor didactice și a 
părinților. Vizualizarea și postarea de materiale pe pagina Twinspace a proiectului de 
către elevi, părinți și profesori nu fac decât să aducă în prim plan importanța pe care o 
are derularea unei astfel de activități, necesitatea participării la astfel de proiecte, 
diferite, inovative, de colaborare europeană care nu fac parte din curriculum, dar care 
pot fi adaptate și incluse în actul de predare (la diferite ore: de limbă, educație civică, 
pictură, muzică ș.a) și care aduc o imagine de sine deosebită a celor implicați.  

 
Un astfel de proiect educativ derulat la nivel european, nu face decât să 

promoveze imaginea noastră, a tuturor. Profesori, părinți, elevi au  ,,momente de 
mândrie” pentru realizări personale, pentru interacțiunea cu oameni și culturi diferite, 
cu limbi și tradiții diferite. Cred că astfel de ,,momente de mândrie” înseamnă ,,imagine 
pozitivă”, iar promovarea unor astfel de proiecte este necesară pentru stimularea altor 
viitori participanți. 

 
Personal, nu derulez astfel de proiecte sau orice altă activitate curriculară sau 

extracurriculară cu elevi pentru ,,o bună imagine personală”. Așa cum spunea – Emma 
Watson,  ,,Nu merg la școală doar pentru reușita academică. Vreau să împărtășesc idei, 
să fiu împreună cu oameni care sunt pasionați de învățare” și să am satisfacția muncii 
împlinite.  

 
Bibliografie: Pagina Twinspace a Proiectului educativ ,,Happiness with flags” 
(https://twinspace.etwinning.net/217658/home) - platforma eTwinning 
(https://www.etwinning.net/) 
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“ Un popor fara traditii, este un popor fara viitor.” 

 Alberto lleras Camargo 
 

Prof. inv. primar Paraschiv Georgeta 
 

      

Traditiile si obiceiurile se transmit din generatie in generatie inca din cele mai 
indepartate timpuri.  Pentru acest fapt este necesara implicarea adultilor in educarea si 
indrumarea noilor generatii. 

 

      Un element extrem de important pentru realizarea cu succes a activitatilor in 
acest sens, este procesul comunicational.  Aceasta comunicare trebuie sa se realizeze 
pe orizontala deoarece in realizarea calitatii, toti actorii implicati sunt egali. Trebuie sa 
mentionam si faptul ca ar exista si actori care sa ghideze, consilieze sau sa modereze 
toate aceste actiuni. 

 

In acest sens am organizat colectivul clasei pentru a a pastra vie traditia 
dansurilor populare din zona Dobrogea, marcand fiecare sfarsit de an scolar printr-un 
program artistic popular (geamparaua, brasoveanca, hora). 

 

In cadrul orelor de abilitati practice, am organizat cu implicarea parintilor 
proiectul “Maini dibace”. In cadrul acestui atelier, am confectionat manual elemente 
ale costumului popular din zona Munteniei. 

 

Pentru a nu lasa sa piara obiceiul colindelor de sarbatori, am coordonat punerea 
in scena a unuia dintre ele, specific zonei, “Lazarul”, obicei care aminteste de un 
stravechi  zeu al vegetatiei ce murea si renastea la inceputul fiecarei primaveri.  

 

Pentru a marca sarbatorile de iarna, am organizat o sezatoare unde copiii au 
descoperit tainele artizanatului. Rezultatul munciii lor – traistutele cu motive 
traditionale- care i-au insotit pe tot parcursul sarbatorilor de iarna, la colindat, pe ulitele 
satului. 

 

Comunitatea care invata, respectiv organizatia care invata, reprezinta un concept 
care poate fi integrat realitatii scolare, ca potential loc de formare a oamenilor scolii. 
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Promovarea imaginii școlii în cadrul activităților extracurriculare 

 

Pip. Peter Maria Luciab                                                                 
Șc. Gimn. Lunca Bradului, Mureș 

 

 

În anul școlar 2021-2022, am realizat la nivelul școlii diverse activități 
extracurriculare,  care au ca scop în primul rând, promovarea imaginii școlii în 
comunitate, dar și  dezvoltarea creativității elevilor, implicarea elevilor și a părinților 
în desfășurarea acestor  activități,  dezvoltarea unui comportament social activ și 
responsabil, formarea unor competențe specifie. 

Asadar, am derulat următoarele proiecte: ,,Pe cărările toamnei”, ,,Săptămâna 
educației globale”, ,,Daruiește un zâmbet” – in cadrul SNAC, ce a avut ca scop 
atragerea de sponsorizări de produse alimentare si produse de curățenie, donate 
persoanelor vârstice din comunitate, ,,Colinde, Colinde!”, ,,Mihai Eminescu-
Luceafarul poeziei românești”, celelalte proiecte urmând a fi desfășurate pe parcursul 
anului școlar. Voi prezenta in rândurile de mai jos primul proiect organizat in acest an 
școlar, care a fost o reușită și care a avut un impact pozitiv în rândul copiilor și 
părinților.    

 

Proiect educational: PE CĂRĂRILE TOAMNEI 

GRUP ŢINTĂ: Elevii claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV- a de la Şcoala 
Gimnazială Lunca Bradului 

 

METODE DIDACTICE: Observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică,  
braistorming-ul, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, munca 
independent; 

 

METODE DE EVALUARE: Observarea sistematică, fişe de lucru, expoziţii cu 
lucrările elevilor, portofolii; 

 

    DURATA PROIECTULUI : o săptămână 
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SCOPUL PROIECTULUI:  

Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului înconjurator, 
precum si stimularea curiozităţii pentre investigarea acestuia. 

 

 ARGUMENT 

Toamna este anotimpul atâtor schimbări din natură , dar şi în viaţa copiilor . Unii 
păşesc pentru prima data la şcoală, altii revin , o regăsesc cu aceeaşi plăcere şi bucurie. 

Prin acest  proiect , propus copiilor şi părinţilor, dorim să oferim informaţii 
despre anotimpul toamna şi iarna, cunoştinţe  accesibile vârstei . Totodată ne propunem  
să cultivăm interesul, curiozitatea şi admiraţia pentru aceaste periode ale anului. 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE : 

Completarea unor fișe de observație despre toamnă, fructe, legume, flori, activități 
specifice ș.a. 

*Salata de fructe și curățatul unor legume și fructe ; 

*Compunerea unor texte cu tematica toamnei și Rezolvare de probleme ; 

*Concurs de desene/colaje cu tematica toamnei ; 

*Cel mai frumos dovleac-concurs de creație ; 

*Concurs de recitare / Concurs de interpretare vocală / Dans ; 

*Probe de îndemânare și perspicacitate ; 

*Carnavalul  Toamnei-parada costumelor 

*Jocuri si activități de mișcare-Treasure hunt-vânătoarea fructelor de toamnă, The 
mummy wrap game, Adunatul cartofilor ș.a. 
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EDUCAȚIA ALTFEL  

 

psih. Pioaru Laura 
 
 
 
 

         
 
 

”Centrul educativ pentru copii săraci Răzvad” a fost înfiinţat, în anul 2005, prin 
Fonduri Guvernamentale, în vederea asigurării suportului social și educational pentru 
copii aflati în dificultate, copii care provin din familii monoparentale sau cu o situație 
economico-socială precară. De aici și denumirea, astăzi deranjantă la auz, dar pe care 
ne dorim să o schimbăm, în sensul de eliminare a cuvântului „săraci”. Acesta a fost un 
criteriu pentru obținerea de fonduri, acela să se înființeze pentru copii săraci, scăpând 
din vedere stigmatizarea. Ulterior am accesat alte fonduri, de această dată europene și 
pentru că am fost eligibili cu această denumire, până la ieșirea din perioada de 
monitorizare nu putem schimba nimic.Am simțit nevoia să lămurim, încă de la început, 
ceva ce poate ați fi remarcat.    

 
Centrul nostru, este de fapt, un Centru de zi pentru copii, este un serviciu social, 

cod serviciu social 8891 CZ-C-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primăria 
Comunei Răzvad județ Dâmbovița, este acreditat, deţine Licenţa de funcţionare și își 
are sediul în comuna Răzvad, str. Principală nr. 185, județul Dâmbovița. Scopul acestui 
Centru de zi este asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, 
recreere - socializare și consiliere psihologică menite să sprijine însuşirea şi dobândirea 
unor deprinderi şi abilităţi, pentru dezvoltare armonioasă şi o viaţă independentă, 
orientare școlară și profesională.  

 
Scopul Centrului este de a implementa servicii complementare demersurilor şi 

eforturilor familiei, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi 
furnizori de servicii, pentru a răspunde într-un mod cât mai adecvat nevoilor 
individuale ale fiecărui copil, ţinând cont şi de contextul lui socio-familiar, prin 
îndeplinirea unor obiective specifice, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, 
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prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale 
și creșterii calității vieții atât a familiilor aflate în dificultate, cât și indirect a întregii 
comunități din mediu rural.  

 
Beneficiarii acestor servicii oferite de către Centrul educativ pentru copii, sunt 

40 de copiii de vârsta şcolara (6-16 ani) proveniţi din familii sărace, dezorganizate, 
defavorizate sau inexistente, expuşi riscurilor şi excluziunii sociale sau  abandonului 
școlar. În ultimii ani am introdus și criteriul: părinţii plecaţi la muncă în străinătate, o 
situație care devine din ce în ce mai problematică pentru comunitatea noastră. 

Centrul are principala misiune de a asigura mentinerea, refacerea și dezvoltarea 
capacitatilor copilului și ale părinților săi pentru depasirea situatiilor care ar putea 
determina separarea copilului de familia sa. 

 
Toate serviciile de îngrijire prestate de către furnizor se realizează cu titlu gratuit, 

activitatea Centrului fiind asigurată din punct de vedere financiar de Consiliul Local 
prin Primăria Comunei Răzvad. 

 În situaţia în care există mai multe solicitări de acordare a serviciilor sociale 
decât locurile disponibile, selecţia beneficiarilor se realizează în urma departajării în 
ordine descrescătoare a unui punctajului acumulat în urma evaluării dosarului. 

  
Principalele activități desfășurate: 
 
a) Asistență socială – informații și sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor și abilităților 
sociale, civice și de viață; 
 
b) Îngrijire pe timpul zilei- existența unui program zilnic organizat,elaborat în funcție 
de nevoile și particularitatile fiecarui copil în parte; 
 
c) Acordarea mesei – în funcție de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană, 
zilnic, fiind asigurată o masă caldă, la prânz; 
 
d) Activități educationale – pentru copiii de vârstă școlară se oferă suport pentru 
efectuarea temelor, învățarea prin acțiune care asigură însușirea activă a cunoștințelor, 
deprinderilor și atitudinilor și care prin opoziție cu învățarea teoretică, învățarea prin 
acțiune înseamnă învățarea din experiențele de zi cu zi și din oportunitățile de urmărire 
a activităților de zi cu zi si chiar a pasiunilor; 
 
e) Activități de recreere și socializare - jocul reprezintă principalul instrument de 
formare, educare, comunicare, relaționare și integrare; excursii; vizitare obiective 
turistice din apropiere; activități cultural artistice; animație ca alternativă la actualul 
mod de realizare a educației care vine să completeze formarea școlară, eventualele 
carențe, reprezentând totodată un instrument de transmitere a culturii; activități 
sportive; jocuri de echipă; dansuri; pictură; concursuri cu teme propuse de copii etc;  
f) Consiliere psihologică și suport emoțional– evaluare și determinarea necesităților de 
consiliere psihologică și educațională;  
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‐ evaluarea în scop diagnostic a diverselor dimensiuni ale personalității 

beneficiarilor elevi;  
‐ identificarea beneficiarilor în vederea depistării copiilor care necesită cerințe 

educative speciale și recomandarea pentru evaluarea de specialitate;  
‐ dezvoltarea capacităților individuale de autocunoaștere și autoevaluare, 

optimizare și dezvoltare personală;  
‐ armonizarea raportului elev-școală-familie-mediu social;  
‐ îmbunătățirea capacităților de integrare în grup;  
‐ ameliorarea tulburărilor socio-afective;  
‐ combaterea și prevenirea eșecului și dezadaptării școlare; 
‐ dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală și abilităților sociale, a 

inteligenței emoționale sociale;  
‐ dezvoltarea capacităților de autocontrol personal, emoțional și comportamental; 
‐ dezvoltarea structurilor psihomorale ale personalității;  
‐ corectarea unor tendințe negative în structura caracterului;  
‐ înlocuirea treptată a unor comportamente indezirabile cu comportamente 

acceptate; planificarea și organizarea timpului;  
‐ educarea empatiei, a toleranței și capacității de a oferi ajutor;  
‐ identificarea și rezolvarea tensiunilor și conflictelor din cadrul grupului;  
‐ managementul stresului;  
‐ dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor și abilităților de decizie;  
‐ asigurarea de suport psihoafectiv beneficiarilor aflați în situații de criză;  
‐ depățirea problemelor familiale;  
‐ prevenirea violenței;  
‐ informarea despre riscurile adoptării unui model de conduită deviant;  
‐ managementul emoțiilor;  
‐ dezvoltarea stimei de sine și evitarea victimizării;  
‐ adoptarea unei atitudini pozitive față de propria persoană;  
‐ dezvoltarea rezistenței la presiunea grupului;  
‐ prevenirea absenteismului și abandonului școlar;   
‐  

g) Orientare școlară și profesională- modalități de luare a unei decizii; metode și tehnici 
de căutare a unui loc de muncă; cunoașterea profesiilor; creșterea motivației pentru 
școală; optimizare și dezvoltare personală; dezvoltarea capacităților de integrare intr-
un grup; activități de informare și consiliere de grup pe teme ca: alcătuirea unui CV, 
participarea la un interviu, profile ocupaționale, fișa postului; informarea privind oferta 
educațională și profesională existente; realizarea unor investigații în rândul elevilor 
pentru a evidenția prioritățile educative; administrarea, cotarea și interpretarea unor 
teste ce privesc interesele, aptitudinile;    
 
h) Consiliere și sprijin pentru părinți - comunicare pe diverse teme în cadrul ședințelor 
cu părinții; cunoașterea copilului; corectarea greșelilor educaționale; prevenirea și 
combaterea esecului și dezadaptării școlare; gestinarea furiei și eliminarea actelor de 
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violență domestică; alimentația sănătoasă pentru întraga familie; recunoașterea și 
semnalarea diferitelor simptome ale copiilor; importanța climatului afectiv al familiei 
și personalitatea copiilor - tratare diferențiată, nu preferențială; cum organizăm timpul 
copiilor în vacanțe; consiliere pentru înțelegerea și însușirea faptului că televizorul nu 
ține loc de părinți și nu ne educă copiii; consilierea vocațională în situații de șomaj 
prelungit a părintelui;  
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Strategii de promovare a organizaţiilor educaţionale 
 

Popa Valentina-Gradiniţa nr.273 

 
 

Promovarea imaginii unităţii şcolare, este și va fi o prioritate, pentru a avea o 
bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală - elevi - părinţi. Educația 
este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea, mai ales acum 
când am fost scoși din ,,zona noastră de confort”. Educabilul este liber să aleagă. 
Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 
să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea 
nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită sș adapteze 
programul educaţional la nevoile în schimbare ale copiilor. Instituția școlară este un 
element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin 
spaţiile de învăţare disponibile atât fizice cât și virtuale. O şcoală responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii.  

 
Comunicarea şi crearea imaginii instituţiei de învăţământ pe piaţa – prin 

intermediul relaţiilor publice şi publicităţii – în cadrul strategiilor de marketing 
constituie un obiectiv deosebit de important, deoarece contribuie fundamental la 
creşterea numărului de solicitări de servicii specifice prestate, dar şi a calităţii 
percepute a acestora. În termeni de marketing, în promovare sau relaţii cu publicul, 
directorul este cea mai importantă persoană. Directorul este personificarea şcolii şi a 
direcţiei pe care doreşte să meargă. El are rolul de a descrie misiunea şcolii ca expresie 
a intenţiei şi locului în comunitate şi pe scena educaţiei, în general. 

Promovarea imaginii unităţii de educație reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi 
(Demetrescu ,M.,1976 Marketing intern şi internaţional. Editura Politică, 
Bucureşti,,pg.156) Robert Muchilli (Thomas J. M., Manual de marketing. Editura 
Codecs, București pg.123) defineşte imaginea ca fiind reprezentarea sau ideea pe care 
şi-o formează indivizii unui mediu sau ai unui segment al publicului, după ce percepe 
informaţii despre acel obiect social.  

În cazul imaginii este vorba de o opinie sau despre o atitudine ale căror rădăcini 
sunt pentru majoritatea iraţionale. Imaginea este un chip creat special, care, cu timpul 
creează stereotip. Imagine - din engleză - un ,,portret,, comun, general al persoanei sau 
organizației.  

 
Funcțiile imaginii( Negruț C. Inițiere în marketing. Editura Augusta, Timișoara 

1997,pg.167) 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

206



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Autor: POPESCU CRISTINA-LILIANA                                                  
Instituția: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169                                              

BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 

 

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de 
tip european, este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este 
aceea de a acorda instituţiei cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, 
statutul României de ţară europeană îi oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-
şi rezolva problemele majore cu care se confruntă.  

Având în vedere acest aspect, se impune ca fiecare unitate şcolară să vizeze 
atingerea unor obiective privind curriculumul, resursele umane, resursele materiale şi 
financiare, dezvoltarea de relaţii comunitare, obiective circumscrise unei strategii 
complexe în care să se regăsească domeniile pe care comunitatea educaţională le 
consideră prioritare şi pe care doreşte să le dezvolte.  

Creșterea numărului de proiecte, programe și parteneriate cu părinții, cu 
comunitatea și cu instituțiile de învățământ superior și de cultură au ca obiective: 

 Lărgirea ariei de colaborare cu factorii interesaţi în domeniul educaţional; 
 Inițierea și derularea unor programe și parteneriate propuse de organizații, 

fundații și comunitatea locală, care să implice un număr din ce în ce mai 
mare de elevi și cadre didactice;  

 Implicarea profesorilor în consilierea elevilor privind autocunoașterea 
competențelor personale în vederea orientării școlare și profesionale în 
concordanță cu ceea ce se cere pe piața muncii și organizarea unor 
activități care să amplifice aceste competențe (invitarea unor specialiști, a 
unor persoane publice, vizite la companii, instituții și 
universități,workshop-uri cu părinții, cu reprezentanți ai comunității 
locale);  

 Educarea elevilor prin activităţi extraşcolare;  
 Stimularea autocunoașterii și cunoașterii reciproce a părinților și elevilor; 
 Creşterea numărului de activităţi care să răspundă nevoii de 

autocunoaştere şi cunoaştere reciprocă a părinţilor şi elevilor în egală 
măsură;  

 Desfășurarea unor activități: părinți – consilier(i), părinți - părinți, părinți 
– elevi , părinți–cadre didactice; 

 Implicarea părinților ca mediatori, organizatori, formatori, consilieri în 
aumite activități extrașcolare și extracurriculare;  

 Creșterea nivelului de implicare și a rolului comunității în luarea deciziilor 
privind dezvoltarea școlii; 
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 Realizarea unor parteneriate și proiecte cu comunitatea locală; 
 Organizarea unor evenimente sau activități, care să îi implice activ pe 

reprezentanții comunității locale ca invitați, formatori, ca sursă de 
finanțare. 

Promovarea imaginii şcolii pe plan local, naţional şi european se realizează 
urmărind următoarele repere: 

 Încheierea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii pentru realizarea de activităţi 
comune prin care să se promoveze realizările școlii; 

  Organizarea de activităţi de promovare a școlii: Ziua Porţilor Deschise; 

  Prezentarea ofertei educaţionale a școlii în grădinițele din sectorul 6; 

  Participarea la târguri educaţionale precum şi la activităţi organizate de alte 
instituţii în scopul promovării imaginii școlii; 

 Participarea la proiecte şi programe naţionale/internaţionale; 

  Realizarea unei baze de date cu instituţii şi organizaţii care derulează proiecte 
educaţionale cu școli din ţară şi străinătate; 

 Încheierea de parteneriate de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea 
demarării de proiecte comune; 

 Realizarea unei reviste a școlii; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 
flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 
beneficiarilor procesului educaţional; 

 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate. 

 

 

 

Bibliografie: 

 http://basarab.ro/wp-content/uploads/2017/01/PROIECT-DE-DEZVOLTARE-
CNMB.pdf 

 http://axente.ro/wp-content/uploads/Plan-de-promovare-a-imaginii-scolii-an-
scolar-2017-2018.pdf 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Înv. Preșcolar, Popescu Lavinia-Mioara                                               
GPN Nr. 2/Școala Gimnazială Nr. 1 Balș 

 
 

Datorită dezvoltării fără precedent a științei și  tehnicii, fără să vrei, trebuie să ții 
pasul cu aceste progrese, indiferent de vârsta pe care o ai.  

 
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. 

Majoritatea acestora, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor 
sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se 
face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă 
tehnologia informaţiei şi a comunicării, elevii vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele 
moderne de informare ca sprijin pentru teme.  

 
Unitatea școlară își face cunoscută prezența în localitate, atât prin rezultatele 

obținute cu elevii la diferite concursuri  și olimpiade școlare și la admiterea acestora în 
unitățile de învățământ superioare, cât și prin personalitățile care provin din unitatea 
școlară respectivă. 

 
Este necesară promovarea imaginii școlii în comunitate? De ce? 
Încerc să răspund la aceste întrebări. 
Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: unitate școlară-educabili-părinţi. 
Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Educabilul ” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea 
de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor 
şi aşteptărilor acestora.  

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

de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale  educabililor. Şcoala este 
un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 
prin spaţiile de învăţare disponibile. O unitate școlară responsabilă este garantul 
dezvoltării permanente a comunităţii.  

 
Şcoala-grădiniţa nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii, pe lângă 
tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin 
realizarea educaţiei formale. Tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a 
calității activităților desfășurate pe parcursul anului școlar. Echipa de conducere a școlii 
trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de 
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marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 
emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se 
completează cu rezultatele obtinute, număr de absolvenți, performanțe etc. 

 
Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 

multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității.  

Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă 
primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale 
activității elevilor școlii, să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați 
elevii. În unitățile școlare există panouri cu diferite imagini din activitățile curriculare 
și extracurriculare ale copiilor și spații special  amenajate cu produse ale activitîții 
acestora. Nu trebuie să uităm de diplomele, medaliile și cupele obținute de elevii școlii, 
frumos aranjate, de obicei la intrerea în școală.  

 
-Pagina web și revista școlii au, de asemenea, un rol important în promovarea 
imaginii școlii în comunitate.  
-Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive 
si a exemplarelor de bună practică in managementul instituţional.  
-De asemenea, personalizarea ofertei educaţionale la nivel institutional prin 
diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie de nevoile elevilor si profesorilor.  
-Prezența elevilor de altă etnie impune o colaborare eficientă cu reprezentanţii 
acestora.  
-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea 
elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte priorităti de luat în 
considerare .  
-se vor populariza  tradiţiile şi realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte 
şcoli, avantajele oferite elevilor.  

 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 

unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite, prezentate în PDI-ul unității școlare.  

 
Un rol foarte mare în promovarea imaginii școlii îl are cadrul didactic, cel care 

prin competențele si abilitățile sale, utilizând cele mai diverse metode si tehnici de 
lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se dezvolta 
armonios, de a atinge maximul potențialului personal, de a deveni acele „personalități” 
cu care școala se mândrește.  
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În fiecare unitate școlară există o comisie responsabilă cu promovarea imaginii 
școlii, „Promovarea imaginii școlii” ocupă un loc important în Proiectul de Dezvoltare  
Instituțională (PDI) al unității școlare, care își propune realizarea obiectivelor generale, 
cum ar fi: 

 
‐ Crearea si promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 
‐ Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive 

și a exemplarelor de bună practica în managementul instituțional; 
‐ Personalizarea ofertei educaționale la nivel institutional prin diversificarea și 

flexibilizarea acesteia în functie de nevoile și interesele partenerilor și 
beneficiarilor procesului educațional; 

‐ Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții minorităților etnice; 
‐ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, integrarea 

elevilor pe piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de 
risc, susținerea elevilor în alte abilități; 

‐ Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală; 

‐ Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitatile în 
procesele de descentralizare și asigurare a calității educației; 
 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei.  
 
Cum se poate realiza promovarea imaginii școlii?   

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 
proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele 
şcolare prin:  

 revista școlii,    
 pagina web a școlii/grădiniței; 
 popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar în curs sau 

viitor; 
 participarea la „Ziua porților deschise”, la diferite „Concursuri pe 

meserii”,   
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, 

național în scopul promovării imaginii instituției școlare şi a corelării 
ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă 
locală scrisă, internet) 

 transmiterea, în spaţiul virtual, a informaţiilor şi fotografiilor privind baza 
materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi 
derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate;  
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Promovarea învățământului  preșcolar poate avea ca obiectiv general „crearea 
unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală”, iar ca Obiective specifice:  

 
• popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală;  
• atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii 
noastre;  
• realizarea planului de şcolarizare propus. 

 
Se pot realiza pliante ale grădiniței, prezentări Power-Point, popularizarea 

activităților prin mass media locală, regională sau națională, diseminarea rezultatelor 
activităților, prezentarea planului de școlarizare în cadrul ședințelor cu părinții, la 
Avizierul grădiniței etc., pe web-ul grădiniței sau a școlii coordonatoare și, de ce nu, 
prin rezultatele pe care preșcolarii grupei mare le obțin în clasa pregătitoare și, pe mai 
departe, în activitatea școlară. 
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Promovarea imaginii școlii prin activități artistice interdisciplinare 
  

Prof. Popescu Lucica Ionela                                                              
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru 

 
Imaginea unei instituții educaționale valorifică sistemul informațional în care se 

formează, prezintă criterii și reguli care au fost stabilite de -a lungul timpului , fiind 
însă modificate și restructurate cu elemente noi. 

 Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru este o instituție educațională 
care creează condiții optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul 
procesului educațional, organizează și realizează un proces educațional de calitate, 
precum și valorifică eficient resursele educaționale. Alături de alte instituții abilitate, 
asigurarăm  protecție tuturor elevilor, încheiem parteneriate în vederea dezvoltării 
personale a fiecărui copil, prin numeroase proiecte educaționale. 

 Mi-am propus să promovez imaginea școlii printr-o activitate interdisciplinară: 
Festivalul de Artă și Creație Literară Regional 
„Corabia Visurilor”, care este dedicată elevilor 
din învățământul preuniversitar (primar, 
gimnazial și liceal), activitate ce se desfășoară 
periodic, începând cu anul 2012. 

 Elevii care s-au implicat în activitățile 
proiectului au dobândit abilități de comunicare 
prin limbajul artistic, și-au  format și totodată 
dezvoltat o gândire autonomă, critică, 
respectiv reflexivă asupra artei și literaturii. 

Vernisajul expoziției-concurs „Corabia 
Visurilor” s-a desfașurat în fiecare an și s-a 
materializat în lucrări artistice plastice ale 
elevilor de la mai multe școli partenere ale 
județului nostru, în eseuri literare și filosofice 
menite să explice conceptul cu încărcătură 
conotativă și comprehensivă greu de pătruns.   

Latura interdisciplinară a acestei activități a fost marcată cu precădere de 
definirea conceptului “Vis transcendental” , o exprimare suavă preluată din celebra 
lucrare a lui Antoine de Saint-Exupery, “Micul Prinț”. 

Totodată, creațiile artistice au fost apreciate de participanții la vernisaj, lucrările 
evidențiind maturitatea artistului care transcende orice context creat manual.  
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Astfel, i-am încurajat cu toții prin alocuțiunile noastre și le-am promis că pot 
visa alături de adulți aici, precum pot și conta pe adulții care-i vor ajuta să-și realizeze 
o parte din visele lor materiale sau intelectuale. 

Astfel, participanții proiectului au avut ocazia să intre în contact vizual, chiar și 
în versiunea on-line, cu modul de organizare al unui festival care include : concurs-
expoziție, expunerea unor lucrări de calitate pe simezele spațiului expozițional; concurs 
de creație literară și eseu.  

Prin intermediul activităților interdisciplinare am format noi consumatori de artă 
vizuală și literară, promotori ai bunului gust și ai conservării patrimoniului cultural-
artistic și literar. Am întărit relația dintre educaţia şcolară şi extraşcolară pentru 
modelarea personalităţii elevilor şi eficientizarea procesului educaţional; am promovat 
dialogul şi comunicarea între elevi, urmărind armonizarea condiţiilor specifice fiecărei 
unităţi de învăţământ cu exigenţele sociale  de ordin general; am atras efectiv elevii în 
organizarea unor activitati cu caracter extracurricular interdisciplinar, conducând la 
cresterea numerică şi calitativa a acestor acţiuni. 

Festivalul de Artă și Creație Literară Regional „Corabia Visurilor” a realizat de-
a lungul timpului un schimb de informaţii artistice, literare și religioase, precum și 
opinii  în vederea cultivării  spiritului artistic în societate prin folosirea sistemului on-
line, prin videoconferință, pe platforma Google Meet. 

Întreaga echipa de proiect a Colegiului Național „George Coșbuc”, Motru, poate 
afirma că în școala noastră se practică un învățământ care încurajează competența în 
scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, 
prin dobândirea unei culturi generale orientată spre limba română și limbi moderne de 
circulație internațională, informatică, matematică și științe ale naturii, arte, muzică și 
sport. 
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PROIECT TRANSNAȚIONAL, DESFĂȘURAT ONLINE 

,, URSULEȚUL DE PLUȘ RO-MD” 

 

Prof. înv. preșc. Ruja Lenuța                                                             
Prof. înv. preșc. Tomescu-Bogdan Ioana                                                   

Grădinița cu Program Prelungit Nr.30,, Mugurel”, Oradea 
 

În condițiile impuse de noua realitate, învățământul românesc a trebuit să facă 
față unei mari provocări, iar copiii preșcolari au avut nevoie, în continuare de educație, 
pentru a le asigura o dezvoltare armonioasă.  Chiar dacă nu a fost posibilă interacțiunea 
directă cu preșcolarii, am încercat să găsim soluții pentru a-i implica pe copii în diverse 
activități, care să le trezească interesul și curiozitatea. Spre mare noastră  bucurie am 
descoperit pe grupul public ,,Platforme educaționale online pentru cadrele didactice”, 
proiectul transnațional „Ursulețul de pluș RO-MD”, iar ulterior ne-am găsit și 
parteneri, o grupă de preșcolari de la Institutul de Educaţie Timpurie  ,, Zâmbetul”, din 
oraşul Bălţi, Republica Moldova. 

 
Prin intermediul tehnologiei, noi educatoarele, implicate în acest proiect am 

colaborat foarte bine, ne-am pus de acord asupra tuturor demersurilor ce au urmat, 
astfel încât am reușit să parcurgem, cu mult entuziasm,  toate etapele necesare 
implementării ineditului proiect.  

 
Preșcolarii din cele două grădinițe au avut o primă întâlnire virtuală înainte de 

plecarea în călătorie, spre Republica Moldova a ursulețului nostru Bruno, și venirea în 
România a ursulețului Cocolino. Cu cei doi ursuleți au fost trimise agende, în care 
gazdele au consemnat impresii ale călătoriei. Întâlnirea ce a avut loc  ne-a dat ocazia 
să ne cunoaștem reciproc și să trăim clipe încărcate de emoție. Bruno și câte o surpriză 
pentru gazdele spre care se îndrepta a fost expediat prin poștă.  

 
A doua întâlnire virtuală a fost realizată după ce ursuleții au ajuns la destinație. 

Partenerii noștri l-au primit pe Bruno în sala de grupă, în timp ce noi am fost nevoiți să 
adoptăm un stil de desfășurare propriu, strict online, deoarece eram deja în scenariu 
roșu. Spiridușii noștri l-au substituit pe Cocolino imaginându-și că orice ursuleț pe care 
îl au pe acasă, poate fi Cocolino, sau confecționându-și unul. Câte doi copii, în fiecare 
zi au fost gazdele lui Cocolino. S-a creat o neașteptată emulație  în a-l antrena pe 
ursulețul musafir în activități de tot felul. 

 
A treia întâlnire a avut loc înainte de întoarcerea acasă a ursuleților. Preșcolarii 

s-au bucurat de revederea cu ursuleții călători și prietenii noștri de la Grădinița 
,,Zâmbetul", unde și-au povestit, parte din  experiențele grozave pe care le-au trăit 
alături de ursulețul musafir. Ultima întâlnire virtuală ne-a adus alături pentru a afla 
frumoasa aventură pe care ursuleții au petrecut-o în grădinița parteneră alături de 
preșcolari, dar și pentru a vedea darurile pe care le-au primit de la noii prieteni.  
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Am avut plăcerea să constatăm că atât copiii cât și părinții au fost încântați și au 
apreciat acest demers al nostru, prin interesul și implicarea de care au dat dovadă, pe 
toată perioada în care s-a desfășurat proiectul. 

 
A fost o bucurie să participăm la un proiect de o asemenea anvergură, deoarece 

ne-a oferit posibilitatea de a ne depăși limitele, dat fiind acest context pandemic. Toate 
etapele parcurse în cadrul acestui proiect au fost unice și ne-au adus bucuria de a 
descoperi prieteni noi și oportunitatea de a aplica strategii diverse de învățare online, 
educația digital devenind o necesitate pentru sistemul de învățământ actual, promovând 
totodată imaginea grădiniței. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Rus Alina , Palatul Copiilor Galați 

 

 
Prin acest articol mi-am propus să vă prezint unul din proiectele unității noastre, 

ce a pus în valoare imaginea școlii, într-o perioadă nefavorabilă proiectelor 
educaționale și anume în toamna anului 2020. Un an, după cum bine știm, memorabil 
prin schimbările majore de care am avut parte. Atunci când vorbim despre 
promovarea imaginii școlii, trebuie să ținem cont în primul rând de partenerii 
implicați în acest demers. Realizarea unor acorduri de parteneriat cu diverse 
instituții, facilitează oportunitățile de promovare, iar prin mijloacele media putem 
atrage atenția unui public mult mai larg. 

 
Proiectul nostru s-a numit „Raftul bibliotecii cu povești pictate”, un proiect care 

a avut la bază susținerea educației și motivarea elevilor în a utiliza diverse tehnici 
artistice în spațiul public. Cuprinși de farmecul locului din incinta Bibliotecii V.A 
Urechea din Galați, unde adeseori elevii Palatului își desfășoară o parte din 
activitățile culturale, au fost în plină inspirație artistică alături de profesorii și elevii 
talentați de la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei”. 

 
Profesorii coordonatori , Alina Rus și Marian Dolea au contribuit la prezentarea 

proiectului în rândul tinerilor prin utilizarea tehnicii – Sgrafitto pe o suprafață de 
gard din beton din curtea bibliotecii. Etapele de lucru au fost desfășurate în mai multe 
zile astfel că timpul de lucru s-a extins la două săptămâni. Cuvântul sgraffito este de 
fapt derivat din cuvântul italian graffiare, care înseamnă "a zgâria", tehnica a luat 
nastere în Italia și datează din secolul al XV-lea. Tehnica sgraffito a jucat un rol 
important în Roma în timpul perioadei renascentiste și a fost folosită frecvent de 
faimosul artist Caravaggio și partenerul său Maturino da Firenze. Ambii artiști au 
fost contemporani ai lui Raphael . Sgraffito-ul este desen și pictură în același timp, 
care se execută pe tencuială proaspătă ca și fresca, dar se lucrează mult mai ușor și 
este mai rezistent în timp.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

217



Această tehnică nu este o artă picturală în sensul propriu al cuvântului, ci mai 
degrabă o tehnică a desenului monumental, adâncit în tencuiala proaspătă. Cea mai 
veche abordare pe care am folosit-o și noi la acest proiect este sgraffito-ul dintr-un 
singur strat, unde desenul este creat prin trasarea și gravarea profundă pe tencuiala 
umedă. Pentru a spori contrastul se poate utiliza și sgraffito-ul în două sau mai multe 
straturi colorate . 

 

 
 
Elevii Seminarului Teologic alături de elevii Palatului Copiilor au muncit 

efectiv îndrumați de profesorii coordonatori, la transpunerea desenului pe suprafața 
de lucru depunând efortul de a se perfecționa în arta sgraffito. Obiectivul acestui 
proiect a fost ,realizarea unei activități în aer liber, promovarea muncii în echipă, 
respectarea proporțiilor și timpului de uscare a materialelor și provocarea elevilor de 
a da o întrebuințare artei. Vârsta elevilor implicați a fost variată, de la 7 ani până la 
16 ani , fiecare elev a trecut printr-un nivel de dificultate și a dobândit o nouă 
competență. 

Actul în sine al transpunerii lucrării a avut un adevarat impact public unde 
vizitatorii bibliotecii din curiozitate au luat parte la construirea lucrării și 
imortalizarea unei zone grafice în tencuiala proaspătă. La sfârșitul proiectului în care 
au fost implicați mai bine de 20 de elevi, aceștia au fost premiați și încurajați să 
folosească această tehnică și în alte spații. 

Desenul final transpus pe gardul de beton , reprezintă o desfășurare a 
universului cultural, cu simboluri precum cartea, copacii, zborul, călimara cu 
cerneală, alături de peniță și prezența figurii umane, transfigurate simbolistic de actul 
cititului.  
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Lucrarea reprezentată în cinci secvențe sgraffito, alcătuiesc succint o poveste 
cultural artistică la nivel estetic pentru Biblioteca județeană care a inaugurat cu acest 
prilej 130 de ani de la înființarea acestei instituții. 

Un asemenea proiect a adus multă bucurie în rândul tinerilor și o atenție sporită 
a publicului față de intervențiile plastice în spațiile publice. 

Prof. Rus Alina, Palatul Copiilor Galați / Ianuarie, 2022 
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Grădinița de poveste 

 

Prof. Samoilă Gabriela                                                                  
Grădinița cu P.P. Nr.39 Galați 

 
 
Promovarea imaginii grădiniței noastre prin oferta educațională este una din 

țintele strategice din proiectului de dezvoltare instituțională. 
Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 

atât pentru copii cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatorilor, este  de a 
promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educație 
pentru toți copiii indiferent de naționalitate, religie, rasă, deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

 
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile lor, folosirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra gradinitei. Promovarea 
imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

 
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extrașcolare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al copiilor. Grădinița noastră promovează astfel de activități beneficiind 
de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 
Activitatea extrașcolară/extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu preșcolarii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a copiilor. 

 
Grădinița cu Program Prelungit Nr.39 Galați și-a fixat și îndeplinit în acest semestru 

următoarele obiective: 
 
 Crearea şi promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate.  
 Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea şi  

flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
procesului educațional. 
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 Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții preșcolarilor, părinții, și partenerilor 
locali, Inspectoratul Școlar Județean Galaț, Biblioteca Municipală 
„V.A.Urechia„. 

 Promovarea unor proiecte focalizate pe susținerea copiilor cu dezavantaj social 
şi conduite de risc prin donații care să-i sprijine în procesul educațional . 

 Armonizarea ofertei de servicii educaționale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea de învățământ preșcolar şi comunitatea locală. 
 
În concluzie,  imaginea grădiniței este  promovată oferind beneficiarilor ceea ce 

așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  

Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PROIECT INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE 

A UNUI CLIMAT EDUCAȚIONAL OPTIM 

 

Prof.i.p. Silosi Angela Delia                                                              
L.T.”Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca 

 
1. Potențialul de 
dezvoltare a unui 
mediu optim de 
învățare 

 

 

Care sunt punctele mele tari și slabe în raport cu competențele cerute 
de dezvoltarea unui mediu optim de învățare. 

• Puncte tari: 

- proiectare didactică în funcție de specificul clasei 
- cunoașterea elevilor din clasă ( abilități, cunoștințe, 

caracteristici ) 
- susținerea elevilor în procesul de învățare și stimularea 

performanței școlare și extrașcolare 
- aspect particular al clasei 
- stil de muncă interactiv 
- creez oportunitate de formare a stimei de sine 
- utilizez tehnici de disciplinare pozitivă 
- ofer un climat afectiv, relaxat, bazat pe încredere 

• Puncte slabe 

- tendința de a transfera responsabilitatea unui comportament 
disruptiv a unui elev, asupra întregului grup 

- tendința de a „eticheta” un copil la care se manifestă un 
comportament impulsiv. 

 

2. Puncte care 
necesită dezvoltare 

Ce competențe doresc să îmi dezvolt în această formare pentru a crea 
un climat educativ pozitiv? 

- Doresc să-mi dezvolt competența de a gestiona eficient în 
cadrul grupului, comportamente dezadaptative. 

3. Ținte / Obiective Ce ținte îmi propun să ating? 

- să cresc nivelul de coeziune în cadrul grupului 
- să stimulez inițiativa elevilor 
- să identific și să stabilim norme de grup 
- să identific metode de evaluare eficientă a grupului 
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4. Activitați – 

Calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce activitate și intervale de timp pot planifica pentru atingerea 
țintelor? (1h/săpt) 

1. Activități de cunoaștere reciprocă 
• Ce sunt? Cine sunt? 

• Persoana lui 

• Raporturile noastre cu ceilalți 

2. Organizarea de activități de către elevi 
• Despre grupul din care facem parte 

3. Activități bazate pe cooperare 
• Grupul de joacă 

• Grupul de învățare 

4. Elaborarea de norme de conduită de către elevi 
• Reguli ale grupului 

• Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului 

5. Evaluarea grupului în ansamblu 
• Evaluarea în raport cu anumite conținuturi 

• Evaluare în raport cu anumite obiective de formare ( 
valorizatoare, atitudinale, comportamentale) 

• Observarea comportamentului (proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea) 

 

5. Metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin ce metode îmi voi atinge țintele? 

• Metode interactive de învățare (joc de rol, Brainstorming, 
dezbaterea, studiu de caz) 

• Disciplinarea pozitivă 

• Planificarea întăririlor 

• Modelarea 

• Penalizarea 

• Extincția 

• Time-out 
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 Dupa ce criterii și dovezi mi-am atins țintele? 

Elevii vor adopta un comportament etic în diferite situații; 

- vor coopera in cadrul grupului 

- vor respecta regulile stabiliate 

- vor manifesta un comportament dezirabil 

- participă la dezvoltarea climatului afectiv-pozitiv în grup 

................................................................................................................................................... 
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Promovarea imaginii școlii 
 

Profesor Stanciu Mihaela,                                                               
Colegiul Național Dinicu Golescu,                                                         

Câmpulung-Argeș 

 
 

În anul școlar trecut, alături de o echipă de elevi și profesori de la Colegiul 
Național Dinicu Golescu din Câmpulung - Argeș am participat la un proiect Pulchra. 
Proiectul s-a numit Harta poluării. Impactul antropic asupra mediului în Câmpulung. 

Pulchra este un proiect finanțat de UE cu parteneri din 10 țări europene. 
Rețeaua  școlară Pulchra este alcătuită din 50 de școli din aceste 10 țări 
participante  -  Cehia, Cipru, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia  Polonia, Suedia 
și România. Pulchra a fost creat cu scopul de a explora conceptul de școală deschisă, 
de a încuraja elevii să investigheze probleme de mediu și dezvoltare sustenabilă din 
orașele lor abordând tema orașele ca ecosisteme urbane.  

 
Proiectul Pulchra este finanțat prin programul de cercetare Horizon 2020, având 

ca lider de parteneriat, la nivel european, Universitatea Națională și Kapodistriană din 
Atena. Horizon 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat de UE 
și de aceea beneficiază de susținerea politică a liderilor europeni și a deputaților în 
Parlamentul European, care au convenit că investițiile în cercetare sunt esențiale pentru 
viitorul Europei.  

 
În Romania sunt 5 școli care fac parte din rețeaua școlară Pulchra, respectiv 

Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”(București), Colegiul Național Bilingv ”George 
Coșbuc”(București),  Colegiul Economic ”Virgil Madgeru”(Galați), Liceul Teoretic 
Axente Sever (Mediaș) și Colegiul Național”Dinicu Golescu”(Câmpulung).  

Elevii Colegiului Național ”Dinicu Golescu” au alcătuit o echipă care  a purtat 
numele de WAGE Team, iar în cadrul acestui proiect au efectuat studii asupra aerului 
și au verificat dacă există suficienți metrii de spațiu verde pe cap de locuitor realizându-
se o hartă online pe care au fost și vor fi încărcate toate aceste informații în timp real.  

 
Au fost achiziționați senzori pentru măsurarea calității aerului primind sprijin de 

la Unitatea de Cercetare în Educație și de la Institutului Național de Fizică a 
Pământului. Au fost obţinute informaţii despre calitatea aerului de pe diverse site-uri 
omologate, care furnizează informaţii în timp real de la senzorii care au fost amplasați 
de elevii noștri în cartierele orașului, în cele treisprezece sectoare care au rezultat din 
împărţirea oraşului și care se regăsesc pe harta noastră. Acești senzori au fost conectați 
la harta realizată deoarece s-a dorit ca locuitorii din Câmpulung să aibă acces la aceste 
informații, pentru ca aceștia să știe situația reală și să conștientizeze că toate activitățile 
pe care le întreprind au efecte benefice sau negative asupra calității vieții.  
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Activitatea și rezultatele proiectului au fost prezentate online pe rețelele de 
socializare, pe pagina de facebook a proiectului Pulchra, pe pagina și site-ul colegiului 
nostru, la nivel local, în presa scrisă și la televiziunea locală, au fost prezentate la nivel 
național, alături de celelalte patru școli care și-au prezentat proiectele și la nivel 
internațional în cadrul unui workhop organizat de reprezentanții Pulchra. 

 
Acestea au fost apreciate de toți cei care au înțeles cât de importantă și 

îndrăzneață a fost ideea, munca depusă și mai ales rezultatele. În munca de cercetare, 
documentare sau activitatea practică depusă de elevi, aceștia au fost ajutați și susținuți 
de membrii locali, de primăria orașului Campulung, de reprezentanți ai Institultului de 
Cercetare în Educație și de la Institutului Național de Fizică a Pământului, de societatea 
civilă Civicus și de membrii ai societății de afaceri din Câmpulung.  

 
Acest proiect a făcut cunoscut Colegiul Național Dinicu Golescu nu doar la nivel 

local (unde era deja recunoscut datorită rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade 
școlare, datorită altor numeroase proiecte și activități depuse de elevii colegiului) dar 
și la nivel național și internațional. 

 
Prin participarea la acest proiect dar și altele, prin activitățile școlare și 

extrașcolare online sau tradițional pe care eu le-am desfășurat, prin rezultatele obținute 
de elevii mei la numeroase concursuri și olimpiade la nivel local, județean, național, 
consider că am contribuit la promovarea imaginii școlii, la renumele și prestigiul 
acesteia.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN ZIUA DE AZI IN ROMANIA 

 

Stoian Alina Loredana, profesor invatamant prescolar,                                       
Gradinita cu Program Normal nr.7,                                                       

structura a Scolii Gimnaziale „SPIRU HARET”, Medgidia 

 
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou 
se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea acestei 
dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si 
indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind 
astfel influențată de școala.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. Colaborarea eficientă cu 
toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea unor proiecte focalizate pe 
reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 
Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea 
elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 
Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local 
care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în 
managementul institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
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calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară, 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii.  

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate este 
rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 
imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 
noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Aplicarea metodei KETT în ZIUA DE NAȘTERE                                           
„Ne bucurăm pentru tine, că ești între noi“ 

 

Autor: Szép Kinga                                                                      
Grădinița Hófehérke 

 

 
 

 Dezvoltare emoțională în grup 
 Dimensiunile dezvoltării – dezvoltarea imaginii de sine – cu sprijinul unui adult 

arată o autoapreciere pozitivă față de diferitele  momente ale educației 
 Cerință prin exerciții 
 Copilul să fie capabil 

 Împreună, descoperirea bucuriei de a fi iubit 
 Retrăirea importanței de a fi prezent un membru al grupului, cum ne 

bucurăm „Mă bucur că ești aici“, este cu noi, este iubit 
 Retrăirea experienței în grup, unde fiecare copil simte propriul său loc, că 

are un rol în grup 
 Conceperea propriilor gânduri, prin care își exprimă gândurile bune  
 Exprimarea propriilor abilități 

 Instrumente – pâslă roșie sub formă de inimă, diverse obiecte decorative așezate 
pe o farfurioară / din pedagogia Kett 

 Număr de copii: 24 
 Vârsta: grupă mixtp – Step by step 

Copilul aniversat stă în mijlocul cercului pe o inimioară. Pe cap are o coroniță, 
este îmbrăcat festiv, dacă solicită îi punem și o manata. Copilului îi insuflu că azi e o 
zi deosebită pentru el, noi ne bucurăm pentru aceasta, ne bucurăm că s-a născut, că 
există și este un membru valoros al grupei noastre. Aniversarea este un prilej bun pentru 
exprimarea acestor gânduri. Cel aniversat se așează sau se culcă în mijlocul cercului, 
cum îi este mai comod. Dacă se culcă, îi spun să-și pună palmele pe stomac, centrul 
corpului uman. Astfel se simte pe el însuși. 
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Ia naștere și o poveste aniversară. Ceilalți copii se așază în cerc pe scăunele, 
păstrând distanța. Fiecare copil primește o inimioară și decorațiuni. În grupa noastră 
Vackor, organizăm aniversarea după pedagogia Kett, care este de orientare rațională. 
Privește copilul ca un tot unitar, dezvoltându-i personalitatea multilateral. 

„Ne bucurăm pentru tine, că ești între noi “ –  astfel este salutat fiecare copil 
după pedagogia Kett. Acesta nu este doar un salut, el include tot ce concepe pedagogia 
Kett pentru a întării în copil tot ce este bun. 

Copiii pot allege obiectul în care vor sta: casă, stea, inimă, Soare, etc., dar se 
bucură dacă doamna educatoare are o surpriză. Experiența de până acum arată, că cel 
mai apropiat de ei este inimioara, Soarele. Copilul stă pe obiectul ales de el. Doamna 
educatoare povestește o poveste în care include elemente din viața copilului, pe care 
le-a observant de- a lungul timpului, întregind povestea și cu lucruri aflate de la părinți: 
cum s-a născut, jocurile lui preferate, mâncarea preferată, poveștile preferate, 
activitățile iubite. Poveste începe din momentul nașterii copilului, ajungând până la 
vârsta pe care o are. 

În timpul povestirii sunt incluse diferite jocuri, Cum a legănat mama pe copilaș, 
O plimbare familial cu căruciorul, Creștinarea copilului, Cum a învățat să meargă în 
patru labe, apoi să meargă. Prima zi la grădiniță. 

Copiii își aduc albumele, pe care le privim împreună, ne uităm la jucăriile 
preferate, la obiectele personale. 

La sfârșitul povestii, copiii își exprimă gândurile bune pentru copilul aniversat. 
Este un joc de comunicare: Îți doresc să……. 

Copiii stau și așteaptă, câteodată culcat, deoarece este mai comod. Dacă se culcă, 
le spun să-și pună mâinile pe stomac, astfel copilul este în mai mare măsură să fie el 
însuși 

Creația – darul, este individual, transmite un mesaj, exprimând esența. 
Dezvoltarea inteligenței emoționale ,în pedagogia Kett, se manifestă prin comunicare 
prin imagini. Copiii pregătesc un dar pentru cel aniversat, decorează inimioare, 
folosesc mărgele, semințe, pietricele, diferite material natural. În timp ce se pregătesc 
darurile, ascultăm muzică clasică. Muzica oferă o liniște inerioară, liniște pentru 
întreaga grupă, mai ales pentru cel aniversat. 

Copilul care este aniversat așteaptă cu răbdare  să-și termine fiecare copil cadoul 
lui și să se audă clopoțelul 

Muzică – dans – Aniversarea este dominată de voie bună, atmosferă incendiară, 
muzică, dans râsete, glume. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Prof. Toarnă Gabriela Maria                                                             
Grădinița cu Program Normal Cărpiniș, Crasna, Gorj 

 

 

  Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât și pentru părinți, rolul educatoarelor fiind de a promova un 
învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toți 
copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă deci să ofere șanse egale de dezvoltare 
tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei prin oferta educațională este una din țintele 
proiectului de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița dă 
posibilitatea părinților să aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc 
să participe copiii. 

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico 
aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și 
activitatea comunității locale. 

Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au caracter 
ocazional și iau forme foarte variate. Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră 
amintesc doar câteva: 

‐ Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
‐ Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 
‐ Excursii, drumeții, plimbări; 
‐ Vizite la diferite instituții din oraș; 
‐ Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate 

de MEN 

Pentru ca oferta să fie viabilă trebuie asigurate spații de învățare confortabile, 
sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale fiecărui copil atât în 
interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia.Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută 
ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. 

Părintii vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, 
competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, 
proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată. În realizarea 
parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational:copiii, 
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familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a 
comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor. 

În toate tipurile de activități în parteneriat , un factor important îl constituie 
climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- comunitate.Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere și prietenie, care să facă posibilă 
comunicarea liberă.. 

Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt, de obicei foarte 
atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să 
funcționeze este nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile 
acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților.  

 Parteneriate cu comunitatea locala prin care se poate promova imaginea grădinitei 
sunt: 

1.,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 

2.,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica 

3.,, Prietenul meu, polițistul” – parteneriat cu poliția 

4. ,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii 

5.,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu biblioteca 

7.,,Pas cu pas spre viata  de scolar”- parteneriat cu scoala 

  Prin toată activitatea desfășurată în grădinița se asigură un act educational de calitate 
care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și creative, la 
formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la 
regimul școlar și la orice situație în viață. 
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PROMOVAREA IMAGINII                                                             
ȘCOLII GIMNAZIALE ION POP RETEGANUL SANCEL 

 

PROF. INV. PEȘCOLAR TRIF ANA MARIA                                              
Scoala Gimnaziala Ion Pop Reteganul Sancel 

 
 
 

 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, Școala Gimnazială Ion Pop 
Reteganul Sancel, este o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 
educaţionali: şcoală- elevi- părinţi. 

 
Comuna Sancel, este asezata in centrul judetului Alba, la o distanta de 40 km. de 

Alba Iulia.  
 
O imagine buna asupra unei instituţii educaţionale este determinată de un 

ansamblu de criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de -a lungul timpului şi 
transmise prin tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si 
asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care 
se formează, fiind condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură 
şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

 
Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, 

ce ţine pe de o parte de stilul managerial al directorului institutiei, iar pe de altă parte 
de activitatea desfăşurată de cadrele didactice . 

 
Principalul obiectiv este „Dezvoltarea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de 

educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi 
intereselor elevilor, conform tendinţelor dedezvoltare economică locală, naţională şi 
europeană” şi „Asigurarea şanselor egale la educaţie şiformarea profesională pentru 
elevi din mediul rural. Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării 
pe elev, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea 
adaptării la schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic 
şi cultural. 

Printr-un parteneriat cu instituțile din localitate, școala noastră - isi propune sa 
ofere sanse egale pentru educatie si cultura tuturor elevilor, indiferent de starea 
materiala si religie, promovand identificarea si dezvoltarea abilitatilor si capacitatilor 
fiecarui elev pentru a fi capabil sa se adapteze unei societati europene prin formarea 
unor comportamente si atitudini responsabile fata de ei si fatade comunitate. Urmarim 
ca scoala noastra sa devina o unitate model in educarea tinerei 
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Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției noastre, se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local 
care vizeză multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional.                             

Activitățile extrașcolare vin și sprijină promovarea imaginii instituției noastre 
școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă 
de a ocupa timpul liber al copiilor, iar prin faptul că instituția de învățământ 
promovează astfel de activități, beneficiază de imaginea pozitiva binemeritată, atât la 
nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Crearea imaginii pozitive a instituției noastre școlare se realizează prin 
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile 
rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei 
platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar 
putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea noastră școlară, reducerea incidentelor din 
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-
civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine 
pozitivă a școlii. 
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Rolul familiei și al școlii în educația copiilor 

 

Tudose Laura Madalina                                                                 
Scoala Gimnaziala 168, Sector 6, Bucuresti 

 
 

În această lume aflată într-o permanentă schimbare, părinții, cadrele didactice și 
comunitățile locale se străduiesc să sprijine sistemele de îmbunătățire a educației cu 
scopul de a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Pentru ca acest lucru să se realizeze este 
nevoie de implicarea familiei în educație. Familia este prima școală a viitorului 
cetățean, iar între cei doi factori educativi trebuie să existe o legătură permanentă care 
se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neapărat spectaculoase, 
dar ele fac parte integrantă din procesul educațional. 

           O relație majoră școală-familie are în vedere cunoașterea stării de sănătate a 
copilului și procesul de învățare, echilibrul dintre efort și jocul ca divertisment, cauzele 
medicale care duc la dificultăți școlare, cauzele rămânerii în urmă și influența lor 
asupra încrederii copilului în învățătură. 

           Cauzele unor eșecuri școlare sunt multiple, dar școala are sarcina de a le depista 
și de a interveni, uneori, când este cazul, în situațiile delicate. Un sfat la timp, o 
îndrumare competentă, vizita la domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile 
în creșterea randamentului școlar. 

           S-a observat că există o strânsă legătură între randamentul superior al elevilor și 
prezența activă în școală a părinților și invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple 
posibilități evoluează lent  deoarece familia nu prezintă interes. Dezinteresul părinților 
față de notele copilului nu numai că atrofiază voința acestuia, dar îl și jignește. Sau, din 
cauza slabei exigențe manifestate de familie privind învățătura la unii elevi, 
randamentul școlar este tot mai mult stopat de preocupări extrașcolare, își folosesc 
timpul liber în mod haotic, televizorul și calculatorul se transformă, în prea mare 
măsură, în divertisment, controlul părinților nu este eficace, iar aceștia  sunt 
nemulțumiți pentru notele copiilor, dar rezultatele slabe la învățătură le pun pe seama 
școlii.  

De asemenea, există și părinți care supraaglomerează copiii obligându-i să 
citească sau să scrie cât mai mult, ceea ce determină un randament slab al memoriei, 
nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc și cazuri când unii părinți sunt permanent 
nemulțumiți de situația copiilor la învățătură, deși aceștia au note bune. Acești părinți 
nu știu să dea satisfacție copilului inspirându-i teamă, făcându-l să pară timorat la 
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lecție. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerințele școlii și ale familiei este o 
condiție fundamentală a bunelor rezultate. 

          Prin întâlnirile cu părinții, prin dialogurile profesor-părinte se urmărește 
precizarea modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodelor de învățare, 
verificarea frecvenței la ore. Părinții pot susține învățarea acasă prin implicarea în 
școlile în care studiază copiii lor, încurajându-i pe aceștia să participe la lecții, 
susținându-le interesul pentru toate disciplinele și lărgindu-și propriile abilități 
parentale. 

           Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie să elaboreze un program 
zilnic pentru teme, să fie disponibili să le răspundă la întrebări și să discute cu ei despre 
ceea ce și-au însușit, să citească împreună, să păstreze legătura cu școala, să-i laude pe 
copii și să le aprecieze efortul, să-i încurajeze să persevereze. Ei joacă un rol dominant 
în influențarea încrederii și motivației copilului de a deveni un individ de succes. 

           Ca profesor, am urmărit să-i atrag pe părinți în jurul școlii și să devină 
colaboratori activi ai dascălului, să cunoască scopul și sarcinile, metodele educative, 
să devină conștienți de răspunderea pe care o au în fața societății. 

          Am folosit o varietate de forme și metode precum ședințele cu părinții, 
lectoratele cu părinții, consultațiile și convorbirile în grup sau individuale, fișele psiho-
pedagogice ale elevilor. 

         În cadrul ședințelor cu părinții, m-am străduit să leg munca educativă a acestora 
de sarcinile activității instructiv-educative din școală. De asemenea, m-am ocupat de 
organizarea muncii în familie, de alcătuirea și respectarea regimului zilnic, de atragerea 
părinților în supravegherea timpului liber al elevilor. În acest sens, am dezbătut în 
cadrul unui lectorat tema Un regim de viață rațional. 

         În convorbirile cu părinții este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am 
fost niciodată un acuzator al elevilor pentru a nu declanșa în părinți reacția 
de apărător al acestora, fapt care face imposibilă colaborarea cu familia. Am căutat ca 
părinții să vadă că le întind o mână prietenească pentru ca prin eforturi comune copilul 
lor să ajungă în rândul celor mai buni. 

         De asemenea, la orele de dirigenție, cât și în cadrul ședințelor cu părinții am 
dezbătut teme ca: Vă cunoașteți copilul?, Rolul mamei, Rolul tatălui, Meseria de a fi 
părinte, Frumusețea comportării, Ziua mea de lucru, Copilul față în față cu părinții. 

         Întocmirea fișelor pedagogice a fost mereu în atenția mea. Am realizat 
caracterizări individuale și caracterizarea clasei privită în ansamblu, iar pe baza 
acestora am proiectat strategiile instructiv-educative pentru atingerea țelului pe care mi 
l-am propus- succesul școlar. 
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         Deci, factorii care contribuie la formarea personalității tânărului sunt familia și 
școala. Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, și apoi tânărul se află 
într-un riguros raport de dependență materială și spirituală până în momentul în care, 
odată pregătit pentru profesie și muncă, își poate dobândi singur mijloacele de 
existență, iar școala este principalul factor instructiv-educativ care pregătește tânărul 
pentru viață, îi asigură un bogat bagaj de cunoștințe. 

         Familia trebuie să se alăture eforturilor educative făcute de școală pentru că altfel 
ceea ce se clădește cu ajutorul școlii se dărâmă în cadrul familiei, iar cel care suportă 
consecințele este copilul a cărui formare și intruire va fi frânată. 

          Așadar, să reflectăm asupra apelului adresat de celebrul J.J. 
Rousseau: Educatori, învățați să vă cunoașteți copiii! 

        Bibliografie: 

 

 
Pescaru-Băran, A.- Parteneriat în educație familie-școală-comunitate, Editura Aramis, 
București, 2004 

Nicola, I.- Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII GIMNAZIALE 168 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TUDOSE LAURA MĂDĂLINA 

 
 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, Școala Gimnazială 168, sector 6, 
Bucuresti, reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 
educaţionali: şcoală-elevi-părinţi.         

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, 
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului institutiei, iar pe de altă 
parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. 

Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi 
formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, 
conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi 
„Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi 

MISIUNEA   ŞCOLII 

Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru 
desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la 
schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural.                 

Scoala - in parteneriat cu primaria - isi propune sa ofere sanse egale pentru 
educatie si cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materiala si religie, promovand 
identificarea si dezvoltarea abilitatilor si capacitatilor fiecarui elev pentru a fi capabil 
sa se adapteze unei societati europene prin formarea unor comportamente si atitudini 
responsabile fata de ei si fata de comunitate.   Urmarim ca scoala noastra sa devina o 
unitate model in educarea tinerei generatii, sa mentina stacheta unei scoli ca adevarat 
lacas de cultura unde se formeaza tineri cu o pregatire temeinica, ridicata, performanta 
in unele domenii.     
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VIZIUNEA SCOLII    

 sa faciliteze dezvoltarea individuala a fiecarui copil; 
 sa creeze un climat de munca si de invatare care sa fie stimulativ pentru toti 

copiii; 
 sa dea sens increderii si aspiratiilor lor, pe termen lung, de crestere si 

dezvoltare; 
 sa furnizeze parintilor siguranta ca prescolarii, scolarii traiesc si muncesc intr-

un cadru    sigur, invata sa coopereze liber cu altii si sunt pregatiti pentru o formare 
permanenta personala; 

 sa ofere comunitatii modele de tineri apti sa se integreze cu succes in sistemul 
de invatamant           

SCOPURILE STRATEGICE: 1. Constituirea imaginii şcolii  

                                                  2. Promovarea imaginii şcolii  

                                                  3. Menţinerea imaginii şcolii noastre 

  OPŢIUNI   STRATEGICE:  a) Dezvoltarea curriculară;  

                                                b) Dezvoltarea resurselor umane;  

                                                c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea 
bazei material 

Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-
media, lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a 
atenţiei ce trebuie acordată promovării instituţiei difuzarea informaţiilor cu privire la 
oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale , resursele umane, 
rezultatele şcolare; 

 consilierea elevilor rromi, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi 
profesională; 

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel sector, municipiu, internaţional, în 
scopul promovării  

 imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii 
regionale 

 promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, 
internet). 

 continuarea traseului educational al copiilor: prescolar, invatamant primar, 
 dezvoltarea competentelor de relationare interculturala,  
 crearea unui climat de siguranta fizica pentru elevii scolii si a unui ambient 

placut; 
promovarea educatiei ecologice in scopul protectiei mediului; 

 sprijinirea elevilor mai putin motivati si mai putin sustinuti de familie in 
vederea ameliorarii rezultatelor scolare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII  

 

Vasilache Gabriela                                                                     
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU                                                       
Localitatea Cazasu, județul Brăila 

 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită 
„politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă 
acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de 
opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare 
şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaj. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 
absolvenți, performanțe, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii) al comunității. 
Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv 
și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.  

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este 
imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în 
exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu 
imaginea reală.Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se 
ghidează în opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta 
cu dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei 
școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului 
de activitate.    

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 
Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii 
lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a 
imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive- educative 
care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, 
părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală.Imaginea școlii propusă pentru 
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spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 
fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest 
proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a 
învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin 
valoarea, nivelul de pregătire și personalitate. 

   În anumite școli, din cauza unui management defectuos, unor cadre didactice 
neimplicate ori a unor elevi dezinteresați, nu se pot promova activitați deosebite. 
Comunitatea locală la rândul ei este un factor important, in cele mai multe cazuri din 
cauza orientărilor politice diferite ale primarului și directorul școlii este dezinteresata 
și axată pe alte direcții, învățământul nefiind o ramură importantă în dezvoltarea 
comunității. 

Unele dintre actiunile/măsurile cele mai importante în cadrul promovării 
imaginii unei școli sunt urmatoarele: 

* Reactualizarea periodică a paginii WEB a școlii; 
* Asigurarea funcționării site-ului școlii; 
* Realizarea unui forum de discuții;  
* Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituțională în rândul elevilor, 

părinților, comunității; 
* Organizarea și distribuirea de responsabilități speciale legate de relația cu 

beneficiarii actului educațional.  
* Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate;  
* Participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societății civile pentru realizarea proiectelor proprii - școală, instituții 
publice locale și județene.  

* Asigurarea transparenței necesare participării responsabile a tuturor membrilor 
în structuri parteneriale (conducerea locală, părinții, oamenii de afaceri) în ceea ce 
privește adecvarea ofertei educaționale a școlii la specificul comunitar (întâlniri, 
ședințe); 

* Marketing educațional – inițierea, implementarea de acțiuni cu parteneri 
educaționali, comunitari în ideea promovării ofertei educaționale (implicarea elevilor 
de clasa a VIII-a în acțiuni specifice) 

* Monitorizarea activității extrașcolare și a concursurilor școlare. 
*Realizarea unor planuri operaționale vizând relația școală-părinți ca factor 

determinant în realizarea obiectivelor comune (ședințe, întâlniri periodice cu elevii 
„problemă”. 

* Identificarea de oportunități la nivelul comunității locale pentru sprijinirea 
copiilor și tinerilor proveniți din familii cu resurse financiare reduse. 

* Conlucrarea cu reprezentanții administrației publice locale în confirmarea 
rețelei școlare și a planului de școlarizare. 

* Identificarea nevoilor de educație ale comunității și a posibilităților de realizare 
în cadrul legal existent și cu resurse disponibile 

* Elaborarea planului de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor 
proprii și ale comunității locale. 

* Armonizarea mesajelor și moderarea/medierea/prevenirea disfuncțiilor în 
relațiile dintre unitatea școlară și autoritățile locale. 
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* Ziua porților deschise 
* Prezentarea activităților din școală în mass-media locală. 
* Înființarea unui ansamblu de dansuri populare. 
Mai jos vă prezint câteva din activitățile extracurriculare desfășurate la clasă: 
Personajul preferat din desene animate sau povești: 

   
 
 
”Hai să dăm mână cu mână! -24 ianuarie 

                  
 
Ziua Culturii Naționale- 15 ianuarie 
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ȘCOALA ONLINE 

 

Vasilache Ionuț – Cosmin                                                                
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU                                                       
Localitatea Cazasu, Județul Brăila  

 

 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul 
căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de 
autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de 
comunicare la distanță.  

Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de 
pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin 
trei zone pedagogice:  

 învățarea online de calitate, 
 predarea online 
 proiectarea instruirii online. 

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o 
proiectare și planificare atentă a instruirii. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online 

: 

 – nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic 
îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, 
unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar 
în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele aglomerate precum București); 

-se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; 

 – copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai 
interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe 
smartphone și pe tabletă, mai puțin cu –programele, browsingul și chiar utilizarea 
laptopului sau a computerului desktop); 

-se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

 – dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de 
exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant; 
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 – copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai 
flexibil;  

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane 
în special; 

 – teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care 
altfel nu erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai 
complexe în mediul online;  

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul 
educațional, acestea pot uniformiza modul de predare; 

 – părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la 
teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai 
puternic dacă s-ar utiliza sisteme de catalog online); 

 – copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă 
acest lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt 
conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă 
au toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în 
format fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe 
generații de copii);  

 

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România  

– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și 
conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca 
Ministerul Educației să cumpere tablete pentru circa 250.000 de copii din medii sociale 
defavorizate, iar mediul privat (inclusiv ONG) ar putea acționa de asemenea în acest sens, 
acolo unde este nevoie; dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales 
la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta 
procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării 
fără curent electric în mediul rural); 

 – lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente, acasă există acces 
la toate resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de 
copiere erau adesea descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de 
copiat și alte asemenea;  

– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar 
„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde 
de fiecare; 
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 – lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt 
mai mulți copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați 
permanent de profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe 
dispozitivul pe care îl folosesc;  

– mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era 
obișnuit la școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să 
descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil; 

 – presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la 
partea de tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă 
se pricep, iar majoritatea nu!);  

– se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în 
a înțelege ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale 
și aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de 
tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Prof. Înv. Preșc. Velicu Niculina 
 
 
 
     Unitatea de invatamant  elaboreaza un plan institutional de promovare a imaginii 
acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care să vizeze 

multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 
diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 

 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta ; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in 
cadrul comunitatii locale. 

         Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

   TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 

▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

  PARTENERIATE DERULATE:  

1. ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia                                       
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 Obiectivele parteneriatului:  

 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 
,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 

Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

2. ,,În curând voi fi școlar”-parteneriat cu școala 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ. 

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  

 Obiectivele parteneriatului: 

▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 

▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 
cu privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 

▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 
formare. 

 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru 
copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

4. Parteneriat între educatoare-logooped-psiholog – realizat printr-un program de 
recuperare a copiilor cu tulburări asociate. 

 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 
provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor, 
dar și adaptarea la noile reguli în contextul pandemiei.  

Astfel, toate aceste activități s-au desfășurat /se vor desfășura față în față, prin 
intermediul google meet, comunicat telefonic sau prin intermediul grupului de 
whatsapp al grupei. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI                                                
PRIN COMUNICAREA EFICIENTĂ CU PĂRINȚII                                        

ÎN ACTIVITATEA ONLINE 

 
Prof. înv. preșcolar VICTORIȚA-ANDREEA MENȚER                                     

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Iași 

 
 
Scrisoare pentru copii și părinți 
 
Dragi copii…, 
Stimați părinți…, 
 
 Încep această scrisoare prin  a-mi exprima imensa bucurie 
adusă de veștile primite… ! Este posibil, ca în curând, să ne 
întoarcem la grădiniță!!! Nu sunt cuvinte potrivite pentru a 
descrie toate planurile pe care mi le-am făcut pentru momentul 
reîntâlnirii, planuri legate de reacția copiilor la revederea 
colegilor, de activitățile desfășurate, de poveștile pe care le voi 
auzi de la ei… . 
 Cu toate acestea, începem o nouă săptămână de activitate online, împreună! Am 
avut o deosebită plăcere în a crea materialele pentru cei mici și în a comunica cu 
dumneavoastră, dar știm cu toții că un copil (ființa umană, în general) are nevoie de 
socializare, de interacțiunea cu semenii săi! Sper ca următoarele activități să le putem 
desfășura în sala noastră de grupă.  
 Analizând pe parcursul anilor evoluția copilului de 
la 3 la 6 ani, am observat că o dezvoltare socio-
emoțională armonioasă reprezintă o bază solidă în acest 
proces. Un copil încrezător este capabil să se adapteze 
ușor mediului grădiniței, să facă parte dintr-un grup, să-
și exprime emoțiile pozitive și negative, să-și accepte 
colegii, să fie receptiv.  

Pornind de la aceste aspecte, vă propun ca în zilele 
care urmează să povestim despre Prietenii 
necuvântătoare. Mulți specialiști afirmă că un animal de companie responsabilizează 
un copil, îl ajută pe acesta să simtă satisfacția lucrului bine făcut, a grijii purtate cuiva. 
Să nu uităm influența animalelor asupra sănătății, performanței școlare (cei mici fiind 
mai motivați), dar și asupra copiilor speciali (terapii cu animale). Am gândit această 
temă pornind de la fotografiile primite de la dumneavoastră pe grupul de WhatsApp, 
unde am zărit câte o coadă de pisică sau o ureche de cățeluș… și cred că ar fi 
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extraordinar dacă fiecare SPORTIV și-ar prezenta prietenul necuvântător (indiferent 
dacă este al său – câine, pisică, canar, pește, broască țestoasă, hamster etc., al bunicilor 
– calul din curte, vaca pe care o vedem că paște liniștită, atunci când mergem în vacanță 
la bunici, oaia ce ne privește curioasă cu ochii săi negri când mergem să vedem mielul 
care abia stă în picioare, găina bunicii care fuge speriată când o deranjăm vrând să luăm 
un ou pentru omleta de la micul dejun sau un cățeluș din fața blocului) și ar împărtăși 
cu noi povești și ritualuri de îngrijire.  
 Aștept cu nerăbdare să cunosc prietenii celor mici prin intermediul fotografiilor 
și al activităților desfășurate. 
Cu cele mai bune gânduri, 
prof. Andreea Mențer  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ce spuneți de... 

 Prietenul meu necuvântător…? – trimiteți fotografii în care apar copiii 
dumneavoastră alături de prietenii lor necuvântători; scrieți numele acestora și dacă 
doriți… câte o scurtă poveste legată de aceștia (cum au ajuns în familiile 
dumneavoastră, cum se desfășoară o zi în preajma acestora etc. – rugați copiii să-și 
prezinte prietenii și trimiteți inregistrările);  

 Doctori de animale? – joc de rol;  îmbrăcați copiii cu halate/haine albe și utilizați 
setul de doctor pe care îl aveți printre jucării; bandajați un cățeluș din pluș și mergeți 
cu el la veterinar (doctorul de animale) pentru a-l vindeca; 

TEMĂ ANUALĂ DE 
STUDIU: 

„Cum exprimăm ceea ce 
simțim?” 

TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ: 
„Prietenii necuvântătoare” 

Nivel I 
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 „Cățelușul șchiop”?, poezie de Elena Farago – prezentați doctorilor de animale 
problemele de sănătate ale cățelușilor din pluș și citiți-le poezia menționată; 

 Corpul câinelui? – pornind de la prietenii din casă, de la pacienții necuvântători, 
observați din ce este alcătuit corpul câinelui și precizați câteva caracteristici ale 
acestuia: câinele are corpul format din CAP, TRUNCHI ȘI 4 MEMBRE (PICIOARE), 
capul fiind legat de trunchi cu ajutorul GÂTULUI; spre deosebire de om, acest animal 
are și o COADĂ; membrele se termină cu degete care dispun de unghii ascuțite, numite 
GHEARE; corpul său este acoperit cu BLANĂ; dacă privim capul, observăm că 
prietenul nostru are DOI OCHI, DOUĂ URECHI, UN NAS și O GURĂ care alcătuiesc 
BOTUL; are mirosul foarte dezvoltat și auzul fin, întorcând urechile către cel mai mic 
sunet; este un animal carnivor (manancă multă carne), dar consumă și alte alimente 
precum pâinea, fructele; se deplasează cu ajutorul picioarelor (merge, aleargă, sare 
peste obstacole); câinii comunică prin LĂTRAT; sunt animale domestice (trăiesc pe 
lângă casa omului), considerate CEI MAI BUNI PRIETENI AI OAMENILOR; cu 
toate acestea trebuie să fim foarte atenți când ne apropiem de câini străini, deoarece 
aceștia se pot speria și ne pot MUȘCA;  

 Pisicuțe și căței? – alegeți o imagine care să reprezinte prietenul necuvântător 
preferat și începeți activitatea practică; aveți nevoie de: șablon printat (câine/pisică), 
bucăți de ziar, lipici, carton negru pentru urechile câinelui, carton/hârtie portocalie 
pentru ochii pisicii, marker negru pentru desenarea ochilor, năsucului, mustăților 
(puteți realiza lucrarea după propria imaginație). 
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Școala online 

 

Prof. Vlăsceanu Nicoleta Alina                                                           
Școala Gimnazială Nr. 2 Picior de Munte Boboci Dragodana                                  

Județul Dâmbovița 

 
 
Școala online a fost o mare provocare și un prilej de a pătrunde în zona formării 

și a reformării profesionale. În rândurile de mai jos, voi expune demersul unei lecții de 
limba și literatura română ce a fost susținută în sistem online, la clasa a VII-a. 

Lecție – videoconferință  
Tema lecției: Pronumele și adjectivul pronominal interogativ 
Unitatea de învățare: Granițe între lumi 
Am folosit Prezentări Google, partajând ecranul, pentru expunerea noilor 

cunoștințe, implicând elevii în completarea informațiilor dintr-un slide. Utilizând 
LearningApps, am propus identificarea pronumelor/ adjectivelor pronominale 
interogative din enunțuri date. Am introdus menti.com, solicitând elevilor selectarea 
pronumelor interogative dintr-o strofă, răspunsurile fiind vizualizate de toți 
participanții. 

Invitându-i pe elevi să răspundă la o întrebare postată pe Chat, la începutul orei 
(Care este personajul tău literar preferat ?), am făcut captarea atenției și legătura cu 
noul conținut. Elevii au fost implicați în propriul proces de învățare. Exercițiul de tip 
LearningApps le-a furnizat un feedback prompt, permițându-le să observe erorile și să 
le corecteze imediat. Sarcina de lucru din Mentimeter a contribuit la consolidarea 
competențelor specifice disciplinei. Utilizarea instrumentelor specifice învățării online 
conduce la o dezvoltare a competențelor digitale în rândul elevilor. De asemenea, își 
formează o anumită conduită necesară învățării în mediul online. 

Apelând la Attendance (prezența elevilor), una dintre extensiile Google, se 
câștigă timp pentru activități de învățare Am învățat să realizez o fișă de lucru, prin 
intermediul aplicației LearningApps. Un alt aspect descoperit a fost că pot realiza 
inclusiv o fixare a noilor conținuturi utilizând site-ul menti.com.   Crearea sarcinilor de 
lucru în LearningApps și Mentimeter  a fost o provocare transformată în  reușită. Lecția 
în sine o apreciez ca fiind o împlinire, deoarece a stârnit interesul multor elevi, care s-
au arătat dornici să răspundă. Produsele astfel obținute pot fi utilizate ori de câte ori va 
fi nevoie. 

Fișa de lucru realizată de mine în aplicația LearningApps.org poate fi accesată 
aici 
https://learningapps.org/watch?v=pvabm1exc21. 
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Imaginea grădiniței 

Irimuș Maria 

Imaginea grădiniței noastre se oglindește în dăruirea cadrelor didactice, în 
folosirea celor mai eficiente metode și procedee, precum și implementarea unor acțiuni 
de suflet. 

Aceste acțiuni umanitare au fost foarte benefice mai ales pentru preșcolarii noștri 
de la G.P.P. Nr. 45 Oradea, care au învățat, astfel, să dăruiască să fie altruiști și 
empatici.  

În cadrul proiectului județean ”De Sărbători Împreună”, implementat, am pus 
umăr de la umăr, cadre didactice și părinți, pentru a îndeplini dorințele copiilor de la 
căminul Felix, localitatea Sântandrei. Copilașii au fost foarte entuziasmați întrucât pe 
lângă dorințele formulate în scrisori, au primit și altceva. 

Am purces cu colinda în preajma sărbătorii Crăciunului, la biserică împreună cu 
micuții, învățând să respectăm tradițiile și datinile transmise din moși strămoși. 

Pentru că dacă ”ai carte ai parte” , am inițiat un proiect în parteneriat cu 
biblioteca. În urma acestuia preșcolarii au învățat să împrumute cărți și să le răsfoiască 
cu plăcere, având grija de ele. 

Și pentru că poveștile ne învață multe lucruri despre viață, am facut cu parte cu 
mult drag din echipa de povestitori, cu care am încântat copilașii. Amintesc pe această 
cale ”Povestea Bradului de Crăciun” pe care am expus-o ,având rol de brăduț. 

Acestă poveste a fost expusă cu mult tact pedagogic de către cadre didactice din 
învățământul preșcolar și primar, iar de ea s-au bucurat toți copilașii nostri. 

Toate aceste acțiuni au avut ca scop principal modelarea personalității 
preșcolarilor, insuflându-le acele valori morale necesare clădirii unei societăți trainice. 
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Parteneriatele între instituțiile de învățământ în perioada pandemiei 

 

Prof. înv. preșcolar Moisă Ana-Maria                                                     
Școala Gimnazială Nr. 1 Ardeoani 

 
 

Trăim niște vremuri tulburi, în care nimic nu mai este cum știam, cum eram 
obișnuiți. Această pandemie ne-a schimbat din toate punctele de vedere și a schimbat 
totul în jurul nostru. În vremuri în care trebuie să scrii declarații pe propria răspundere 
pentru a ieși din casă să îți cumperi o pâine și un bidon cu apă, educația este o adevărată 
provocare.  

Toți am ieșit din zona noastră de confort, ne-am unit forțele deopotrivă și am 
încercat să ținem învățământul pe picioare, iar flacăra iubirii pentru învățătură să ardă 
permanent în inimile copiilor. 

 Părinții au devenit ajutoarele profesorilor mai mult ca oricând, au fost nevoiți să 
străbată materia alături de copii, pentru a putea continua ce a început cadrul didactic în 
timpul cursurilor. Profesorii au dat dovadă de capacitate de readaptare, de inventivitate, 
de creativitate, au apelat la tot felul de resurse, au implementat tot felul de planuri 
pentru a ajuta elevii cât mai mult. Nu a fost ușor pentru nimeni și toți am învățat să 
prețuim mai mult ce avem.  

Odată cu redeschiderea școlilor, lucrurile tind să intre cumva pe făgaș normal, 
în ciuda restricțiilor legate de distanțare socială și purtarea măștilor de protecție. Copiii 
sunt fericiți să vină din nou în bănci, să iși revadă colegii și profesorii. Este dureros că 
nu mai putem călători la fel de ușor ca odinioară, însă acest lucru nu ne-a împiedicat să 
implementăm un proiect educațional între două instituții de învățământ, deoarece 
învăţământului românesc trebuie să i se asume o nouă perspectivă asupra funcţionării 
şi evoluţiei sale, iar în cadrul acestei perspective, parteneriatul educaţional devine o 
prioritate a strategiilor actuale, orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural/urban, stabilirea de 
relaţii sincere, acordarea de ajutor colegial, între copiii de la sat şi cei de la oraş sunt 
motivele pentru care am ales ca partener o instituție de învățământ din mediul urban. 

În cadrul acestui proiect ne-am propus să oferim posibilitatea de a cunoaşte 
diferite aspecte ale vieţii din mediul rural”/urban pentru copiii implicaţi în proiect, să 
stabilim legături între copiii de la ”sat ”şi cei de la oraş prin întâlniri online și schimb 
de cadouri ( cu ajutorul curierilor). Astfel, am stimulat interesul și dorinţa de a se 
cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni. La încheierea tuturor activităților din 
cadrul proiectului educațional, ne place să credem că vom reuși să dezvoltăm spiritul 
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de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date și noi legături de prietenie 
sinceră între participanți. 
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII                                    
ÎN COMUNITATE 

 

Prof. Moisă Loreta                                                                     
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Onești, jud. Bacău 

 
 

Promovarea imaginii unităţii unei instituții de învățământ reprezintă o prioritate 
pentru o cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi – părinţi. Vorbind despre imagine 
putem spune că este vorba de o opinie sau despre o atitudine, informarea nefiind de 
ajuns. Imaginea trebuie să răspundă nevoilor comunității, să arate că școala se 
adaptează ținând cont de nevoile societății: adaptarea la propriul ritm de dezvoltare al 
fiecărui elev, adaptarea la specificul emoțional al acestuia, la starea de sănătate, la 
particularitățile individuale de învățare, ce strategii de marketing educațional sunt 
potrivite și eficiente în procesul de promovare a imaginii în comunitate a instituției, 
integrarea copiilor cu CES. 

Crearea și promovarea imaginii pozitive a școlii în comunitate presupune 
realizarea unui întreg complex de acțiuni, rezultat al întregului colectiv de cadre 
didctice: elaborarea de proiecte în colaborare cu unitatea administrative teritorială 
locală care să vizeze experienţele pozitive ale exemplelor de bună practică în 
managementul institutional, personalizarea ofertei educaţionale prin diversificarea şi 
flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor economici în 
corelație cu cele ale beneficiarilor procesului educational, colaborarea eficientă cu toţi 
reprezentanţii comunității locale, promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea 
abandonului şcolar, integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor ce aparțin 
grupurilor dezavantajate, conduite de risc, susţinerea elevilor cu înalte abilităţi, 
rmonizarea ofertei educaţionale de formare cu nevoile specific identificate de unitatea 
şcolară, precum şi de comunitatea locală.  

Toate măsurile menționate se pot aplica prin diferite activități manageriate 
eficient. Într-o primă etapă trebuie realizată organizarea şi distribuirea 
responsabilităţilor fiecărui membru al echipei legate de relaţia cu beneficiarii actului 
educational. Apoi se asigurarea funcţionarea site-ului școlii, se stabilesc termene pentru 
reactualizarea periodică a paginii WEB.  

Permanent se planifică organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante 
pentru comunitate pentru stabilirea unor legături, asigurându-se participarea 
responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile 
pentru realizarea proiectelor propria: şcoală – operatori economici - instituţii publice 
locale. 

Este foarte importantă iniţierea și implementarea de proiecte cu parteneri 
educaţionali, comunitari în ideea promovării ofertei educaţionale prin participarea la 
şedinţele claselor a VIII-a 
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de la şcolile generale din municipiu şi zona limitrofă. Dintre activități de succes sunt 
școlile de vară, concursuri cu implicare de elevi gimnaziu-liceu, vizite la liceu a 
elevilor de gimnaziu, moderarea unor dezbateri cu elevi din ambele instituții pentru 
clarificarea tuturor nelămuririlor.  
 Pentru a reuşi, o unitate de învățământ are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului din care face parte şi în continuă schimbare. Toate activităţile ce au loc sunt 
dependente de dinamica acestui mediu. Directorii instituţiilor trebuie determinați să 
înteleagă importanţa aestuia şi a schimbărilor care se produc, precum şi modul în care 
pot afecta aceste schimbări succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Formarea 
imaginii se poate realiza aplicând o anumită strategie ce ţine pe de o parte de stilul 
managerial al conducătorului unității şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de 
cadrele didactice.  
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Promovarea imaginii școlii –                                                             
un beneficiu pentru comunitate 

 

Prof. Înv. Preșcolar Moisă Aura,                                                          
Gr. Cu P. P. ,,Step by step”, Galați 

 
 
          Grădinița reprezintă a doua casă pentru preșcolar, e mediul în care acesta trebuie 
să se regăsească în fiecare obiect și să îi fie satisfăcute toate necesitățile pentru ca el să 
revină cu drag și bucurie în fiecare zi. Grădinița este fundația întregii educații ale 
copilului, nu trebuie văzută doar ca pe un loc unde copiii își petrec câteva ore cât timp 
părinții sunt la serviciu. 
  
           În fiecare an școlar, comunitate se confruntă cu îndoieli privind alegerea 
grădiniței perfecte din toate puntele de vedere ale unui părinte care își dorește ce e mai 
bun pentru copilul său. Cum putem face o alegere corectă când oferta este atât de 
bogată? Cum aflu mai multe detalii despre o instituție? Acestea sunt o parte din 
întrebările la care Grădinița în care activez de 10 ani, trebuie să răspundă fără a fi 
întrebată, pentru a-și arăta disponibilitatea și transparența de care au nevoie părinții de 
preșcolari. 
            Experiența mea de până acum, ca și cadru didactic, m-a ajutat în fiecare an să 
promovez cu succes valorile și principiile grădiniței mele. Concret, am organizat și 
desfășurat activități de promovare a imaginii grădiniței prin orice mijloc modern sau 
clasic. Cerințele beneficiarilor au avut un rol important în schimbarea continuă a ofertei 
noastre, în personalizarea ei prin diversitate și flexibilitate. 
            Crearea unei imagini ideale se realizează prin activitatea fiecărui cadru didactic 
în parte. 
            Am apelat la o educare individualizată, adaptată la particularitățile fiecărui 
preșcolar în parte și am utilizat mijloace și strategii didactice atractive. Promovarea 
imaginii instituției se face de asemenea și prin proiectele la nivel local sau național care 
vizează experiențe pozitive. În aceeași măsură, activitățiele extracurriculare, contribuie 
la satisfacerea necesităților copiilor și completează activitățile prevăzute în programa 
școlară. 
Am publicat reușitele cu ajutorul internetului, utilizând site-ul instituției sau postând 
pe pagina de Facebook.  
           

În concluzie, imaginea unității,  poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament 
moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  

Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 
 

Prof. MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON NEAGU” SIGHIŞOARA 

 
 Fiecare şcoală încearcă prin diferite căi să promoveze imaginea ei. Am făcut 
parte din colectivul de redactare a revistei şcolii numită “Şcoala mea”. Am atras şi 
participarea elevilor care au devenit mici scriitori, sau reporteri avȃnd reportajele lor 
în paginile revistei.  

 Revista a ajuns să fie ca un jurnal al vieţii şcolare, în care menţionam rezultatele 
echipei de handbal a şcolii noastre. Elevii noştrii în anul şcolar 2018-2019 au ajuns 
vicecampioni naţionali la juniori. A fost o performanţă care nu a mai fost egalată de 
nici o altă echipă din Sighişoara.  

Au fost consemnate şi rezultate la concursuri de ecologie, la concursurile 
nationale Comper, la concursul interjudeţean organizat de şcoala noastră Orizonturi 
locale-Meleagurile copilăriei mele, la olimpiadele de matematică şi limba ş literatura 
romȃnă. 

  Profitȃnd de tehnologia care ne ajută azi să fim şi în spaţiul virtual, avem o 
pagină web a şcolii, dar suntem activi şi pe platforma de socializare facebook unde se 
postează diferitele activităţi organizate de noi şi elevii noştri. Aici am promovat şi 
concursul şcolii noastre. 

 Concursul interjudeţean organizat de noi “Orizonturi locale-Meleagurile 
copilăriei mele “ a făcut cunoscută şcoala noastră şi oraşul nostru prin diferitele secţiuni 
din care era alcătuit. Au fost realizate reportaje video despre oraşe, pliante despre locuri 
natale care aminteau de copilăria elevilor participanţi.   

Nu în ultimul rȃnd lucrările literare şi plastice au creonat imaginea copilăriei, 
fapt ce te face să călătoreşti în timp şi în alte dimensiuni şi locuri. 

 Orice acţiune sau activitate promovează imaginea şcolii, doar trebuie să faci ca 
şi comunitatea din care faci parte să ştie. 
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Rolul familiei in cei sapte ani de acasa    
 

 

Prof. Inv. Primar  MOLDOVAN  ELENA  RODICA                                         
Scoala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul Hunedoara 

 
 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
        Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de 
valori şi competenţă între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. 
Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. 
Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a 
putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, 
nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru 
şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile. 
        Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-
cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important 
respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist” (Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri 
ai copiilor lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul 
lor parental. 
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la 
conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca 
părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul 
familiei şi societăţii asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite 
în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, 
ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite 
situaţii. 
 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 
         Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele 
acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei 
(căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; 
disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă 
a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; 
recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 
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În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate 
interacţiunile sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu 
ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, 
protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul 
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 
        Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în 
timpul jocului. Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături 
solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. 
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se 
va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne 
îndepărtăm de sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor 
acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare 
intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, rutine 
alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care 
copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate 
intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le 
asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează 
personalitatea. 
        “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor 
şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, 
plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe 
activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este 
excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi 
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să 
înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” 
(“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury) 
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să 
devenim părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale 
"părinţilor buni“şi cum trebuie transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii 
pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
        Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are 
un rol esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de 
viaţă, socializare şi de cultură a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul 
în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate de interacţiunile pe care 
acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 
      “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la 
îndemână metodă este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un 
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altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul 
observării este îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltarea copilului, dar şi 
dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în perioada 
următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, 
deprinderi, comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această 
perioadă de timp este considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din 
perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc.  

Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
 
 
Bibliografie: 
 

1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006.. 

2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, 
Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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„Alimentaţie sănătoasă în bucătăria europeană” 
 

 

Profesor Moldovan Jica Mariana                                                         
Şcoala „Mihai Eminescu” Dej – Cluj, România 

 
 

 

,,Munca unui om se poate plǎti. Caracterul, cultura lui, nicicând. 
       Caracterul insǎ al unei şcoli bune e ca elevul sǎ înveţe în ea mai  mult decât i se 
predǎ, mai mult decât ştie însuşi profesorul." ( Mihai Eminescu) 

 
„Alimentaţie sănătoasă în bucătăria europeană” 

Cine suntem noi... 

 O şcoalǎ situatǎ în zona centralǎ a municipiului Dej cu facilitǎţi pentru 
desfǎşurarea activitǎţilor extraşcolare; 

 Un colectiv de învǎţǎtori şi profesori experimentaţi şi entuziaşti al cǎrui obiectiv 
major îl constituie elevul;  

 Ciclul primar şi gimnazial îşi desfǎşoarǎ activitatea într-un singur schimb. 
 Scopul acestui proiect este să facem un schimb de informaţii cu privire la 
alimentaţia sănătoasă 

Scopul acestui proiect este să facem un schimb de informaţii cu privire la 
alimentaţia sănătoasă. 

Obiective: 

o schimb de informaţii între tările participante pentru a vedea specificul 
alimentaţiei; 

o realizarea unei cărţi de reţete pentru mic dejun, prânz, cină; 
o oferirea de informaţii despre diverse fructe şi legume din alimentaţia noastră; 
o atragerea de voluntari în proiect; 
o diseminarea informaţiilor în şcoală şi comunitate.  

Bucătăria românească este denumirea pe care o poartă rezultatul sintetizării, în 
timp, a gusturilor şi obiceiurilor gastronomice specifice poporului român. Ea este 
diversă, cuprinde nenumărate obiceiuri şi tradiţii culinare, mâncăruri specifice, 
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împreună cu obiceiuri provenite prin intersectarea culturii gastronomice cu tradiţii ale 
altor popoare, cu care poporul român a intrat în contact dealungul istoriei. Bucătăria 
românească cuprinde atât bucate de zi cu zi cât şi preparate speciale de sărbătoare. 

Poporul român fiind creştin încă de la începuturile formării sale, bucătăria 
românească cuprinde numeroase bucate de praznic rânduite în funcţie de anotimpul şi 
sărbătoarea pomenită. Bucatele româneşti sunt alcătuite atât din legume, cereale, 
uleiuri vegetale, lapte, produse lactate cât şi din carne şi subproduse din carne. Un loc 
aparte în bucătăria românească îl au dulciurile, plăcintele, dulceţurile. Ocupaţiile de 
bază ale locuitoriilor României au fost încă din cele mai vechi timpuri agricultura, 
creşterea animalelor şi vânătoarea. 

 Mic dejun: 

 Micul dejun poate fi alcătuit din produse lactate: lapte, brânză, iaurturi, 
brânzeturi proaspete sau fermentate, cereale sau pâine; produse din carne: salam, 
suncă, slănină; ouă preparate fierte, omletă, ochiuri sau în diverse combinaţii cu 
legume şi carne, fructe proaspete sau preparate sub formă de gemuri sau 
dulceţuri.  

 
 Cina: 

 Legume cu sos de rosii                                 

 Roşiile se pun.la fiert, se trec prin sită şi se pun din nou la fiert până ce zeama începe 
să se îngroaşe; se adaugă zahărul, piperul, boiaua, muştarul, sarea şi la urma oţetul. 
Se mai lasă să clocotească până ce capătă consistenţa dorită. Se serveşte rece sau 
cald pe lângă fripturi reci sau calde, macaroane, cartofi fierţi sau orice altă legumă. 

Seara de încheie cu un măr!!!  

Informaţiile dobândite le transmitem colegilor noştri, părinţilor, prietenilor, vecinilor 
!!! Noi, cei de la Scoala ,,Mihai Eminescu” DEJ 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar Moldoveanu Florina Violeta 

 
 

În contextual actual, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor 
cerinte tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său 
în viața copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează 
constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu 
în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 
de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine.  

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 
școală. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional și educaţiei . Crearea 
şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în 
primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați 
în principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor  crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea 
ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate 
în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
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instituții Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de 
a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de 
activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și 
județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi 
în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
      Am ales să vă descriu un proiect pe care școala noastră îl desfășoară în parteneriat 
cu Biblioteca Județeană ,,Ștefan Bănulescu”. Este un proiect amplu, în care s-au 
implicat toate cadrele didactice de la nivel primar și care cuprinde multe activități: 
,,Nocturna bibliotecilor”, ,,Ziua scrierii felicitărilor”, ,,Ziua dicționarului”, Ziua 
autorilor/scriitorilor, ,,Ziua celebrării talentului unic”, ,,Românie, dragă mie,”Ziua 
scrierii scrisorilor, ,,Luna magică a iernii-povești,colinde,poezii,podoabe pentru brad,” 
Ziua Culturii Naționale, ,,Ziua copiilor inventivi, ”Ziua scrisului de mână",  ,,Ziua 
puzzle-urilor", ,,Ziua cititului împreună”, ,, Ziua spunerii basmelor, ” ,,Să povestim 
despre Creangă”, ,,Mărțișorul, dar al primăverii” , ,,Ziua Mondială a spunerii de 
povești”,  ,,Ziua Internațională a păsărilor”, ,,Ziua Internațională a cărților pentru copii” 
, ,, Ziua cărților cu benzi desenate”, ,,La mulți ani, Europa !” ,,Copile, azi e ziua ta !”, 
,,Ziua prietenilor buni ”. Copiii participă cu multă implicare, creativitate, dăruire la 
toate activitățile desfășurate. Îmi amintesc cu place de activitatea în care copii, 
dezinvolți și-au arătat talentul. Au dansat, au cântat, au recitat poezii, au pictat, și-au 
arătat dibăcia în mânuirea spadelor, au arătat priceperea pe terenul de fotbal. 
Rezultatele finale așteptate se vor concretiza în realizarea unor expoziții tematice, 
sensibilizarea tuturor celor implicați cu privire la artă, îmbunătățirea aspectelor de 
comunicare, relaționare, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de carte și cultură. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în 
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PREDARE ONLINE - PREDARE TRADITIONALA 

     
MONEANU IONELA GABRIELA,                                                       

G. P. P. ,,O lume minunata”, Curtea de Arges 
 

 

,,A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări  
dezirabile în comportamentele copiilor.‘’ (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

 

        În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la 
cadru didactic spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, 
pe care copiii urmau sa le asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării 
de modele în care predarea să nu mai fie atribuită doar profesorului, ci să implice și 
copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în didactica modernă, predarea nu mai 
este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o 
problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007)  
         Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate 
au fost extra- ordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât 
a cadrelor didactice, cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară 
continuarea învățării și a comunicării educa- ționale. 

Predarea online:  
         Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență 
instituită de la o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. 
La nivel mondial sistemele educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se 
reinventeze. Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost 
forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii 
și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. 
Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la 
noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor 
pentru desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii 
le-au întâmpinat. Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), 
lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii 
părinți sau profesori.  
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Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de 
prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  
˜ Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația 
din clasă;  
˜ Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s-au 
putut bucura de o oră de somn în plus dimineața;  Relațiile între școală și familie au 
avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul 
didactic în reușita procesului de predare și învățare;  Putem spune că aceasta perioada 
a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților prin folosirea 
instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii; Predarea online a favorizat 
colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, schimbul de materiale și 
idei.  
         S-a lucrat pe platforme e-learning. O platformă e-learning este un set integrat de 
servicii interactive online, care oferă profesorilor, prescolarilor, părințiilor și altor 
persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a 
spori livrarea și managementul educațional.Platformele de e-learning permit două 
moduri de învăţare: 
• sincron, asincron. 

Predarea tradițională (față în față):  
                
˜ Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea 
nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de 
socializare a fost resimțită de către toți copiii; 
˜ În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control 
în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor 
individuale de lucru.  
˜ Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de 
învățare, cadrul didactic permite dezvoltarea creativității copilului.  
 

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, 
iar lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, 
să fie un plus de valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  
 
Bibliografie:  
˜ Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia  
evaluării, Paralela 45, Pitești.  
˜ Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII                                                     
o activitate de o importanță majoră în contextul actual 

 

Prof. Monica - Gabriela Naste                                                            
Colegiul Economic ”Partenie Cosma”, Oradea 

 

 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani şi societatea 
bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educaţie. Alături 
de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare în 
vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea serviciilor de 
suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în procese 
decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în 
procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea potențialului propriu 
în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui proces educațional de 
calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginei 
instituției școlare în care activez devine semnificativă. În acest context, o instituție de 
calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată 
cu conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile pe care o instituție le are. 

De ce este important brandingul în cadrul intituțiilor? Așa cum se întâmplă în 
cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se 
diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu instituțiile 
cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru creșterea 
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunități  

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 
incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să 
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spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este 
important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la 
modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea 
reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își creează 
propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, 
imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. În 
acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a școlii care identifică 
semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc 
dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. 

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptareal 
comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută 
diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe 
care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală.  

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației 
școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării 
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de 
construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive 
și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 
beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. 

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media 
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea 
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie 
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 
profesorului. 

Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi 
intră într-o competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru 
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atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, 
depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se 
poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp profesoral competent, 
promovarea unei viziuni moderne , privind actul de învăţământ, precum şi asigurarea 
unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant 
apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de 
ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea 
vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să 
le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 
natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie 
încă importantă. Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, 
prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau 
consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al 
comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă. 
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100 DE ANI DE EXISTENŢĂ A ȊNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 
PREUNIVERISTAR ECONOMIC                                                        

LA COLEGIUL ECONOMIC „IULIAN POP” CLUJ-NAPOCA    

                              

Prof. Morar Avia Carmen,                                                               
Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj - Napoca  

 
 
 

Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca este o comunitate școlară unică, 
cu proprie identitate, cu valori specifice: INOVAŢIE (crearea de oportunităţi de 
învăţare şi formarea forţei de muncă necesare pentru o integrare promiţătore pe piaţa 
muncii); ANGAJAMENT (oportunitatea de a contribui în mod responsabil la 
satisfacerea nevoilor elevilor noştri şi la bunăstarea comunităţii locale); INCLUZIUNE 
(creșterea competitivității și promovarea diversității prin asigurarea accesului la 
educație); INTEGRITATE (ştim și facem ceea ce este corect pentru elevii noştri și 
pentru comunitate).  

Parcurgând decenii de viață, misiunea noastră este  să oferim educaţie de calitate, 
la standarde profesionale înalte, pentru a-i inspira pe elevi să devină profesioniști în 
afaceri de succes, inovatori într-un mediu mereu în schimbare şi promovăm 
parteneriate pentru a contribui la dezvoltarea şi satisfacerea nevoilor pieţei muncii. 
Împlinirea celor 100 de ani de existenţă a ȋnvăţământului românesc preuniveristar 
economic la Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca,  celebrată la 17 decembrie 
2021 a fost un moment important pentru profesorii, personalul școlii, elevi, părinți și 
comunitatea locală, toţi direct implicați în parteneriatul educativ, fiind marcată printr-
o serie de evenimente: “dezvelirea și sfințirea plăcii aniversare, lansarea volumului 
aniversar colectiv Centenar Colegiul Economic „Iulian Pop” (1919-1921), vizionarea 
unui film aniversar, mesaje ale invitaților, reprezentanți ai administrației locale, ai 
mediului academic și de afaceri, actuali și foști elevi și cadre didactice ale școlii, 
momentele artistice pregătite de elevii școlii”  (M.M. 2021). Aceste manifestări și-au 
propus să dinamizeze dialogul sincer, constructiv, dintre mediul educațional și 
comunitatea locală.  

Sărbătorirea unui veac de activitate reprezintă cea mai bună garanție și 
confirmare a necesităţii şi utilităţii sale, dar şi o mărturie a atingerii unui important prag 
de maturitate evolutivă. Istoria de 100 de ani este strâns legată de evoluția urbei, 
dovedind importanța pregătirii în domeniul economic.  

În cadrul activităților dedicate centenarului, la această zi de sărbătoare a școlii 
noastre, clasa a XI-a A a Colegiului Economic „Iulian Pop” ȋn parteneriat cu 
Ansamblul de dansuri greceşti ELINIKI HORI Cluj Napoca a organizat activitatea 
cultural-artistică “Împreună de Crăciun” - un spectacol multicultural, un eveniment 
plin de suflet, o iniţiativă educativă ce aduce plus valoare acestei instituţii de prestigiu 
şi constituie un mijloc eficient de promovare a imaginii școlii. 
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Faptul ca trăim într-o lume globală, într-o societate multiculturală unde există 

tot mai multe familii multiculturale, şi prin urmare şi cetăţenie multiculturală, şcoala 
din ce ȋn ce mai mult trebuie să dea dovadă de experienţe interculturale şi să 
promoveaze multiculturalitatea.  

Dimensiunea europeană a educaţiei înseamnă deschidere spre cunoaștere, 
deschiderea spre ceilalți, pătrunderea ȋn alte alte medii culturale, civilizații, o provocare 
ce implică dincolo de pregătirea elevilor pentru oportunităţile vieţii de cetăţean 
european (ce trebuie să ştie să comunice-coopereze–participe-acţioneze-respecte 
drepturile şi libertăţile omului) şi cultivarea laturii spirituale, culturale a acestora cât şi 
morale.  

Diversitatea culturală este o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar, 
multiculturalismul este doar o altă faţă a universalismului european. Şi, cum 
multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii, este necesar să-l întâmpinăm 
şi valorizăm. Experienţele interculturale pe care elevii le pot avea la şcoală sau în afara 
ei sunt o realitate care îi îmbogăţeşte. Într-o lume globală, hibiridizarea culturală este 
viitorul, fapt pentru care este necesar să facilităm elevilor participarea la activităţi 
interculturale care să îi pregătească pentru lumea care se schimbă permanent şi în care 
multiculturalismul va domina.  

Activităţile extraşcolare cu accent pe păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor noastre populare, dar şi pe introducerea unor elemente noi, moderne, 
antrenante care asigură o mai bună socializare a elevilor şi duc la dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, la stimularea dorinţei de a participa la activităţile de grup. 
Acestea au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente şi oportune 
modalităţi de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare locale şi 
naţionale și totodată, reprezintă o sigură modalitate de promovare a imaginii instituției 
școlare. Sărbătorile, fie că sunt în România, sau oriunde în lume sunt un prilej de 
bucurie pentru toţi. Important este să le primeşti cu lumina ȋn suflet şi cu inima curată. 
Ele vin cu muzică, cu folclor, tradiții și obiceiuri. Pentru cei care le cunosc 
însemnătatea, știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre 
relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. Prin astfel de activităţi 
urmărim să dezvoltăm atitudini valorice faţă de cultură, să le formăm elevilor o cultură 
moral-spirituală, o cultură naţională.  
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Tradițiile sunt cele mai frumoase lucruri care pot păstra acest echilibru. Doar 
cultivȃnd tradițiile nu ne trădăm esența umană, ci ne păstrăm esența noastră de români. 
Dată fiind viteza cu care se ȋntȃmplă lucrurile, trăim ȋntr-o lume în care tradițiile dispar 
încet, dar sigur, iar în viețile românilor alte obiceiuri făcȃndu-și loc. 
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METODE DIDACTICE UTILIZATE                                                     
ÎN PREDAREA ECOLOGIEI 

 

 

Moraru Mihaela, profesor de biologie                                                     
LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA, BACAU 

 

 

Termenul ecologie a fost introdus în anul 1866 de către zoologul german Ernest 
Haeckel şi derivă de la cuvântul grecesc oikos care înseamnă cămin sau casă, sugerând 
locul unde vieţuiesc organismele vii şi totalitatea activităţilor desfăşurate (relaţii cu 
factorii de mediu abiotici şi biologici) pentru întreţinerea vieţii lor. 

Definirea acestei ştiinţe are o semnificaţie educativă şi morală deosebită, derivând 
din cuvântul „casă”: dacă fiecare ar trata lumea în care trăieşte la fel cum fiecare om 
civilizat  se îngrijeşte de casa sa, nu ar mai exista gravele probleme de mediu cu care 
ne confruntâm astăzi în toată lumea. 

Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organismele vii, 
şi totodată a interacţiunii cu mediul abiotic. 

Educaţia se realizează prin intermediul agenţilor educativi care sunt: familia, 
profesorii, prietenii, lectura, strada, televizorul, internetul, instituţii şi organizaţii, 
însăşi societatea. Dar baza de instruire  şi educaţie sistematizată este şi trebuie să 
rămână sistemul de învăţământ. 

Criza ecologică contemporană emite tot mai numeroase şi puternice semnale cum 
sunt distrugerea pădurilor, dispariţia unor specii de plante şi de animale cu efect direct 
asupra biodiversităţii, diminuarea surselor de energie convenţională, etc. 

Necesitatea confortului şi a progresului nu poate fi contestată, iar reîntoarcerea la 
viaţa primitivă este imposibilă. 

Soluţia problemelor de poluare şi degradare continuă a mediului de viaţă este 
aducerea omului în situaţia de a respecta valorile naturii şi ale peisajului în care trăieşte, 
soluţie realizabilă cu ajutorul instruirii şi a educaţiei. 

Educaţia ecologică din sistemul de învăţământ actual are ca obiective 
fundamentale crearea unei conştiinţe ecologice care să se manifeste printr-o conduită 
ecologică care să cuprindă acţiuni şi atitudini etice ale fiinţei cugetătoare, omul, faţă 
de viaţa care îl înconjoară. 

Educaţia ecologică se fundamentează în familie, prin puterea exemplului, prin 
imitaţie şi copierea unui model (părinţii, bunicii, fraţii). 
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Ulterior în şcoala primară şi gimnazială, prin receptivitatea crescută a elevilor, în 
mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, li se oferă cunoştinţele ştiinţifice 
care pot motiva conduitele şi normele ecocivice, se pot crea şi organiza activităţi şi 
acţiuni educative privind mediul înconjurător. 

Această educaţie se va realiza în clasă, la toate disciplinele, la activităţi în afara 
clasei în colaborare cu alte instituţii. Nu în ultimul rând această educaţie are caracter 
interdidicplinar şi pluridisciplinar. 

Disciplinele care realizează cel mai bine educaţia ecologică sunt biologia şi 
geografia. 

Metodologia de lucru folosită pentru această disciplină este diferită de cea 
tradiţională, ţinând cont că ar trebui modificat aspectul comportamental  al elevilor, 
mai mult decât cel intelectual. Educaţia ecologică trebuie să se facă explicit, dar mai 
ales implicit la fiecare lecţie şi în primul rând prin acţiune. 

Elevii, individual şi în grup, reacţionează mult mai bine la metodele interactive 
care sunt întradevăr consumatoare de timp de lucru şi de pregătire din partea 
profesorului. 

Totodată metodele activ-participative permit elevului să manifeste o atitudine 
personală , responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. 

Dintre aceste metode reamintim, pe scurt, câteva cu exemple de aplicare la 
disciplina „Ecologie” predată la clasa a VIII a. 

Comunicarea rotativă este o metodă care se bazează pe comunicarea orală şi scrisă 
la nivel de grup de elevi şi în activitatea frontală. Metoda este eficientă în cadrul 
grupelor mici folosind ca resursă experienţele elevilor. 

Elevii sunt aşezaţi cîte 4  la mese, iar mesele sunt aşezate într-un cerc. 

Profesorul prezintă sarcinile elevilor şi le dă şi o fişa de activitate cu sarcinile 
respective. 

Fiecare grup discută sarcinile de lucru  emiţând o concluzie. 

Mesajel formulate sunt transmise de la un grup la altul în sensul acelor de 
ceasornic. 

Se discută în fiecare grup mesajul primit şi pe marginea temei , formulându-se 
concluziile generale. 

Frontal, anterior fiecare grupă şi a  desemnat un lider, se prezintă concluziile la 
care au ajuns. 

Acestea se notează pe un panou, flipchart, poster, etc. 

Evaluarea se face de către profesor privind conţinutul mesajului şi activitatea 
elevilor. 
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La tema „Omul şi mediul” parcurgând etapele descrise mai sus elevii împărtăşesc 
din experienţa lor despre modul în care sunt angajaţi în activităţi de ocrotire a mediului. 
Fiecare persoană beneficiază de un minut pentru a descrie experienţa proprie în 
legătură cu o temă dată, iar ceilalţi ascultă şi pot puncta expeienţele folositoare. 

Controversa este o metodă de învăţare cooperantă care se aplică în cazul unei teme 
asupra căreia există două sau mai multe ouncte de vedere contradictorii. Principalele 
etape ale metodei: 

Stabilirea temei pusă în discuţie-prezentarea situaţiei. 

Strângerea informaţiilor-cauze, mod de relaţionare. 

Identificarea argumentelor de către elevi-diagnosticarea. 

Căi de rezolvare-soluţii care să ducă la rezolvare 

Lista cu argumente individuale pozitive şi una cu cele negative. 

Se constitue perechi care alcătuiesc liste argumente pro şi contra 

Fiecare pereche va lucra cu o altă pereche , completând listele. 

Soluţia optimă:reflectarea  asupra argumentelor şi stabilirea individuală a poziţiei 
pro sau contra. 

Exemplu : întrebări-controversă: Sunt eficiente măsurile de protecţie a mediului 
care se aplică?Credeţi că aceste măsuri pot fi eficiente în cazul unei zone împădurite, 
care este supusă tăierilor masivedintr-o ţară mică? 

Observarea independentă constă în explorarea directă, perceptivă a realităţii, a 
naturii. Această metodă este specifică disciplinei biologie având o valoare cognitivă 
deosebită, punând elevul în contact direct cu procesele şi fenomenele biologice. 

Această metodă se foloseşte în mai multe variante . 

La clasa a VIII-a, pentru cunoaşterea factorilor de mediu caracterisitici fiecărui 
anotimp, precum şi a influenţei acestora asupra vieţuitoarelor se pot face observaţii de 
lungă durată asupra unor copaci din apropierea şcolii. Ca formă de evaluare se poate 
realiza un calendar al mărului, cireşului, teiului observat de elev. 

Observarea trebuie sau poate fi însoţită şi de o fişă de observaţie în care elevul să 
aibă sarcini de lucru, explicite şi axate pe obiectivele lecţiei care este în acelaşi timp şi 
o formă de evaluare . 

Problematizarea, modalitate modernă de instruire care constă în crearea de către 
profesor sau chiar de elev a unor probleme, situaţii-problemă sau formularea unor 
întrebări problematice, acestea generând o stare de îndoială şi incertitudine la elev. 

La lecţia „Efectele poluării asupra mediului” se pot formula situaţii-problemă de 
genul „Pe marginea străzilor foarte circulate din oraşe, arorii îşi schimbă înfăţişsarea. 
De ce ?”, „Ştim că lichenii sunt indicatori ai poluării.De ce?”, „De ce a crescut rata 
mortalităţii având drept  cauză cancerul?”. 
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Indiferent de modalitatea de problematizare utilizată, profesorul încearcă să 
orienteze, să dirijeze activitatea intelectuală a elevilor spre sesizarea problemelor, 
analiza conţinutului şi stabilirea direcţiei de soluţionare. 

Conversaţia euristică  este utilizată ca modalitate de descoperire a adevărului; este 
o metodă care se îmbină cu explicaţia, observaţia şi demonstraţia, modelarea, 
experimentul, problematizarea. 

Este o metodă care permite elevului să aibă momente de incertitudine, căutări, să 
selecteze posibilităţile, să revină la ele dacă işi completează între timp lipsurile sau 
dacă găseşte alte alternative, să opereze cu informaţii incomplete şi este o modalitate 
de autocunoaştere şi evaluare proprie. 

Conversaţia euristică constă într-o serie de întrebări care urmăresc stimularea 
gândirii elevilor asupra unei teme date. 

După modul cum sunt adresate întrebările pot fi: 

-întrebări frontale:Ce au în comun lacul şi balta? 

-întrebări directe:Care este diferenţa dintre producători şi consumatori?  

-întrebări redirijate:întrebare adresată de un elev profesorului : Ce s-ar întâmpla 
dacă nu ar exista descompunătorii? Pe care profesorul o poate redirecţiona spre elev 
astfel: Ce răspuns poţi da, dacă te gândeşti la ce cunoşti tu din ecologie şi din fiziologie?  

-întrebări de releu şi comunicare:întrebări adresate de elev profesorului, pe care 
acesta o repune altui elev. 

-întrebări de revenire:la piramide trofice:Unde se regăsesc descompunătorii într-o 
piramidă trofică? 

-întrebări imperative: Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea producătorii? 

-întrebări de controversă: Ce au în comun descompunătorii şi consumatorii? 

Algoritmizarea  este o metodă de învăţare activ participativă reprezentând o 
succesiune de operaţii care aplicate în aceeaşi ordine fac posibilă rezolvarea 
problemelor de acelaşi tip, pornind de la însuşirea conştientă a operaţiilor pe care se 
bazează. 

Lecţia „Relaţii trofice în ecosisteme” în care algoritmizarea se poate utiliza pentru 
învăţarea alcătuirii lanţului trofic în care se stabileşte direcţia în care circulă materia şi 
energia de la o verigă la alta de organisme, variaţia sezonieră a ecosistemului. 

Pentru predarea-învăţarea-evaluarea cunoştinţelor cu conţinut biologic, utilizarea 
jocului didactic  în lecţie contribuie la dezvoltarea rapidităţii gândirii şi interesului 
pentru cunoaşterea a cât mai multe noţiuni specifice acestei discipline. 

Cele mai frecvente jocuri le putem utiliza în lecţiile cu specific de ecologie şi care 
sunt: 

-lanţul şi piramida trofică 
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-rebusul 

-şardele 

-lotoul 

-călătoria imaginară 

-cine ştie câştigă. 

Acestea ar fi unele dintre metodele cele mai utilizate de către un profesor la orele 
de ecologie, nivel gimanzial. Bineînţeles lista este foarte lungă, depinde şi de 
imaginaţia profsorului, de capacităţile sale de organizare, de interesul elevilor şi 
cunoştinţele acestora.  

Raporturile dintre om şi natură s-au schimbat, iar în ultimele decenii s-au 
deteriorat, ceea ce obligă la căutarea altor strategii, bazate pe o concepţie unificatoare, 
sistemică, de reintregare şi consens a omului cu natura. 

Omul va trebui să devină un partener înţelept care va căuta pretutindeni 
cooperarea cu legile firii, iar legile firii nu le putem afla decât prin cunoaştere şi 
informare. 
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ROLUL PĂRINȚILOR ȘI AL ȘCOLII                                                    
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

MORARU-ANCUTA-DIANA 
 

 

Activitatea educativa ce se realizeaza in gradinita nu poate fi separata, izolata de 
alte influente educative ce se exercita asupra copilului si, mai ales, nu poate face 
abstractie de toate acestea. Educatia trebuie sa se manifeste in permanenta ca o actiune 
unitara, coerenta, iar implinirea acestui deziderat urmeaza sa stea in mod expres in 
atentia personalului didactic calificat pentru a face munca educativa din gradinita. 

Mediul familiei este primul mediu educativ si socializator pe care il cunoaste 
copilul si a carui influenteaza ii marcheaza esential dezvoltarea ca individ. Legatura 
copilului cu familia este, din aceasta cauza, extrem de puternica si din multe puncte de 
vedere de neinlocuit.  

Considerata in substantialitatea efectelor pe care le produce, familia 
imdeplineste importante functii in procesul general al integrarii copilului in mediul 
social, fapt ce se reflecta asupra dezvoltarii sale: 

o creeaza o dependenta absoluta a copilului de membrii microgrupului familial: 
din punct de vedere fizic, psihic, material; 

o datorita profunzimii relatiilor de tip afectiv, impactul emotional pe care il 
executa este maxim; 

o familia ofera primele modele comportamentale, creeaza primele obisnuinte si 
deprinderi (nu intotdeauna bine constientizate si nici intotdeauna pozitive in continut); 

o familia creeaza o anumita matrice existentiala, un stil comportamental care se 
imprima asupra intregii evolutii a individului si care va genera, de asemenea, rezistenta 
la schimbarile ulterioare care se impun; 

o influenta educativa pe care o exercita familia este implicita, face partea 
integranta din viata. 

Mediul prescolar ii ofera copilului un prim mediu socializator de tip 
organizational, care isi releva o parte din caracteristicile si particularitatile lui ca mediu 
institutionalizat: 

- introduce in relatiile copilului cu adultul o anumita „distanta sociala”; 

- ofera copilului un cadru social bazat pe o normativitate elementara constand in 
anumite reguli de convietuire cu ceilalti; 

- creeaza copilului posibilitatea de a se compara cu covarstnicii, pentru a-si intari 
in felul acesta sentimentul constiintei de sine, perceptia de sine, imaginea de sine; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

281



- il familiarizeaza pe copil cu grupul micro-social in cadrul caruia invata sa 
devina partener, sa joace unele roluri sociale; 

- il obisnuieste pe copil cu: programul orar, cu programul de viata, cu schimbarea 
mediului de existenta; 

- stimuleaza dezvoltarea autonomiei personale si a independentei. 

Pentru realizarea unei legaturi intre gradinita si familie, ar fi recomandabil sa se 
elaboreze un plan in jurul unor intrebari esentiale: 

Care este atitudinea familiei fata de gradinita? 

Din acesta punct de vedere se poate constata ca unele familii manifesta o totala 
incredere in rolul pe care gradinita l-ar putea avea asupra dezvoltarii copilului, pe cand 
altele intarzie la maximum momentul integrarii lui in acest mediu sub argumentul ca 
introducerea vremelnica a copilului intr-un program orar relativ riguros stopeaza cu 
brutalitate procesul copilariei.  

O ordonare a familiilor dupa motivatiile in functie de care ele cauta gradinita va 
pune in evidenta: 

- familia ce recurge la gradinita din dorinta disciplinarii copilului; 

- familia care cauta gradinita ca pe o ultima solutie pentru rezolvarea problemei 
supravegherii copilului; 

- familia care recurge la gradinita din imitatie; 

- familia ce recunoaste gradinitei meritul de a oferi programe educative stabile, 
uneori mai coerente decat cele oferite de ea insasi. 

De buna seama, disponibilitatea familiei de a colabora cu gradinita este 
influentata de motivatia in functie de care ea a ales sa introduca copilul in acest mediu 
educativ. Cu toate acestea, in ciuda oricaror motivatii, educatoarea trebuie sa aiba 
abilitatea de a a face din orice parinte un colaborator, iar pentru aceasta va trebuie sa 
releve prin rezultate concrete avantajele acestei alegeri. 

Care sunt ocaziile de a comunica cu parintii? 

Ocaziile pentru a discuta cu parintii pentru a gasi impreuna solutii problemelor 
cucare se confrunta copilul trebuie cautate chiar si atunci cand ele nu se ofera cu 
usurinta.in general ele sunt prilejuite de acele momente in care copilul este introdus ori 
extras din programul gradinitei.  

Sintetizand, cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica 
cu parintii sunt: 

o cand parintii aduc copiii la gradinita; 
o la sfarsitul programului, cand parintii isi iau copiii de la gradinita; 
o cu prilejul diferitelor evenimente festive ce se organizeaza la nivelul 

gradinitei: serbari diverse, festivitati la inceput de ciclu ori la sfarsit de ciclu prescolar; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

282



o vizite la domiciliu. 
Care sunt principalele modalitati de a comunica cu parintii? 

Cadrul in care se desfasoara discutiile intre educatoare si parinti este destul de 
semnificativ daca se ia in considerare faptul ca: 

o in contextul formal al institutiei, dialogul educatoare-parinti este contaminat 
de pozitia profesionala pe care este tentata sa o adopte educatoarea; 

o in contexte informale (diverse ocazii ce se invesc in afara institutiei), cand 
dialogul este mai relaxat, mai personalizat. 

Din nici o imprejurare nu trebuie sa se piarda din vedere faptul ca parintii isi 
cunosc cel mai bine copiii, chiar daca ei nu au intotdeauna abilitatea de a actiona intr-
un sens favorabil acestora. Relatia parinte-copil este, de cele mai multe ori, prea 
incarcata emotional si, de aceea, risca sa fie dominata de subiectivism. 

Meritul educatoarei va fi cu atat mai mare cu cat va reusi sa restabileasca 
echilibrul fara a forta lucrurile si fara a transforma tensiunile in conflict. Interventia 
educatoarei trebuie sa fie marcata de bunavointa si profesionalism. In acest sens se pot 
face unele recomandari privind atitudinile cele mai avantajoase ce pot fi abordate in 
dialogul educatoare-parinte:  

o Colaborati, cooperati cu parintii! 
o Dialogati, simpatizati, empatizati cu ei! 
o Nu tratati parintii ca pe copii! Chiar daca dvs sunteti – ca educator- in postura 

celui care reprezinta institutia, aceasta nu va da dreptul de a trata parintii ca pe 
subordonati. 

o Nu criticati, nu sanctionati, ci sugerati cu delicatete, faceti recomandari! 
Procedand astfel, educatoarea va reusi sa stimuleze disponibilitatea parintilor 

pentru solutionarea in parteneriat a eventualelor probleme ce s-ar ivi in legatura cu 
copilul. Parintii sunt, de obicei, deschisi la sigestiile educatoarei atunci cand sunt tratati 
cu incredere, ca adulti responsabili. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Inst. Muncaciu-Stan Alina-Ioana 

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

tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează, în mod 
constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătământ un mediu în continuă 
schimbare. Internetul, care era privit cu destule îndoieli, inițial, a devenit un mediu de 
promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice, bine pregătite, 
care intervin în favoarea dezvoltării continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la 
unitatea de învățământ, se pot stabili și modalități de promovare. Beneficiarii direcți și 
indirecti (elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind, 
astfel, influențată de școală. 

Este recomandată promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă 
responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea 
ofertei educaţionale, la nivel instituțional, prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia, 
în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor. Formarea acesteia se 
realizează cu ajutorul fiecărui cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin 
fiecare dintre noi. Motivarea elevilor, printr-o educație individualizată, adaptată la 
particularitătile elevului și folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 
atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. 

Un alt punct pozitiv ar fi dezvoltarea unei colaborări eficiente cu toţi 
reprezentanţii minorităţilor entice, prin promovarea unor proiecte focalizate pe 
reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor în școală prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc. 
        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
trăiește într-o lume dominată de mass-media, influențele negative ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății morale și psihice. Acestea își pun amprenta 
asupra elevilor, transformându-i în persoane incapabile de a se controla 
comportamental și emoțional. Activitățile de acest tip, cu influență formativă, au la 
bază toate felurile de ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru 
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didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare în  
modul de realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii, asigurând, astfel, o atmosferă 
relaxantă care permite stimularea creativă a elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau al unei platforme de socializare, nu doar că 
putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova 
activitățile și implicit, școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
            Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din 
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-
civic pozitiv, în care elevii se integrează cu ușurință, creează o imagine pozitivă a școlii. 
             În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în 
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate este 
rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind, individual, 
asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare unde ne desfășurăm, zilnic, activitatea. 
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Promovarea unități școlare prin intermediul on-line                                         
precum și a activităților propuse copiilor de la grupa mică pentru o zi  

 

Prof. înv. Preșc. Muntean Livia                                                           
G. P. P. ”Dumbrava Minunată”- HD 

 
 

 
ASTĂZI VOM ASCULTA O POVESTE  ȘI VOM MODELA                           

PERSONAJUL PRINCIPAL ” MĂRUL NĂZDRĂVAN” 
 

 

ACTIVITĂTI DE DIMINEAȚĂ PROPUSE 
o ACTIVITATEA 1. După înviorarea de dimineață vă propunem să urmăriți 

o poveste care se numește: "Povestea Mărului buclucaş " O veți găsi accesând linkul 
de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tT2NlTByDo  
Ascultând-o, copiii  vor învăța să împartă cu ceilalți, să fie corecți și înțelegători. 

 
 
 
 
 
 

o ACTIVITATEA 2 
o Pentru această activitate avem nevoie de plastilină pentru a modela ” Mărul 

năzdrăval”, înmuiem plastlina prin strângerea ei în pumn și mutând-o dintr-o mână în 
cealaltă, apoi o așezăm pe o suprafață  plană luceoasă( dacă nu avem o planșetă putem 
să o înlocuim cu tocătoru) și prin  folosirea  mișcari de rotație a mâinii drepte și presarea 
palmei a supra plastilinei vom obține o bilă (minge) care reprezință mărul urmând ca 
apoi să realizăm codița prin mișcarea translatorie (față/spate), prin care veți obține un 
baton, îl așeză peste bilă (minge) și gata mărul. 

o În cazul în care nu aveți plastilină se poate obține din ingredientele ce le avem 
prin casă (făină, sare, apă, ulei, colorant), vă punem la dispoziție dragi părinți și link-
ul de obținere a plastelinei. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqYWFDI4oRk 
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ACTIVITĂȚI DE DUPĂ – AMIAZĂ PROPUSE 
 
o ACTIVITATEA 1 
o Ascultați ”Povestea fructelor de toamnă  ”expusă în următorul videoclip, de 

unde copii vor  învăța ce întrebuințări mai au fructele de toamnă în afară de ale consuma 
proaspete. 

o https://www.youtube.com/watch?v=ezxdsMwK_n4 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar Munteanu Mirela                                                       
Școala Gimnazială ,,Constantin Găvenea” Tulcea 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de 
adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale 
clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții 
de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea 
unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
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Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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ȘCOALA ONLINE – ÎNTRE IDEAL ȘI NECESITATE 

 

Prof. Munteanu Elena,                                                                  
Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița 

 
 
 

Debutul pandemiei COVID-19 a reprezentat o adevărată provocare pentru 
părinți, profesori și elevi deopotrivă, datorită trecerii educației din mediul fizic în cel 
online. Dacă la început acomodarea s-a făcut lent existând multe necunoscute, odată 
cu trecerea timpului avantajele școlii online au început să fie recunoscute de către toți 
cei implicați în procesul educațional. Profesorii, dar și elevii, luați pe nepregătite, au 
făcut față cu greu modificărilor apărute ăn modul de predare-învățare-evaluare.  
 

Lucrul cu mijlocele moderne precum: tableta, calculatorul, laptopul, utilizarea 
diferitelor programe care fac lecțiile mai accesibile și mai interesante pentru elevi, au 
dus la o revoluționare a sistemului de învățământ și la plasarea lui la alt nivel. 
Bineînțeles că există și lacune în ceea ce privește trecerea în online a școlii.  

Cele mai cunoscute sunt cele ale lipsei echipamentelor care să faciliteze 
participarea la cursurile online și de care elevii încă nu beneficiază. Cei mai afectați 
sunt cei din mediile rurale, care fac parte din familii sărace și care, chiar dacă au primit 
tablete, nu au posibilitatea să le conecteze la internet sau nu știu să le utilizeze. 

Desigur, toate aceste schimbări nu au fost din vina celor implicați, aceștia fiind 
cu toții nevoiți să se adapteze schimbării.  

 
Ca urmare a tuturor acestor provocări, profesori au început și au și terminat 

cursuri de specializare în utilizarea platformelor educaționale: 
 

o Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru lucrul online cu elevii și care oferă posibilitatea atât 
profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, 
special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate de elevi şi încărcate pe 
platformă. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google 
pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. 

o Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe 
chat unde rofesorii pot forma rapid clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele 
didactice, pot posta anunţuri, pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca 
aceştia să poată lucra în grupuri la diverse proiecte, pot crea, distribui şi evalua 
teste, pot transmite şi evalua temele elevilor. 

o Intuitext reprezentată de platformele: Şcoala Intuitext, care este dedicată 
profesorilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită atât 
pentru învăţare, cât şi pentru evaluare; Examenul tău este o platformă ce ajută 
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elevii să se pregătească pentru Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, la Limba 
Română şi Matematică. 
 

Există, desigur, și alte platforme educaționale pentru desfășurarea orelor în regim 
online, însă important este recunoașterea rolului acestora în procesul instructiv- 
educative actual, în contextual pandemiei.  
S-au creat programe și aplicații care pot face orele interactive și pe care elevii le pot 
folosi cu ușurință indiferent de platforma pe care o utilizează: 
 

 Canva - este o aplicație gratuită, intuitivă și performantă prin intermediul căreia 
poți edita fotografii sau concepe afișe; 

 Crossword Labb și Crossword Puzzle- cuvintele încrucișate au avantajul de a 
dinamiza orele de curs și pot fi utilizate cu succes la începutul activității 
didactice; 

 Libre Office- este o aplicație gratuită și complexă cu ajutorul căreia putem crea 
fișe de lucru, teste, chestionare, tabele, diagrame, figuri geometrice, prezentări 
de tip slideshow. 

 Geogebra și Dudamath- aplicații pentru iubitorii de matematică; 
 Avidemux- este un soft ușor de folosit atunci când vrei să editezi clipuri video; 
 Calibre- este excelent dacă vrem să citim diferite documente, indiferent că este 
vorba despre cărți în format electronic (PRC, EPUB, ODT) sau doar în PDF. 

 Google Scholar- cu ajutorul acestei ramuri a lui Google puteți găsi cu ușurință 
materiale științifice, din diferite domenii, în limba română. 

 Stellarium- software de tip planetariu, cu ajutorul căruia putem vedea cerul 
înstelat 3D. 

 Digitaliada- este un program național de susținere a educației digitale la clasele 
gimnaziale și primare pus la dispoziție de Fundația Orange. 

 Duolingo- aplicație care ajută la învățarea mai multor limbi străine. Softul este 
gratuit și disponibil pe orice sistem de operare. 

 IziBac- aplicație care îi ajută pe tineri să promoveze Bacalaureatul și care se 
poate utiliza foarte ușor chiar și atunci când elevii sunt în mijloacele de transport 
în comun. 

 Prezi- este alternativa online pentru Microsoft Powerpoint ce permite realizarea 
unor prezentări superbe, moderne, care vor captiva clasa. 
 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi 
accesate oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în 
ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult 
mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând 
accelera procesul de învățare sau  încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o 
comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  elevii 
au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare 
emoțională redusă. 
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Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile 
interumane între elevi și profesori; dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se 
permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un 
impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe; conţinuturile expuse în mediul 
online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este 
facilitată de profesor. 

Pentru a concluziona, putem afirma cu tărie că pandemia a făcut un mare bine 
învățământului, aducând tehnologia în sala de clasă, ânsă, din punctul meu de vedere, 
nimic nu poate înlocui interacțiunea umană dintre professor și elevii săi.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar MUNTEANU IONELA                                                  
Scoala Gimnaziala GENERAL NICOLAE SOVA, PODURI 

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

elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultatele obtinute, număr de 
absolvenți, performanțe  etc. 

Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. Elevii 
din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor.  

Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea 
internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau 
Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar 
dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării , elevii 
vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru  teme. 

Unii profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de 
învăţare, în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet.  

Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o 
oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea 
oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie 
combinată cu soluţiile tehnologice moderne. Însă,  pe lângă importanța deosebită in 
procesul de învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității 
activităților desfășurate pe parcursul anului școlar.  

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de 
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate.   

Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive 
si a exemplarelor de bună practică in managementul instituţional.  

De asemenea,   personalizarea ofertei educaţionale la nivel institutional prin 
diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie de nevoile elevilor si profesorilor. 
Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul rural, impune o colaborare eficientă 
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cu reprezentanţii acestora. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe 
reducerea abandonului școlar, susținerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de 
risc, reprezintă alte priorităti de luat în considerare . 
         Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’, ce ţine 
pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată. 
     Pentru realizarea unei promovări  de imagine eficiente , se vor urmări  tradiţiile şi 
realizările școlii,  interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite 
elevilor. Managerul unei organizaţii şcolare  poate promova în mediul intern şi extern 
al unității o imagine pozitivă a acesteia,  printr-o planificare riguroasă , folosind 
metodele şi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este 
dascălul, cel care prin competențele si abilitățile sale , utilizând cele mai diverse 
metode si tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor 
posibilitatea de a se dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal. 
  
Sitografie: 

 
https://prezi.com/tuvbqdwp50tc/strategii-de-promovare-a-institutiilor-scolare/ 
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  CULTIVAREA SPIRITULUI SI VALORII VOLUNTARIATULUI                        
ÎN CONȘTIINȚA PREȘCOLARULUI 

 

Prof. Muraru Florentina                                                                
Grădinița P. P. Nr. 19 Botoșani 

 

 

Motto: ”Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,                                         
căci nu trăiește decât pe jumătate când trăiește doar pentru el!” (Jacques Delille) 

 

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. 
Există câteva lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de 
securitate, hrană bună şi exerciţiu. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi 
acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit. 
Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă este ritmul personal 
al fiecăruia. 

Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de 
educatoare-»dragoste pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; 
capacitatea de a implica preşcolarii, conştient şi activ, în activităţile de învăţare, 
precum și în alte tipuri de activități educative, de responsabilizare socială și de 
voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor permanentă; 
disponibilităţi de comunicare; afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea 
basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a dansa; 
disponibilitatea de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea de a respecta libera opţiune 
a copiilor«. 

Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga 
noastră activitate la grupă să cuprindă activități, acțiuni sau elemente care să asigure 
formarea și dezvoltarea la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu copiii de 
vârste apropiate, de a accepta și respecta diversitatea, formarea comoportamentelor 
prosociale.Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată,  
iar părinții au un rol esențial în acest sens.   

Părinții trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii; 
a demonstra că pot face un lucru; a învăța din propriile greșeli. Învățarea și însușirea 
responsabilității ajută la maturizarea copilului și reprezintă o poartă deschisă către 
succes. Responsabilitatea își are influența în multe părți din dezvoltarea copilului. Îl 
ajută să fie autonom, să se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de ceilalți. Un 
copil responsabil câștigă încrederea celor din jur, a părinților, prietenilor și este o 
persoană pe care te poți baza fără ezitare. În cadrul grădiniței copiii sunt familiarizați 
cu regulile grupei, ce trebuie respectate și urmate cu conștiinciozitate. Astfel ei devin 
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responsabili cu ordinea și curățenia în sala de grupă, cu îngrijirea plantelor, cu 
distribuirea anumitor materiale etc. 

Acțiunile desfășurate în cadrul parteneriatelor educaționale  încheiate cu anumite 
instituții, cum ar fi: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția, Comunitatea 
locală, diferitee institutii scolare, conduc la responsabilizarea copiilor și implicarea lor 
în activitățile de voluntariat. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă 
de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; 
activitatea de interes public  este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență 
și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, 
educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție 
a mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta.Pentru a participa la o activitate 
de voluntariat trebuie in primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să 
vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva. 

Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul 
acestor valori umane care să le permită o bună integrare în societate. 

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după 
puterile lor, la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate 
avantaje din punctul de vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: 
împletirea teoriei cu practica, preșcolarii constatând că ceea ce învață la  grădiniță poate 
fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile dezvoltă la copii responsabilitatea și 
sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul comunității; se 
stimulează gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se dezvoltă stima de 
sine și devotamentul pentru ideile civice. 

Ceea ce este cel mai important este că va învaţa de mic să îi ajute pe cei care au 
nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, mulţumirea sufletească 
fiind infinit mai mare decat orice recompense pe care le-ar primi. 

Pe data de 8 martie, am desfășurat activitatea ”Un dar pentru mama” în care 
preșcolarii au susținut un program artistic constând într-un colaj de cântece și poezii 
dedicate mamei, oferindu-le la final în dar o coronita ,o felicitare si un cosulet cu 
ghiocei realizat de ei.  

Copiii au fost foarte încântați că au reușit să le facă o surpriză placută 
mămicilor/bunicelor, cele din urmă fiind vizibil emoționate și încântate.  Prin astfel de 
activități copiii își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă, se simt utili, își stimulează 
creativitatea, imaginația își dezvoltă abilitățile de comunicare și creșterea stimei de 
sine. 

Pe 16 noiembrie ziua Tolerantei am realizat  o acțiune la Liceul Sfantul Stelian 
Botosani cu tema,,Copil ca tine sunt si eu!”- Toleranta si prietenie! –activitate de 
socializare ,comunicare si acceptare; 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

296



 

SCOPUL: 

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de 
învăţare, precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii copiilor, cadrelor didactice 
faţă de aceştia; mijlocirea de către copiii din invatamntul de masă a unei bune 
integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare directă în formarea autonomiei 
personale a acestora. 

In luna decembrie, a avut loc activitatea ”Diferiti, dar la fel”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special Sfantul Stelian ”si „Filiala 
Solidaritate si Speranta”. Această actiune are ca misiune promovarea şi susţinerea 
dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, în special a copiilor şi tinerilor cu sindrom Down 
/cu Autism prin crearea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea 
potenţialului lor maxim. Au fost momente emoționante trăite de preșcolarii grădiniței 
, care au pășit pentru prima dată într-o instituție de educație specială unde au avut 
ocazia să cunoască o altă față a sistemului de educație, bazat pe programe special 
adaptate copiilor cu diferite deficiențe.  

Tinerii cu dizabilități de la Liceul Tehnologic Special ne-au impresionat prin 
prezentarea unui dans cu care vor participa în curând la un festival organizat pentru 
copiii cu dizabilități, la București. Preșcolarii  voluntari au putut afla amănunte despre 
copiii cărora le-au oferit cadouri, și au fost mirați să afle că mulți dintre aceștia sunt 
aduși la școală, de familie, zilnic de la mare distanță. Emoția, dar și bucuria, se putea 
citi atât pe chipurile preșcolarilor cât și pe cele ale tinerilor cu dizabilități. 

Astfel de experienţe te învaţă că a dărui înseamnă să fii OM, la urma urmei ce 
înseamnă omenia, dacă nu încercăm să fim alături de oamenii care au nevoie de noi, 
dacă nu ne străduim să aducem zâmbetul pe chipul unor copii cu dizabilităţi, să 
încercăm să-i facem să se simtă cât mai normali şi să-i ajutăm să capete încredere în 
sine. Omenia înseamnă bunătate şi generozitate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului, Monitorul Oficial nr. 206 din 24 
aprilie 2001, art.2; 

Eleonora Rădulescu, Anca Tîrcă, Educația civică prin activități extrașcolare cu 
caracter interdisciplinar, Editura Educația 2000+, București, 2004, pag. 51 
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PROGRAM  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL –                                      
GRĂDINIŢĂ – FAMILIE - ”DA, POŢI ” 

 

Prof. înv. preşc. Mureşan Doina Maria -                                                   
Grădiniţa P. P. Step by Step  nr. 12 Alba Iulia                                              

Prof. înv. preşc. Suciu Veronica  -                                                         
Grădiniţa P. P. Step by Step  nr. 12 Alba Iulia 

       

 

ARGUMENT: 

 Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de 
învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, 
naţionalitate sau dizabilitate. Incluziunea este strầns legată de recunoaşterea şi 
acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Acest program, coordonat şi implementat de către educatoare în colaborare cu 
familia, vor ajuta preşcolarul să achiziţioneze, prin joc, abilităţile necesare succesului 
în plan personal şi şcolar, scopul lor fiind acela de a dezvolta cele cinci arii ale 
inteligenţei emoţionale: 

o Încrederea în sine – astfel, preşcolarului nu-i va fi frică să facă greşeli sau să 
încerce ceva nou. Încrederea înseamnă convingerea că dacă încerci să faci ceva, vei 
reuşi. Să crezi că poţi să îţi faci prieteni. Să crezi că la grădiniţă totul va fi bine, că vei 
fi în siguranţă şi fericit. Să nu-ţi fie frică să faci greşeli sau să cunoşti oameni noi. Să 
nu-ţi fie frică să spui ceea ce gândeşti şi ceea ce vrei să faci.      

o Perseverenţa – copiii vor învăţa să încerce mereu şi să nu renunţe, chiar dacă 
sarcina de lucru  li se va părea prea dificilă, vor reuşi să se concentreze asupra sarcinii 
fără a fi distraşi de colegi. 

o Organizarea – micul preşcolar va fi capabil să-şi planifice eficient timpul, va 
învăţa să stabilească scopuri şi să urmărească realizarea acestora.  

 

Programul de educaţie timpurie „Da, poţi!” oferă instrumentele necesare atât 
grădiniţelor, cât şi famiilor pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte abilităţile sociale şi 
emoţionale. 

Rezultatele pozitive obţinute în anii şcolari precedenţi sunt încurajatoare pentru 
aplicarea programului şi în anul şcolar curent. 

SCOPUL PROIECTULUI: Sprijinirea copiilor preşcolari pentru a-şi dezvolta 
abilităţile sociale şi emoţionale şi prevenirea apariţiei dizabilităţilor sociale şi 
emoţionale. 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

 privind copiii preşcolari: 
o Dezvoltarea optimă a abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor preşcolari; 
o Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială 

pozitivă, cum ar fi: acceptarea de sine, toleranţa mare la frustrare şi acceptarea 
necondiţionată a celorlalţi, încrederea în sine, perseverenţa. 

 privind cadrele didactice: 
o Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat prin care 

să le dezvolte copiilor abilităţile socio-emoţionale: încredere, perseverenţă, organizare, 
înţelegere, rezistenţă şi responsabilitate; 

o Încurajarea învăţării prin experienţierea relităţii, acest tip de învăţare 
asigurandu-le copiilor achiziţii durabile şi transferabile; 

o Întreţinerea unei comunicări eficiente cu părinţii cu referire la sprijinirea 
aplicării curriculum-ului în sensul consolidării achiziţiilor emoţionale şi sociale şi 
acasă şi a le prezenta acestora procesul de dezvoltare şi optimizare socială şi emoţională 
utilizate în grădiniţă. 

 privind părinţii: 
o Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea abilităţilor 

sociale şi emoţionale ale copiilor; 
o Însuşirea de către părinţi a unor metode prin care să ofere suport pentru 

dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale propiilor copii. 
BENEFICIARI: preşcolari, părinţi, bunici  

RESURSE MATERIALE: Cărţi, reviste, panouri informative; Xerox, hầrtie 
xerox; Aparat de fotografiat; Casete, CD-uri; Pliante, articole din ziare, albume; 
Panouri pentru expoziţie; Jucării, rechizite, dulciuri, îmbrăcăminte 

RESURSE UMANE: Cadre didactice; Preşcolari; Părinţii copiilor; 

METODE ACTIVE  DE  ÎNVĂŢARE: Munca în cooperare; Brainstorming-ul; 
Studiul de caz; Joc de rol; Mozaic; Jurnalul reflexiv 

FORME DE REALIZARE: Observări, povestiri, convorbiri, activităţi artistice, 
activităţi în parteneriat cu familia, activităţi extraccuriculare, vizionări filmulețe, CD-
uri, jocuri de rol 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

Nr. 

Crt. 

         TEMA ACTIVITĂŢI DATA  CINE  

RĂSPUNDE 

 
 
1. 
 

Pregătirea bazei mteriale şi 
teoretice pentru continuarea 
derulării proiectului 
 

Metode active de învăţare. Rolul 
comunităţii. Utilizarea unor 
metode de participare creativă 
„Brainstorming-ul”, „Mozaic”, 
Jocuri de rol  

Octombrie 
2021 

 
Educatoare 
Prof.consilier 

 
2. 

Încrederea Bună, încredere! 
Haideţi să fim Încrezători 
Încrederea vorbeşte  

Noiembrie 
2021 

Educatoare 
Prof.consilier 
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Ioana cea încrezătoare în acţiune 
Oricine poate avea Încredere 

 
3. 

 
Perseverenţa 

Bună, Perseverenţă! 
Să fiu Perseverent! 
Perseverenţa vorbeşte 
Petre cel Perseverent în acţiune 
Oricine poate fi Perseverent 

Ianuarie  
2022 

Educatoare 
Prof.consilier 
 

4. Organizarea 
 
 

Bună, Organizare! 
Haideţi să fim organizaţi 
Organizarea vorbeşte 
Ovi cel Organizat în acţiune 
Oricine poate fi organizat 

Martie  
2022 

Educatoare 
Prof.consilier 

5. 
 
 

Înţelegerea Bună, Înţelegere! 
Haideţi să ne Înţelegem! 
Înţelegerea vorbeşte 
Ina cea Înţelegătoare în acţiune 
Oricine poate să se Înţeleagă 

Aprilie  
2022 

Educatoare  
Prof.consilier 

6. 
 
 
 
 

 Rezistenţa emoţională Bună, Rezistenţă! 
Haideţi să fim Rezistenţi! 
Rezistenţa emoţională vorbeşte 
Radu cel Rezistent în acţiune 
Oricine poate fi Rezistent 

Mai  
2022 

Educatoare 
Prof.consilier 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 Bernard, Michael E., (2009), ”Program educaţional DA, POŢI!”, Editura RTS, 
Cluj-Napoca,  
 Golu, F. (2004), Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară, Bucureşti, 
Editura Miron. 
 Goleman, D. (2007). Inteligenţa emoţională,  Bucureşti, Editura Curtea Veche. 
 Chapman, G. & Champbell, R. (2007), Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, 
Bucureşti, Editura Curtea Veche. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII-                                                     
ȘCOALĂ ONLINE/EDUCAȚIA ALTFEL 

 
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ COCIU, JUD. BISTRIȚA - NĂSĂUD 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUREȘAN GABRIELA 
      

 

În ultimii ani, sistemul de educație,datorită proceselor de transformare ale 
societății, a suportat o mulțime de provocări. Printre acestea pot fi amintite asigurarea 
protecției elevilor, promovarea unui stil de viață sănătos, participarea elevilor la luarea 
deciziilor referitoare la aspectele vieții școlare, organizarea și realizarea unui proces 
educațional de calitate, dezvoltarea parteneriatelor cu familia, comunitatea, 
promovarea imaginii școlii, instituției școlare a devenit semnificativă. 

Imaginea unei instituții este promovată pe baza unor criterii,deguli și interpretări 
concepute de-a lungul timpului și transmise prin tradiție,restructurate și îmbogățite 
succesiv cu elemente noi. Ea este un patrimoniu care se gestionează, se administrează 
că orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natură acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență mare asupra succesului, pe când o imagine negativă, pune 
în umbră succesul acesteia. 

Imaginea unei școli reprezintă calitatea ofertei educative, performanțele 
sale,prestigiul în comunitate. Rolul cel mai important în imaginea unei școli revine 
calității procesului instructiv și educației asociată cu calitatea cadrelor didactice. 
Calitatea școlii depinde de factorul uman: cadre didactice,elevi și personalul nedidactic 
din această. 

Calitatea proceselor instructive și educative care se desfășoară în școală,regăsită 
innivelul de satisfacție al elevilor, părinților, comunității conferă școlii locul central în 
actul de formare a imaginii unei școli. 

În asigurarea promovării imaginii școlii,conducerea acesteia trebuie să aibă o 
preocupare constanța pentru elaborarea și asigurarea unui plan de marketing care să 
scoată în evidență rolul școlii în dezvoltarea socială, emoțională, estetică, fizică a 
elevilor. Imaginea școlii este importantasi se completează cu rezultatele obținute 
(absolvenți, performanțe, integrare în structuri de învățământ, etc). 

Pentru a promova imaginea școlilor,acestea aleg să comunice prin intermediul 
situ-rilor sau blogurilor școlare,al forumurilor,dar și prin intermediul rețelelor de 
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socializare,al comunicatelor și conferințelor de presă, al pliantelor, revistelor școlare, 
participarea la concursuri, la activități sau la orice tip de eveniment susceptibil de a 
genera o imagine pozitivă. 

Astfel, promovată, imaginea unei școli, această conferă avantaje deoarece se 
crează relații de colaborare,se aprofundează diverse probleme educative,au loc 
schimburi inter și intră disciplinare. Acestea au un rol important în manifestarea 
dorinței elevilor de implicare în comunitate, iar personalitatea lor devine efervescență 
și creatoare. 

Putem spune că imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizării învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, participarea la 
activități extrașcolare. 

În acest sens, școală este rezultatul unei munci constante. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ  

,,Eminescu, poetul nepereche“    

                                                                  

Mureșan Liliana - Delia,                                                                 
Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “, Dej, Cluj 

 
 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Eminescu, poetul nepereche“ 

DURATA PROIECTULUI: 12–15 ianuarie 2022 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “ 

          ARGUMENT: 

         ,,Eminescu este cel mai tradiţional poet, absorbind toate elementele, şi cele mai 
mărunte, ale literaturii antecedente.” George Călinescu  

Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect, se urmărește cunoașterea 
de către elevi a operei marelui poet, dezvoltarea dragostei pentru tot ceea ce ne 
înconjoară, a spiritului creator și insuflarea interesului pentru literatură.  

          SCOP: 

       Cunoașterea operei marelui poet, Mihai Eminescu. 

          OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

       - să se familiarizeze cu viața și opera poetului Mihai Eminescu; 

       - să-și dezvolte interesul pentru lectură; 

       - să memoreze poezii din opera marelui poet; 

       - să interpreteze cântece pe versuri de Mihai Eminescu; 

       - să realizeze lucrări plastice pe teme eminesciene; 

         GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a II-a 

          PARTENERI IMPLICAȚI: părinți 

          RESURSE: volume de poezii, acuarele, pensule, blocuri de desen, calculator, 
videoproiector, xerox, diplome 

          PROGRAMUL ACTIVITĂȚII: 

 Propunerea temei ,, Eminescu, poetul nepereche “;  
 Întocmirea unui afiș de prezentare a temei; 
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 Prezentarea unui material PPT despre  la viața și opera marelui poet; 
 Realizarea unor compoziții artistice și plastice pe teme eminesciene; 
 Recitarea celor mai îndrăgite poezii ale marelui poet ; 
 Interpretarea unor cântece pe versurile lui Eminescu ; 
 Evaluarea materialelor și distribuirea diplomelor ; 
 

            DISEMINAREA ACTIVITĂȚII: 
         Realizarea unui panou cu lucrările elevilor ; 
         Expoziție foto cu momente din cadrul activității ; 
         Prezentarea online, pe platforma TEAMS, cu prezența părinților;                                          
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Prof. înv. prescolar Muresan Maria Claudia 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
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toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară, 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Rolul proiectului de parteneriat„Dăruind vei dobândi”                                       
în promovarea imaginii grădiniței 

 

Prof. înv. preșcolar Mureșan Iuliana                                                      
Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”, Jibou, jud. Sălaj 

  

 

Societatea umană a înregistrat progrese atât în ceea ce înseamnă cunoașterea 
printr-un număr mare de descoperiri în domeniul științei, tehnologiei, dar și în ceea ce 
privește recunoașterea și valorizarea potențialului individual (Albu, 2008). 
Recunoașterea și valorizarea individului devine o necesitate în special pentru 
persoanele cu CES care în raport cu tipul și gradul deficienței se pot adapta la societatea 
normalului  prin parcurgerea unor programe de recuperare complexă-compensatorie, 
în aceste programe fiind incluse și parteneriatele educaționale. Pentru a avea acces la 
societatea normalului, persoanele cu dizabilități necesită ajutor specializat, ajutor care 
facilitează accesul acestor persoane la comunitatea normalului.  

Pentru a învăța să fim altruiști de mici și a nu face discriminare între copii, 
preșcolarii noștri coordonați de doamnele educatoare au dessfășurat câteva proiecte și 
prin aceste activități au promovat imaginea unității de învățământ. 

 Proiectul nostru, intitulat simplu „Dăruind vei dobândi!” îşi propune să umple 
cât de puţin golurile sufleteşti care s-au format în inimile unor astfel de copii, 
dovedindu-le că ne-am obişnuit cu ideea că ele există, că în locul lor ar putea fi foarte 
bine oricare dintre noi, că, de fapt, ei sunt la fel ca şi noi toţi, sau, de multe ori, mai 
talentaţi. 

Considerăm necesar acest proiect prin care încercăm să deschidem atât sufletul 
copiilor spre activități comunitare cât și ajutorarea unor copii cu CES. Proiectul constă 
în colectarea şi donarea de alimente neperisabile, jucării şi haine de către preșcolarii de 
la Grădinița cu P.P. „Prichindel”, Jibou, copiilor proveniţi din familii defavorizate 
economic şi social de la şcoala Gimnazială Specială CRDEII, Cluj-Napoca.  

Scopul proiectului este de a implica copiii în activităţi pentru dezvoltarea 
capacității de a dărui și de a primi. 

Ca și obiective ne-am propus: 

 Promovarea ideii de voluntariat printre copii și elevi; 
 Sensibilizarea preșcolarilorși părinților acestora la greutățile copiilor cu 

nevoi speciale; 
 Cultivarea spiritului de toleranță; 
 Stimularea imaginației și a creativității; 
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 Acest parteneriat descris mai sus, a fost iniţiat din dorinţa de a dezvolta abilităţile 
de socializare ale elevilor cu CES şi, pe de altă parte, de a-i sensibiliza pe preșcolari cu 
privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi. 

Aceste proiecte care au și rolul de a promova imaginea școlii/grădiniței presupun 
schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 
tot felul de relații cu aceștia. Aceste acțiuni nu impue o anumită vârstă, putem să fim 
voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai 
înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și 
voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale, dar și naționale 
cu un impact major asupra evoluției societății.  

 Ca urmare a acestei colaborări s-au inițiat câteva activități sociale și educative, 
la care preșcolarii s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu alte dizabilități. Cu 
toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă 
s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și 
prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin 
gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă.  

Prin aceste proiecte, preșcolarii au socializat mai mult, i-au ajutat pe semeni, 
dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. 

 

Bibliografie: 

 

 Cerghit, I., Vlăsceanu, L. (coord.). (1988). Curs de pedagogie,  Editura 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII / GRĂDINIȚEI 

 
Propunător: Mușat Melania Liliana –                                                     

prof. înv. preșcolar Grădinița 240, București  
 

 

            Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o 
bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 
Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a copiilor face ca unitatea școlară să depindă de implicarea ei în modificarea 
nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, grădinița trebuie să aibă capacitatea şi să fie 
pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 
Grădinița este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care 
le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona 
bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi 
altor membri ai comunităţii pe lângă copiii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 
dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.     
           În zilele noastre, grădinița/școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe 
tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în 
viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac 
din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, 
privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o 
grădiniță își poate construi o imagine. 
           Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (prșcolarii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră 
în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de grădiniță. 
           Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 
           Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educație 
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individualizată, adaptată la particularitățile acestora, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra grădiniței.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. 
           Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al copiilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu preșcolarii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a acestora. 
           Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădinița nostră, dar putem 
promova activitățile și implicit instituția școlară în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
           Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care copiii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă.  
 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 
noastre au fost:   
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 
educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  consilierea 
părinţilor privind orientarea şcolară; 
  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 
în scopul promovării imaginii instituției noastre;   
 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 
internet).  

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în 
anul şcolar curent, a fost următoarea:  
-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 
programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele 
preșcolarilor, proiecte educaționale derulate;  
-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista “Din 
Dumbrava minunată”, pagina web a grădiniței;  
-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în grădiniță 
şi în afara ei).  
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Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate  
Ţintă şi obiective specifice:  
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală.  
Obiective specifice:  
• popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală;  
• atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre;  
• realizarea planului de şcolarizare propus a grădiniței. 
              

În concluzie, imaginea școlii/grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor 
ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Grădinița 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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Relația grădiniță - familie                                                               
un succes în beneficiul copilului 

 

 

Prof. inv. Prescolar: Mușet Emilia                                                        
Grădinița: P. P. nr. 2  Lugoj 

 

 

La vârsta preșcolară un factor important este grădinița care desfășoară un amplu 
proces instructiv-educativ aplicând metode și procedee științifice. Pentru reușita 
actului educațional munca depusă de cadrele didactice in grădiniță trebuie continuată, 
susținută și intărită de familie.  

 Funcția de părinte este o ,,meserie,, și, ca orice meserie, ea trebuie invățată. 
Noțiunea de părinte nu poate exista separat de cea de copil/urmaș, dupa cum noțiunea 
de educator nu poate exista separat de cea de educat. Parinții trebuie sa cunoască, să 
devină constienți de influiența pe care o exercită prezența lor in viata copilului, să fie 
convinși că educația ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de 
cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie 
pregătit corespunzător.  

Greșesc acei părinti care le interzic copiilor să se ,,atingă de anumite obiecte,, 
sau să se deplaseze cât de mult pot. Tendința copilului de a apuca, de a desface piesele 
unei jucării, de a le pipăi, de a le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea dacă se sparg 
sau nu, nu trebuie oprită. Un copil sănătos, bine alimentat și crescut în condiții igienice, 
manifestă un activism care trebuie stimulat, dar și supravegheat și indrumat. 
Curiozitatea acută, de a cerceta tot cel înconjoară trebuie încurajată. 

Unitatea de acțiune a celor doi factori (grădiniță-familie) în opera de formare a 
copilului este condiționată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru și o bună 
cunoaștere reciprocă. Interesul comun al celor două instituții trebuie să determine o 
mișcare cu dublu sens, familie-grădiniță, grădiniță-familie, in vederea unei suficiente 
cunoașteri a ambelor părți.          

În procesul educației rolul coordinator il are grădinița, iar mai apoi școala, insă 
familia este aceea care contribuie prin susținerea și continuarea a ceea ce unitațile de 
invățământ se străduiesc să facă. 

Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea 
și valorificarea influiențelor pozitive ce se exercită în familie, iar pe de altă, îndrumarea 
familiei în vederea exercitării unor acțiuni educative care să fie in concordanță cu 
idealul educativ. Ca instituție care dispune de cadre pregătite în acest sens, grădinița 
poate asigura această coordonare. O primă consecință ce rezultă de aici se referă la 
necesitatea cunoașterii de către educatoare a trasăturilor și potențialului educativ al 
familiei. De un real folos pentru valorificarea influiențelor familiei și indrumarea ei 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

312



sunt informațiile ce se referă la încadrarea părinților în procesul muncii, la structura și 
tipul familiei, la relațiile interpersonale dintre membrii săi (intre părinți, între părinți și 
copii, între copii și bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la responsabilitățile 
pe care copilul le îndeplinește în familie, la autoritatea părinților și metodele educative 
pe care acestea le folosesc etc.  

Cunoscând asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui program 
comun de educație -al grădiniței și al familiei- în care acțiunile ce se întreprind să se 
completeze reciproc. Numai în acest fel se poate contura un sistem unitar de cerințe. 
Odată stabilite aceste lucruri, urmează aplicarea lor. Și în acest proces educatoarei ii 
revine sarcina să indrume și să orienteze modalitațile de aplicare și mai ales să 
urmărească rezultatele. In acest sens, ea trebuie sa-i familiarizeze pe părinți cu anumite 
cunoștințe psihopedagogice și să-i inițieze în folosirea unor metode și procedee de 
educație in concordanță cu particularitățile de vârstă ș i individuale ale copilului.                

Principalele aspecte asupra cărora educatoarea trebuie să insiste se referă la 
regimul zilnic din familie, la relațiile dintre părinți și la unitatea de cerințe dintre ei, la 
importanța climatului afectiv pentru dezvoltarea personalității copilului, la necesitatea 
cunoașterii copilului, la semnificația stilului de viață care trebuie să domine în familie, 
la jocurile și jucăriile copilului, într-un cuvânt la tot ceea ce s-ar putea repercuta, intr-
un fel sau altul , asupra dezvoltării copilului.                                                                     

 Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătații, competenței și 
activității copilului însă ea nu poate exercita această funcție fără colaborarea cu 
grădinița, care asigură resurse suplimentare. Pentru a realiza un parteneriat eficient 
grădiniță-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activități instructiv-
educative. Astfel, părinții trebuie sprijiniți să iși cunoască copii, să le identifice nevoile 
și să sprijine dezvoltarea și creșterea lor armonioasă. Parteneriatul familie-grădiniță, cu 
tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toți factorii implicați: educatoare, 
părinți, copii. 

In privința formelor concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, trebuie 
spus că ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și modul concret de realizare.  

De asemenea, organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii, prin care 
părinții au posibilitatea să-și cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. 
Participarea părinților la anumite activități demonstrative îi ajută să cunoască metodele 
și procedeele folosite, le sugerează anumite modalități concrete de indrumare a 
jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. In cadrul acestor participări, părinții  observă 
modul de comportare al copilului in colectivitate, precum și modul și gradul de 
implicare al preșcolarului in activități. 

 Un alt mijloc eficient de colaborare intre grădiniță și familie sunt convorbirile 
cu familia. Asemenea convorbiri au loc spontan ori de cate ori se iveste prilejul, sau 
organizat, din initiativa educatoarei sau a părinților. Avantajul lor constă in 
posibilitățile pe care ni le oferă de a analiza diferite situații concrete și de a ajunge la 
un consens asupra măsurilor ce se vor intreprinde in continuare.  
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Educatoarea are prilejul să cunoască mai bine copilul prin intermediul părinților, 
să-i cunoască pe aceștia din perspectiva calitații pe care o au. O variantă a acestor 
convorbiri îmbracă forma consultațiilor individuale. Cu acest prilej sunt analizate unele 
manifestări concrete mai dificile sau ieșite din comun, cauzele care le generează, și in 
colaborare se ajunge la initierea unor măsuri concrete. Convorbirile și consultațiile 
presupun mult tact din partea educatoarei. 

 Părinții au șansa de a deveni participanți la educație, prin implicarea  afectivă și 
prin emoțiile trăite alături de copiii lor; au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de 
ai înțelege mai bine, au posibilitatea să-i observe, să vadă cum se comportă aceștia în 
colectiv. Participând afectiv și efectiv la viața grădiniței, părinții nu vor mai vedea doar 
funcția socială a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci 
vor conștientiza că ea desfășoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat si 
organizat.                   

In concluzie, dezvoltarea psihică si fizică a copilului la această vârstă depinde în 
mare măsură și de cadrele didactice, dar și de părinți și de aceea e nevoie stringentă de 
un parteneriat educațional în favoarea creșterii adecvate a  copiilor.     
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IMAGINEA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT                                            
ȘI MODUL DE PROMOVARE A ACESTEIA   

 

PROF. MUȚULESCU  LUCIA  ANGELICA                                               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI /CARAȘ - SEVERIN         

 
Promovarea imaginii instituţiei de învățământ şi factorilor ce îşi asumă 

responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută 
de personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 
flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale 
elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Responsabilitatea 
aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se 
poate pierde rapid.     

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Consider ca diind 
foarte importantǎ existența unor strategii de marketing în promovarea imaginii școlii, 
nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru ai păstra sau ați face 
cunoscută activitatea.                                                                                                                        

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante 
pentru comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii.                 
Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor (concursuri, parteneriate, reuniuni, întâlniri cu agenţii 
economici etc.)  am reuşit sǎ atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit din dorința de ,,nou”, nu am 
perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de fapt într-un final. 
Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala noastră, imaginea 
școlii a fost vizibil îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, 
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin 
modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care 
o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită. 
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Cred că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformată într-o strategie de marketing. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la 
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării 
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar 
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 
viitor. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai 
cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale.                                                                                        

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment 
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dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați 
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie 
făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. 

Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în 
interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în 
contradicție cu imaginea reală. Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite 
de școală se ghidează în opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se 
pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii.  

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în 
contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de 
cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea 
influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre      
activitățile organizației școlare. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 

Bibliografie: 

 

 Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în 
învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014   

Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.                 
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PROMOVAREA IMAGINEI GRĂDINIȚEI 

 

Prof. învățământ preșcolar Nacu Raveca – Ramona                                          
Grădinița cu Program Normal Ciocănești 

 
 
 

,,Cu toții ne naștem cititori și vom deveni cititori dacă întâlnim frecvent cărți și 
cititori care își fac timp să ne citească” Dominique Rateau 
     
 Grădinița este prima instituție unde sunt încurajate experiențele copilului în 
domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu 
cartea, cu limbajul scris. 
Copilul trebuie să perceapă cartea ca pe un domeniu care merită să fie cucerit, ca pe un 
prieten care îi vorbește, îi este mereu alături și nu îl trădează niciodată.  Cu cât 
apropierea copilului de carte se face mai devreme, cu atât mai importante și mai 
durabile sunt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, precum și în cel al 
comportamentului și al socializării. De asemenea, dezvoltarea vocabularului, a 
creativității verbale, a imaginației, a atenției, a empatiei și mai ales motivația pentru 
învățare reprezintă doar câteva dintre beneficiile literației de la cele mai fragede vârste. 
 Fiind convinși de beneficiile literației în rândul preșcolarilor, unitatea noastră 
școlară s-a implicat în  Programul Național de încurajare a lecturii în grădiniță și familie  
,,Citește-mi 100 de povești...” , o inițiativă a Asociației OvidiuRo în parteneriat cu 
Ministerul Educației și Ministerul Culturii.  

Activitățile derulate pe parcursul programului s-au realizat conform ,,Planului 
de lectură” elaborat la nivelul unității noastre de învățământ.  
  În sala de grupă am amenajat o ,,Insulă de lectură” pe care am personalizat-o ,  
denumind-o  ,, Insula cu povești comori ” un loc plăcut, luminos,liniștit accesibil 
copiilor , care ne-a deschis o fereastră luminoasă spre lumea fascinantă a poveștilor. 

Lunar, în cadrul atelierelor de lectură, ne-am bucurat de poveștile citite din 
inimă,de invitați  speciali - cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale, agent 
de pază etc, care cu măiestrie și dragostea față de copii, au reușit să întărească  în 
sufletul acestora  dragostea pentru povești. 

Părinții s-au implicat în activitățile derulate în cadrul acestui proiect, iar sub 
sloganul nostru ,,O carte citită, o comoară descoperită!” aceștia  i-au ajutat pe  copiii 
să descopere foarte multe ,, comori”, atât de importante pentru dezvoltarea lor.  Prin 
tragere de sorț, câte un părinte 
 ,, a călătorit” și pe ,,Insula cu povești comori” , a extras din ,,Cufărul cu povești” câte 
o carte din care le-a citit copiilor . 

Un alt moment de bucurie a reprezentat și primirea coletelor cu cărți de la 
Asociația OvidiuRo, copiii manifestându-și curiozitatea și nerăbdarea de a lua contact 
cu cărțile, de a le privi, explora, admira. Astfel, fondul de carte al bibliotecii grădiniței 
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s-a îmbogățit, bucurându-ne și de donații din partea părinților, a autorităților locale și 
a doamnei director.  

Acest moment a constituit și un prilej excelent de a atinge obiectivele propuse 
într-o altă activitate cuprinsă în ,,Planul de lectură”, și anume ,, Degustare de cărți”, 
activitate în care copiii au explorat singuri cărțile noi, cu povești necunoscute de ei, cu 
teme, personaje și ilustrații diverse.  
         Poveştile au fost dintotdeauna o modalitate utilă şi plăcută de a petrece timpul 
alături de copil şi de a-i transmite un mesaj, de a-l învăţa să descopere şi să se 
aventureze în minunata lume a fanteziei.    
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII: CARNAVALUL 

 

Prof. învățământul primar: Nagy Andrea                                                  
Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Arad 

 
 

  
Promovarea imaginii școlii se poate realiza în diferite moduri și anume: prin 

poiecte educaționale, prin activtăți extracurriculare și alte activități care au scopul de a 
promova imaginea școlii. 
  
Activitățile extracurriculare pot fi următoarele:  

 concursurile școlare,  
 excursiile,  
 olimpiadele școlare,  
 serbările școlare,  
 drumețiile,  
 vizitele la diferite instituții ale localității și altele. 

  Printre parteneriatele educaționale pot enumera parteneriatele cu alte instituții 
școlare, parteneriate cu diferite ONG-uri, instituții precum și  parteneriatele cu diferite 
persoane cum ar fi de exemplu parteneriate cu părinții elevilor. 

Parteneriatele eficiente sunt bine planificate și implementate cu grijă. 
Parteneriatele educaționale școală – famile nu se reduc doar la acele forme tradiționale 

prin care școala colaborează cu familia, și anume: ședințe cu 
părinții, lectoratele pedagogice, vizitele la domiciliul elevilor, 
corespondența cu părinții elevilor, și altele. În școala noastră 
pentru acest demers s-a pus accent pe implicarea cât mai 
profundă a părinților în activitatea educativă a elevilor .Astfel 
,la școala noastră, Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Arad, 

promovarea imaginea școlii se realizează în modurile amintite mai sus. Perioada care 
urmează  reprezintă o bună etapă pentru a promova imaginea școlii  și anume urmează 
în luna februarie perioada carnavalelor.  
 Perioada de carnaval durează de la Bobotează până 
la ”Miercurea Cenușii”. Punctul de început al perioadei de 
carnaval este așadar constant. Se numără de la 6 ianuarie și 
se încheie cu o sărbătoare emoționantă, ”Miercurea 
Cenușii”. După această dată, în viața religioasă începe 
perioada Postului Mare, când nu se organizează distracție 
pentru post și comemorarea morții lui Iisus. 
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 Punctul culminant al carnavalului este în mod 
tradițional carnavalul, care în maghiară se numește 
”coada carnavalului”. Sunt 3 zile de la duminica de 
carnaval până la o zi de  marți fără carne, care este 
de fapt un rămas bun de la anotimpul iernii în 
mijlocul unei distracții grozave. Celebrele carnavale 
(Carnavalul de la Rio, Carnavalul venețian) se țin în 
multe orașe la acea vreme, iar în Ungaria cel mai 
cunoscut eveniment al carnavalului reprezintă turul 
cu autocarul în Mohács.  

 
 

La școală elevii se vor îmbrăca în diferite costume și vor reprezenta diferite 
personaje din povești sau eroi ale desenelor animate. Se vor prezenta cu diferite 
poezioare hazlii după ce se va face o paradă a costumelor.  

 
Un cântec specific carnavalului este: 

 
 
”Itt a farsang, áll a bál”

Itt a farsang, áll a bál, 

Keringőzik a kanál. 

Csárdást jár a habverő, 

Bokázik a máktörő. 

 

Dirreg-durrog a mozsár, 

Táncosra vár a kosár. 

A kávészem int neki, 

Míg az őrlő pergeti. 

 

Heje-huja, vigalom! 

Habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

Értünk van a parádé. 
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Prăjitura specifică acestui eveniment este gogoașa.  
 
Dacă sunțeți deja în perioadă de carnaval, atunci iată o rețetă de gogoși de carnaval de 
casă: 
- 500 g făină fină 
- 2,5 dkg drojdie proaspătă 
- 1 linguriță zahăr 
- 1 lingură de rom 
- 3,5 dl lapte 
- 1 ou 
 
Pentru coacere; 
- 75 dkg untură 
 
Preparare: 
1. Se toarnă un dl din lapte și se înmoaie. Se dizolvă zahărul în el și se zdrobește cu 
drojdia. 
2. Când a crescut se adaugă făina. 
3. Adăugați și laptele rămas, ouăle și romul. Începem să lucrăm împreună cu mâna, 
lucrăm la el timp de 10 minute până obținem un aluat blisterizat, neted. 
4. Deasupra se presară puțină făină, se acoperă și se fierbe la cald. 
5. Când îl acoperim pe o planșă finită, presărată cu făină, îl întindem la o grosime de 
2-3 cm, tăiem din ea forme rotunde cu un pahar și îl prăjim în grăsimea încinsă până 
devine o culoare aurie frumos, maronie. Îl putem  consuma cu zahăr pudră sau dulceață. 
 
 
https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-eredete-szokasok-hagyomanyok/ 
https://www.zilesinopti.ro/articole/23429/a-farsang-eredete-szokasok-asszonyfarsang 
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Eficienţa utilizării resurselor educaționale online 

 

Prof. Nagy – Rusu Gabriela – Doris                                                          
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, jud. Arad 

 
 

Evaluarea, fiind o activitate de mare complexitate, presupune două demersuri, 
o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă și o 
activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente în funcție de 
informaţiile recoltate prin intermediul primului demers. 

Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima 
perioadă, presupune atât dotarea cu calculatoare și laptop-uri a unităților școlare dar 
mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în 
care învățământul tradițional (față în față) a fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea 
tehnologiei informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide 
calculatorul, a transmite, şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea 
cadrelor didactice este un element de bază. Fără perfecţionarea personalului didactic 
sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă şi fonduri uriaşe, să 
aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi manualele, 
pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii 
pe calculator. 

Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați 
în actul educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării 
procesului instructiv-educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura 
posibilităților și a priceperii. 

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei „Evaluarea în 
online, provocare în pandemiei” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 
cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea 
abilităților educative ale acestora. 

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de 
instruire, există şanse mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, 
cât şi lacunele sau disfuncţionalităţile care îl perturbă şi, în consecinţă, să se opereze 
corecţii şi ameliorări care să determine ulterior optimizarea şi eficientizarea sa. 

Fiecare formă de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât nici 
una dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea 
rezultatelor obţinute de elevi ar fi afectată. Metodele de evaluare trebuie să ofere 
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atât cadrului didactic, cât şi elevilor, informaţii relevante cu privire la nivelul de 
pregătire a elevilor, şi, implicit la calitatea procesului de învăţământ. În cadrul 
reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se 
pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de evaluare eficientă a elevilor, acesta 
presupunând şi o serie de metode alternative. Experienţa de la catedră ne-a 
demonstrat că nu se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de evaluare, în 
favoarea celor alternative, dar se impune îmbinarea acestora în scopul optimizării 
actului didactic. 

Provocarea din această perioadă o reprezintă procesul de evaluare online. Este 
foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, 
provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru 
are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare. 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare 
și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de 
feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și 
punctele slabe rapid. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de 
performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune 
de învățare. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta 
manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care 
merg în imprimarea materialelor. 

Printre platformele online utilizate pentru evaluarea elevilor pot fi amintite: 
 Google forms – o aplicație Google Drive care permite realizarea 
documentelor la care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, 
tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. 
Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, răspunsurile se pot salva într-o foaie de 
calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. Totodată se generează automat 
interpretarea grafică a rezultatelor. 
 Kahoot! – o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza 
teste interactive. Se poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite 
noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 
 ASQ – o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. 
Profesorul vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din 
aplicație. Un avantaj considerabil constă în posibilitatea de a lucra diferențiat cu 
elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească 
anumite conținuturi. Părinții au și ei acces la această aplicație. 

Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele 
tradiţionale în mod radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în 
care educaţia tradiţională este de neînlocuit, faza preşcolară și primii ani de educaţie 
în şcoli fiind cele mai semnificative, când influenţa personală a educatorului rămâne 
determinantă și de neînlocuit! 

În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan 
internaţional s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa 
utilizării resurselor educaționale online, dintre care amintim: oferă informaţii 
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organizate; chestionează pe cel ce învaţă; stimulează creativitatea; constituie un 
mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele; ne determină să 
găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; diminuează factorul de 
stres; este prezent caracterul ludic; se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 

Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții 
online, preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-
line desfășurate prin cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru 
ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm 
materiale interactive, atractive, educative, stimulative și originale. 

 
 
Bibliografie: 
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IMAGINEA ȘCOLII 

 

Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad                                       
Prof. Nanu Andreea 

 
 
 
Imaginea unei instituții este de fapt un patrimoniu și este inclusă în totalitatea 

bunurilor unei instituții. 
Imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv 
și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Cel mai bine imaginea unei școli este promovată prin acțiuni desfășurate, în 
contextul domeniului de activitate, cum ar fi proiecte educaționale locale sau naționale, 
participarea la concursuri și olimpiade, dar și prin intermediul activităților 
extracurriculare. 

 În cazul activităților extracurriculare, vorbim de acele activități în care copiii 
pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Pe lângă faptul că aceste activități extracurriculare ajută elevii să-și dezvolte 
anumite abilități, competențe sau pasiuni, ele sunt necesare și în promovarea imaginii 
școlii. Astfel că nici o școală nu se poate lăuda cu roadele muncii sale dacă nu își face 
reclamă. 

De cele mai multe ori astfel de activități sunt postate pe sit-ul școlii și reprezintă 
o bună promovare a școlii. 

Astfel de activități dezvoltă  elevilor nu numai abilități, deprinderi și competențe, 
ci le dezvoltă în primul rând patriotismul și spiritul civic, și nu în ultimul rând 
reprezintă un mod foarte practic de promovare a imaginii școlii. 

An de an cadrele didactice realiează o planificare a acestor activități fie că 
vorbim de proiecte educaționale fie că vorbim despre activități extracurriculare cum  ar 
fi: 

● 5 Octombrie –Ziua Educației; 
● 9 Octombrie- Comemorarea Holocaustului; 
● 25 Octombrie- Ziua Armatei Române; 
● 12 Noiembrie –„Măsuri de siguranță sanitară în școală”; 
● 1 Decembrie – Ziua Națională a României; 
● 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale-172 de ani de la nașterea Luceafărului 

poeziei românești Mihai Eminescu; 
● 24 Ianuarie- 163 de ani de la Mica Unire; 
Acestea sunt doar câteva dintre activițățile desfășurate până acum în cadrul 

școlii, iar pentru a înțelege mai bine cum ne promovăm noi imaginea școala, vă prezint 
câteva monstre din munca realizată de elevii școlii noastre: 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

326



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bibliografie: 
 

1. Cucoș Constantin, Psiopedagogie prntru exxamenele de definitivare și grade 
didactice, Ed. Polirom, București, 2009. 
2. Păun Ștefan, Didactica isroriei, Ed. Corint, București, 2007 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi 
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura 
Polirom, 2002. 

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

327



 

IMAGINEA DE SINE A ȘCOLII –                                                       
MOTOR AL PROMOVĂRII  

 

Năpârlică Daniela                                                                      
Școala Gimnazială Nr. 26, Galați 

 
 
Se tot accentuează dezvoltarea unei stime de sine pozitive și totuși, imaginea 

școlii ține în ziua de astăzi mai mult de „cum ne văd alții” decât de „cum ne vedem”din 
interior. Valorile sunt mereu ascunse undeva, depinde de fiecare dintre noi să le 
valorizăm sau nu. Învățământul românesc este după unii în colaps, iar investițiile în 
educație sunt tot mai deficitare. Modul în care ne percepem ca și instituție depinde de 
gradul de autoapreciere, autorespect și autoacceptare pe care îl au membrii acesteia, 
modul în care ne utilizăm resursele umane și materiale face diferența. Dacă acceptăm 
că instituția are și slăbiciuni, fără să ne facem autocritica în permanență pentru aceste 
puncte slabe avem fundația unei toleranțe confortabile emoțional. Soluția constă într-o 
atitudine constructivă ce ne poate ajuta să transformăm punctele slabe în oportunități 
de colaborare sau puncte de plecare spre un mai bun management educațional. E de la 
sine înțeles că trebuie să existe un echilibru între autoapreciere și autocritică, extremele 
rareori se dovedesc eficiente în orice domeniu. 

Imaginea de sine ne influențeză comportamentul în mod evident. Având o 
imagine bună în comunitate, orice școală iși poate îndeplini obiectivele mult mai ușor. 
O imagine bună duce la relaționări armonioase profesori-elevi-părinți, conferă 
prestanță, iar obstacolele par simple provocări spre dezvoltare. O imagine negativă 
scade motivația sau anihilează prin lipsa încrederii în instituție și cei ce o reprezintă, 
astfel, se poate crea un cerc vicios din care greu mai putem ieși și ajungem să avem o 
mentalitate închisă ce ne întărește convingerile negative. De exemplu, nu participăm la 
concursuri pentru că oricum nu câștigăm și uităm de învățăturile din spatele fiecărei 
experiențe și alimentăm părerile ce au creat imaginea negativă. Vrem ca aceasta să fie 
moștenirea lăsată noilor generații? Acordând încredere și valoare instituției școlare ne 
mobilizăm resursele existente, fie ele și limitate și ne atingem mai ușor obiectivele 
educative, ce nu țin neapărat de câștiguri și premii, cât mai ales de valorile educative 
implicite.  

Imaginea de sine a instituției școlare contribuie la evaluarea realității. Este 
necesar să ne oferim continuu ocazii pentru a demonstra potențialul educațional, să ne 
dezvoltăm convingeri realiste, nu înrădăcinate în trecutul școlii, ci adaptate noilor 
timpuri. Se pune acentul pe elaborarea de proiecte, diversificarea și flexibilizarea 
ofertei educaționale în funcție de nevoile și interesele partenerilor educaționali, 
funcționalitatea și reactualizarea permanetă a paginii web și a site-ului școlii, adoptarea 
unei strategii de marketing educațional, activități extracurriculare și concursuri școlare 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

328



diferențiate care să corespundă nevoilor sociale a tinerilor, reuniuni, întâlniri cu agenți 
economici și personalități etc. Pandemia ne-a demonstrat că regulile sistemului 
educațional din trecut nu se mai aplică și nu mai au același impact, fiind necesară o 
mare capacitate de adaptabilitate a fiecărui participant la actul educațional. Nu ne mai 
permitem să ne întoarcem la normalitatea antepandemică, dimpotrivă, este imperios 
necesar să țintim la o nouă imagine de sine a sistemului de învățământ la nivel macro 
pornind de la fiecare școală în parte. Școala online s-a dovedit colacul de salvare al 
educației și este și o mare oportunitate pentru dezvoltarea imaginii școlii.  Trebuie să 
acceptăm că este de ajuns ca un mesaj sau un comentariu pe orice rețea de socializare 
să devină viral și imaginea unei întregi școli să fie afectată în bine sau în rău. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se 
realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei 
dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți 
(elevii, părinții, angajatorii) sunt cei care intră în contact cu mediul școlar, comunitatea 
fiind astfel influențată de școala. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale 
pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale 
pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi, așa dar având o imagine de sine pozitivă 
influențăm și imaginea instituției pe care o reprezentăm. Motivarea elevilor printr-o 
educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. 
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine 
pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

  Prof. ȋnv. primar NĂSTASE VASILICA                                                  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEȘTI 

 

 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala nu poate funcţiona bine fără 
sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri 
ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii 
şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

În demersul promovării unei școli, dimensiunea axiologică are rolul său 
deosebit, în acest sens Uniunea Europeană încurajează școlile spre a-și perfecționa 
gradul de deschidere către lumea din jur, vehiculând atitudini necesare democrației, 
cetățeniei, dialogului intercultural și dezvoltării personale. Cu alte cuvinte, nu putem 
vorbi de promovarea unei instituții dacă aceasta nu este deschisă și adaptată nevoilor 
societății, în contextul dezvoltării tuturor factorilor civilizatori. 

Pentru conturarea unei imagini pozitive a școlii e nevoie de informare a 
publicului țintă intern sau extern asupra obiectivelor, misiunii, activitatilor si 
intereselor sale, de creare a unei strategii de marketing pentru a atrage elevii către 
școala și pentru a-i păstra. Educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele, 
folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive, combaterea 
discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 
participarea la activități extrașcolare sunt atributele unei școli de prestigiu.  

Cadrele didactice pregătite realizează deschiderea spre nou și intervin în 
favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizȃnd ceea ce se cere de la unitatea 
de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii atȃt direcți, 
cat și indirecți (școlarii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școală. Relațiile de colaborare dintre profesori 
și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional și personal al celor 
implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și deschid perspectiva 
unor preocupări informale cu valoare formativă. 

Pentru a crea și promova o imagine pozitivă în comunitate, unitatea de 
învățământ trebuie să-și personalizeze oferta educaţională prin inovarea, diversificarea 
şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
demersului educaţional. Personalul didactic al instituţiei are un rol important în 
promovarea imaginii acesteia. Acestea pot apela la diverse instrumente de promovare 
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a instituției: oferta de promovare; site-ul unităţii, actualizarea la zi a acestuia; 
promovarea în mass-media, prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor 
promoţionale în cadrul şedinţelor/lectoratelor cu părinţii, amenajarea de expoziţii cu 
lucrările copiilor atât în unitate, cât și în școlile partenere, Inspectorat Școlar; 
organizarea unor târguri, etc. 

Un rol important revine promovării imaginii școlii prin activităţile extraşcolare, 
deoarece au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării 
sociale. Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a personalității copiilor încă din clasele primare, 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora, 
iar părinții înțeleg foarte bine acest lucru.  

Parteneriatele școală-familie-comunitate conectează în primul rând părinții. 
Școala este cea care trebuie să se adapteze la nevoile membrilor comunității din care 
face parte. Satisfacerea nevoilor acestora aduce un aport constructiv unității de 
învățământ, o creștere a numărului de beneficiari și o valorizare mai mare a acesteia în 
cadrul comunității locale. Deschiderea spre cerințele beneficiarilor este esențială, 
școala este într-un progres continuu, ea trebuie să se adapteze, să integreze, să dezvolte 
și să formeze viitorii cetățeni ai societății din care face parte. cu dascălii și membrii 
comunității, fapt extrem de important pentru reușita școlară.  

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi 
priceputa îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea 
copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a 
comunităţii. 
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII 

 

 Profesor psihopedagog: Neagoe Ancuța Daniela,                                            
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Stelian”                                       

Costești, județul Argeș 
 
 
 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, 
de investigațiile făcute în asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația. 

 
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 

procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.  

 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 

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

 
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

 
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 
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Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 

tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 

acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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 PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

 Profesor: Neagoe Daniel Nicolae,                                                         
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”                                                     

Pitești, județul Argeș 

 

 

 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

 
Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 

unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

 
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 

traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
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elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

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

fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

Prof. Neagoe Draghia Mihaela                                                            
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”                                                       

Drobeta Turnu Severin 
 
  

 Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități 
orientate spre satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

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

de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația. 

 
 Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” oferă o bună instruire realizată de un grup 

profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor, organizează (gratuit) ore de 
pregătire suplimentară pentru examenele finale și încearcă să își dezvolte permanent 
programele educaționale, să își păstreze renumele de școală cu rezultate bune la 
examenele naționale, la concursurile școlare. 

 
 Şcoala noastră oferă: 
 condiţii moderne de studiu,  
 săli de clasă cu mobilier ergonomic, 
 laboratoare dotate corespunzător, 
 sala de sport moderna 
 teren de sport 
 reţea de calculatoare, 
 bibliotecă,  
 cabinet medical asistenţă 
 cabinet psihopedagogică, 
 decontare transport. 
 burse şcolare: 

• Burse de merit 
• Burse de studiu 
• “Euro 200” – ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării 
de calculatoare 
• Burse sociale 

 sistem de supreveghere video  
 pază permanent asigurată de Poliţia Locală 

 
     Programul şcolii este între orele 8.00 – 15. 00 iar ora de curs are o durată de 50 
de minute, cu pauză de 10 minute. 
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Baza materială, de care dispune unitatea noastre de învăţământ, asigură elevilor 

un cadru adecvat pregătirii. În acest sens, se depun eforturi susţinute în vederea 
îmbunătăţirii continue a condiţiilor de studiu, prin dotarea corespunzătoare a sălilor şi 
laboratoarelor.  

 
 Dispune de următoarele: 

 
 Săli de clasă: iluminare naturala şi electrică conform normelor de proiectare -        

în 4 săli de clasă sunt amenajate laboratoarele: 
 

o 1 laborator informatică dotat cu 25 calculatoare ,mobilier nou 
o 1 laborator chimie cu mobilier nou, laptop, videoproiector, cu nişă 

pentru substanţe chimice  
o 1 laborator fizică,  
o 1 laborator biologie,  
 cancelarie - mobilier nou, calculator, conectare internet, TV  
 birou director   
 birou contabilitate,  
 birou secretariat,  
 grupuri sanitare pe fiecare etaj, 
 La ambele corpuri de cladire s-au executat lucrări de modernizare  
 reparaţia şi modernizare grupului sanitar 
 schimbarea tocăriei din lemn cu tocarie PVC în sala de mese 

 
 

 Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare 
postului) catedrei pe care îl/o ocupă. 

 
• Personal didactic  
Titulari  
Detaşaţi  
Suplinitori  
• Personalul didactic auxiliar: 
• Personal nedidactic   

 
 Profesorii organizează ore de pregătire suplimentară la cererea elevilor, ore cu 

obiective bine stabilite : aprofundarea cunoştinţelor specifice, pregătirea temeinică 
pentru susţinerea examenului de Evaluare Naționala, pentru participarea la concursuri 
şi olimpiade şcolare. 

 
 Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează printr-o bună comunicare 

între cadrele didactice, între profesori şi elevi, ca şi între personalul didactic şi cel de 
conducere, între profesori şi părinţi. 
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 Relaţiile interpersonale, intergrupale şi manageriale se întemeiază pe muncă, 
justiţie socială, respect faţă de valorile democratice, pe promovarea factorilor 
motivaţionali pozitivi. 
 

 Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de colaborare, bazate pe ideea că ambele părţi 
urmăresc aceleaşi ţinte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru 
viaţă, continuarea studiilor sau încadrarea în producţie, astfel încât fiecare elev să 
progreseze în raport cu aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia. 
 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie pentru 
asigurarea succesului educaţiei şi învăţării tinerilor. Pentru ca această relaţie să fie 
productivă, dascălii se implică în îmbunătăţirea atitudinii familiei faţă de unitatea 
şcolară, faţă de progresul instructiv educativ. 
 

 Colaborarea echipei manageriale cu toţi partenerii şcolii (toate segmentele de 
elevi, părinţii elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu 
caracter local şi central, organizaţii cu caracter non-guvernamental, agenţi economici) 
va conduce la optimizarea procesului instructiv-educativ în cadrul unităţii şcolare. 

 
 În activitatea şcolii se remarcă o preocupare reală pregătirea temeinică pentru 

susţinerea examenului de Evaluare Națională, pentru participarea la concursuri şi 
olimpiade şcolare. 
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ŞCOALA, CENTRUL VITAL AL COMUNITĂŢII 
 

 

prof. ȋnv. primar Neagu Doina,                                                           
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”,                                                      
comuna Cuza-Vodă, judeţul Galaţi 

 

 

 

Ȋn comunitate, şcoala trebuie să rămână vizibilă, să colaboreze eficient, pentru 
a-şi putea ȋndeplini rolul important pe care ȋl are ȋn dezvoltarea academică, socială, 
emoţională, estetică, fizică a elevilor. 

 
Ȋn mediul rural, şcoala devine centrul vital al comunităţii: aici este punctul de 

ȋntâlnire al tuturor factorilor sociali şi al influenţelor educative. Rolul central le revine 
cadrelor didactice şi managerului unităţii şcolare, care trebuie să integreze ȋntr-o 
schemă eficientă contribuţiile părinţilor, ale autorităţilor din administraţia locală, ale 
reprezentanţilor bisericii, ale celor din sănătate şi cultură, ale agenţilor economici.  

Relaţiile de bună colaborare ȋntăresc identitatea şcolii, sporesc prestigiul 
instituţional, deschid perspectiva unor preocupări cu valoare formativă. Promovarea 
imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru a stabili o bună colaborare între 
partenerii educaţionali.  

 
Crearea imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea reprezentând efortul fiecăruia. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor înbunătăți şi crea o imagine pozitivă asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi adaptarea permanentă la nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală va da garanţia dezvoltării 
permanente a comunităţii.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Activităţile instituţiei sunt dependente de 
mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a 
schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea 
instituţiei. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an. Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o 
anumită ,, politică’’ , ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului 
organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi- cadre didactice. 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
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pozitiv, participarea la activitați extrașcolare. Unitatea şcoalară, în ochii comunității, 
este rezultatul unei munci constante şi perseverente. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI PRIN DERULAREA UNOR 
PARTENERIATE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII LOCALE 

 

 

Prof. înv. preşcolar Neagu Geta                                                           
Grădiniţa cu P. N. „Violeta” Pechea, jud. Galati 

                                                         
Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 

solicitărilor din sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru 
educaţia copiilor-în special, pornind de la ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult 
din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în relaţie cu semenii. Copilul vine 
astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar 
variat. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

I. TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 

▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

II.ETAPELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 a.Întocmirea protocolului între parteneri-cuprinde angajamentul părţilor, obligaţii 
comune, obligaţii individuale, semnarea protocolului între părţi. 

 b.Structura proiectului 

1.Organizarea documentaţiei:titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori 
permanenţi şi ocazionali, grup ţintă, iniţiatorul proiectului, beneficiari direcţi şi 
indirecţi, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii 
de lucru, scop şi obiective, echipa de realizare, repere temporale, locaţia, resursele 
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proiectului, rezultate aşteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organizaţiei, 
comunităţii şi eventualele produse finale. 

 

 2.Organizarea desfăşurării proiectului   

▪ Echipa proiectului 

▪ Alcătuirea programului de activităţi,în concordanţă cu obiectivele 
stabilite(teme,conţinuturi, responsabilităţi, loc, dată) 

▪ Identificarea resurselor ce pot fi puse la dispoziţia proiectului care trebuie să fie în 
concordanţă cu obiectivele şi cu programul de activităţi(umane, materiale, financiare, 
resurse de informaţie) 

3.Implementarea proiectului- derularea propriu-zisă a activităţilor, conform 
calendarului. 

4.Monitorizarea şi evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord şi se vor pune 
în practică modalităţi de monitorizare, evaluare şi autoevaluarea proiectului:la început, 
pe parcurs, la final. 

5.Diseminarea rezultatelor-experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului se vor face 
cunoscute, utilizând o diversitate de mijloace de comunicare. 

6.Finalizarea proiectului-moment mai special în care se va sărbători reuşita şi se vor 
analiza alte nevoi care să conducă la un nou proiect. 

 

III. OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR ÎN CADRUL 
COMUNITĂŢII 

1. Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul 
educativ. 

2. Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de 
învăţământ preşcolar, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin 
educaţional ale propriilor copii. 

3. Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii(educativ, sanitar, 
gospodăresc. 

4. Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ 
sănătos. 

5. Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei, astfel încât 
copilul să aibă prioritate absolută. 

6. Creşterea imaginii publice a instituţiei. 
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IV. PARTENERIATE DERULATE 

1.,,Bucuria de a darui”-parteneriat educaţional cu familia derulat pe parcursul unui an 
şcolar.                                           

▪ Scopul: Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca 
un ,,microgrup” din care copilul face parte;dobândirea de către părinţi a unor abilităţi 
de relaţionare cu copii. 

▪ Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

▪ Exemple de activităţi derulate pe perioada parteneriatului, ,,Tradiţii de Crăciun”, 
,,Cine lucrează mai frumos?”, ,,Cum aleg şcoala la care va merge copilul meu?”. 

▪ Finalizarea proiectului a fost concepută ca o analiză, împreună cu părinţii, a aspectelor 
pozitive sau negative pe care le-am întâlnit pe parcursul unui an de întâlniri. 

2.,,Prietenii noştri şcolarii!”-parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.4 impreuna cu d-na 
inv. Patilea Veronica 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ.  

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

 ,,În vizită la cei mici”- a fost una dintre cele mai plăcute întâlniri şi s-a organizat sub 
forma unei activităţi comune desfăşurată la grădiniţă, unde şcolarii au venit în vizită.  

 Alte activităţi derulate pe perioada parteneriatului au fost: ,,Darul pentru prieteni”, 
,,Vizită la şcoală”. 

3. ,,Jucării pentru copii”, ,,Iepuraşul vine pentru fiecare”- sunt două proiecte realizate 
în parteneriat cu Centrul Medico-social şi care au vizat formarea unei atitudini pozitive 
a preşcolarilor faţă de bucuria de a dărui, orientarea acestora spre atitudinea de prietenie 
şi colaborare în spiritul sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor-bunătate, compasiune. 

▪ Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune. 

▪ Educarea atitudinii de prietenie şi colaborare cu persoane din mediul apropiat. 

 Proiectele le considerăm un real câştig pentru toţi cei implicaţi în derularea lor: părinţi, 
copii, educatoare, d-nele de la Centrul Medico-social 
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CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 
provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

 În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o schimbare: 

 ▪  înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop; 

 ▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; 

 ▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi 
corespunzător, 

 ▪ să combini atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini. 

 Iar apoi să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea 
de câştig. 
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Activitățile realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ 

 

Prof. Nedelea Mihaela 
  
 
 

Școala Gimnazială Ciocănești, situată în comuna Ciocănești, județul Suceava, 
face parte din categoria unităților școlare din mediul rural unde performanța este la ea 
acasă. O dovedesc diplomele așezate cu cinste pe holuri, trofeele câștigate la 
competițiile sportive și rezultatele deosebite la evaluările naționale la nivel primar sau 
gimnazial.  

 
Am început anul școlar celebrând în data de 14.IX.2021 Ziua Națională a 

Muntelui printr-o nouă acţiune de ecologizare a pârâului Recele (fig. 1), din Masivul 
Suhard, aflat în grupa Carpații Maramureșului și ai Bucovinei din Carpații Orientali.  

O dată în plus, s-au mobilizat elevii cl. a VI-a, responsabili şi implicaţi pentru 
curățenia din comuna Ciocănești. Timp de 2 ore, elevii au strâns resturile menajere, 
sticle, pet-uri și nu numai (fig. 2), le-au depozitat în saci menajeri și i-au depozitat 
corespunzător. Acţiunea este rezultatul unui parteneriat între Școala Gimnazială 
Ciocănești și Primăria comunei Ciocănești. 

 

                              
În acest an școlar Școala Gimnazială Ciocănești participă la programul național 

"Școli prietenoase cu natura" organizat de Societatea Ornitologică Română. Elevii 
clasei a V-a s-au preocupat de confecționarea și lipirea materialelor împotriva 
coliziunii păsărilor cu geamurile (fig. 3) și au participat la "Olimpiada speciilor", iar 
fotografiile edificatoare au fost prezentate la nivelul școlii cât și pe pagina programului 
național "Școli prietenoase cu natura" (fig. 4).  

Fig. 1  Fig. 2 

←          → 
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Fig. 3.              Fig. 4.   
Cu elevii clasei a VII-a derulez în acest an școlar un proiect de colectare a 

capacelor de plastic sub egida Asociației "Capace cu suflet" (fig. 5) din mun. Cluj 
Napoca, în vederea înțelegerii valorilor morale și sociale precum empatie, spirit civic, 
generozitate, implicarea în activități de voluntariat (fig. 6, fig. 7) prin componenta 
caritabilă a proiectului "Capace cu suflet". 

      
Fig. 5.          Fig. 6.     Fig. 7 

 Dat fiind faptul că predau biologia la această școală, nu am uitat de Ziua 
Internațională a Alimentației Sănatoase, am organizat activități extrașcolare cu clasa a 
VI –a în data de 16.X.2021 (fig. 8) și am sărbătorit prima ediție a Zilei Matematicii, 
Informaticii și a Științelor Naturii (fig. 9) în data de 10.I.2022 împreună cu elevii clasei 
a VII–a.  Tot cu elevii clasei a VII –a am sărbătorit Ziua Mondială a Zăpezii pe 
16.I.2022 prin activități individuale dintre cele mai frumoase și mai plăcute care 
implică zăpada (fig. 10). Informațiile despre proiecte au fost diseminate pe pagina de 
Facebook a școlii. 
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Fig. 8.            Fig. 9.     Fig. 10 

Semestrul al doilea abia a început și elevii școlii noastre sunt dornici de afirmare 
și de a realize activități extrașcolare care să facă cinste lor, școlii și comunității! 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar NEGOIȚĂ NICULINA                                                 
G. P. N. TOMȘANI  

 
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 

care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an. 

Gradinita noastră si -a propus ca Ţintă şi obiective specifice. 

 Obiectivul general:  

- crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală.  

Obiective specifice:  

• popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală; 

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

• realizarea planului de şcolarizare propus. 
 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite.  

 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 
noastre au fost:  
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 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 
proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

  consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  

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

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, internet).  

 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în 
anul şcolar curent, a fost următoarea: -transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi 
fotografiilor privind baza materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, 
activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate ; 

 

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
partenerii educaționali.  
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma 
Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) 

https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 
 

 

Educatoare: Negoiță Veronica – Ionica                                                    
Grădinița cu program prelungit Nr. 8 „Palatul de Cleștar” , Brăila  

 
 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât și pentru părinți.Misiunea noastră, a educatorilor este  de a 
promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie 
pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participe copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico 
aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și 
activitatea comunității locale.Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie 
bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 
Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 

 Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
 Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 
 Excursii, drumeții, plimbări; 
 Vizite la diferite instituții din oraș; 
 Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate de 

MEN 

  Acest tip de activități îi antrenează pe copii , îi apropie de grădiniță, îi determină 
să o îndrăgească și mai mult. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale 
fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia.Nu este suficient ca 
oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii.Părintii vor fi 
informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, 
reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și 
parteneriatele în care grădinița este implicată.  
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În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul 
educational:copiii, familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a 
părinților și a comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea 
integrală a copiilor.În toate tipurile de activități în parteneriat , un factor important îl 
constituie climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- comunitate.Este 
necesar un climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere și prietenie, care să facă 
posibilă comunicarea liberă. 

Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar 
trebuie subliniat faptul că influenta acestor activități nu se exprimă în activități 
singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri , intr-o succesiune gradată. 
Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea necesității de a integra grădinița 
în mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea viitorului cetățean. 
Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt , de obicei foarte 
atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să 
funcționeze este nevoie de respect încredere reciprocă , consens cu privire la scopurile 
acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților. 

În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locala  prin care 
promovam imaginea grădinitei noastre.Amintesc câteva dintre acestea: 

,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 

,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica Sfântul Ion Botezătorul 

,, Învățăm să circulăm” – parteneriat cu poliția 

,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii 

,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca Județeană Brăila  

 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act 
educational de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului 
independente și creative, la formarea unor copii sănătoși , activi, eficienți , cooperanți 
care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 
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ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN VEDEREA  

PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII 

 

Negrea Beatrix, profesor de informatică la Colegiul Național Pedagogic                   
"Regele Ferdinand”, Sighetu-Marmației, Maramureș 

 

 

În această lucrare, aș dori să prezint activități pe care le-am desfășurat de-a 
lungul anilor în vederea promovării imaginii școlii. Am participat la diferite proiecte 
cu caracter inovativ și anume: 

-Proiectul Internațional WORLD’S LARGEST LESSON cu clasa 11 D la care am 
fost diriginte- în urma activităților am localizat liceul nostru pe harta lumii 

-Participare și coordonare a elevilor la Webinar-ul “Educația îți dă valoare  “ în 
colaborare cu Junior Achievement-  având ca invitat special Secretarul General de la 
BRD-d-na Flavia Pop 

-Activități de promovare a standardului internațional de certificare ECDL, în 
calitate de formator 

-Crearea și folosirea clasei virtuale pe platforma Edmodo cu ocazia participării la 
concursul ProfiExcel  

-Participare ca și coordonator al unei echipe la concursul “Start Coding with Alice 
-Organizare și participare la evenimentele internaționale Hour of Code 
-Participare cu elevii la edițiile Bebras Challenge România 
-Participare cu elevii la concursul InfoEducație, etapa județeană și națională 
-Participare la diferite concursuri:Soft Bazar, ProfiExcel 
-Participare la diferite conferințe naționale și internaționale 
-Implementare la clasă a programului internațional Economia și Succesul în 

colaborare cu fundația Junior Achievement 
-Implementare program JA JOB SHADOW DAY pentru Școala Altfel în 

parteneriat cu organizația Junior Achievement Romania 
-Coordonare proiect internațional European Mobility Week 
-Participant schimb de experiență între elevii Colegiului Național Pedagogic 

Regina Maria din Deva și cei ai Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand  din 
Sighetu Marmației, derulat in cadrul proiectului Rose 

-Participant în echipa de proiect extracurricular în colaborare cu mai multe instituții 
de învățământ-Ziua internațională a educației și Ziua internațională a animalelor-
Prieteni adevărați 

-Coordonator Școală de vară 
-Participare în echipa care a obținut o finanțare extrabugetară pentru liceu în 

valoare de 2000 euro prin calificarea în topul Hărnicuți la Olimpiadele Kauland 
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-Deasemenea am participat la organizarea diferitelor etape ale concursurilor de 
informatică și la etapa națională a olimpiadei de pedagogie, care a avut loc la noi în 
liceu  

Educația din ultimii doi ani a suferit modificări majore, din cauza unor factori 
care ne-au influențat viața tuturor. Astfel, o mare parte a activităților elevilor au început 
să se desfășoare online. 

Majoritatea activităților pe care le-am desfașurat impreună cu elevii au fost 
online.  

Dintre aceste activități și realizări amintesc: 
-Rezultate foarte bune la olimpiadele și concursurile de informatică etapele 

județeană și națională 
-Participare la concursul de programare și robotică Nextlab.tech în urma căruia s-

au obținut kit-uri gratuite pentru roboți Tecnicus 
-Organizare și participare la activitățile Școlii de vară cu tema: Plante, oameni și 

povești vindecătoare în perioada 2-6 august 2021 
-Participare la proiectul Job Incubator inițiat de Junior Achievment România 
-Participări la activități din cadrul programelor Erasmus 
-Pariciparea la Bebras Challenge România, cu elevi din mai multe clase 
-Organizarea în anul școlar 2021-2022 a unor activități Hour of Code, plasarea 

colegiului nostru pe harta instituțiilor care au organizat acest tip de activități 
-Participare împreună cu un grup de eleve din clasa unde sunt dirigintă la proiectul 

european Girls Go Circular! Acest proiect s-a derulat în format online în perioada 
iunie-decembrie 2021; 

-Participare, la evenimentul european organizat în cadrul proiectului – Women and 
Girls in STEM Forum.  
 

Toate aceste activități pe care le-am enumerat, mi-au făcut  multă plăcere, 
consider că toate au contribuit la conturarea imaginii Colegiului Național Pedagogic 
“Regele Ferdinand” și sper să mă implic și in viitor în cât mai multe activități realizate 
impreună cu elevii noștri. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

Profesor NEGRICIOIU MARIANA                                                       
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEȘTI 

 

 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către 
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări 
pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, 
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice 
a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de 
viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, 
implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime 
pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea 
și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor 
educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine 
semnificativă. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în 
totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. 

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 
asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, 
uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea 
trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și 
permanent dialog. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită 
„politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă 
acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de 
opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare 
şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației 
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școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, 
prestigiul în comunitate. 

În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în 
primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare.  Echipa 
de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 
actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea 
academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. 

Promovarea imaginii școlii noastre este rodul activităților derulate în parteneriat, 
ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se 
aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter 
și intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorința de implicare în 
comunitate,experiențele de învățare se multiplică și se diversifică,iar personalitatea 
acestora devine efervescentă și acentuat creatoare. 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.      
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf 

2. Apud. Best Practices in Institutional Positioning. Hanover Research-Academy 
Administration Practice, 2010. http://www.hanoverresearch.com/wp-content/ 
uploads/2011/12/Best-Practices-in-Institutional-Positioning-Membership.pdf 

3. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008. 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

356



 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. prim. NEGULICI DORINA                                                     
SC. GIMN. ”MIHAI EMINESCU”                                                        

Loc. Costinești, Jud. Constanța 

 
 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Educația de calitate este rezultatul 
unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii 
de ansamblu a instituției școlare.  

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată 
cu conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile . Instituțiile școlare au îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în 
care modernitatea este tendențială și nu structurală.Această poziție îi dă autoritate școlii 
dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public actual din cauza interferării 
multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea preluării unora 
dintre competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului.  

Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei 
identități specifice de către toți actorii implicați în activitățile școlare-profesori, elevi, 
părinți, autorități, mass media. Imaginea școlii este un complex constituit din istoria 
organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea 
instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a 
imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și 
de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare 
constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze 
rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor.  

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența 
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dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este imaginea de sine pe care 
managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală.  

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare.  

Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării 
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de 
construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive 
și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 
beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. 

 

 

 

 

Bibliografie  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI  

PRIN DERULAREA PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE  

 

Neguțu Daniela, profesor învățământ prescolar                                             
Grădinița nr. 54, București  

  
Promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 

prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții fiind partenerii noștri in 
educație. 

Crearea acestei imagini pozitive se realizează, în primul rând, prin fiecare 
cadru didactic in parte și, nu în ultimul rând, prin parteneriate și programe eficiente 
activității preșcolare.  

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în 
relaţiile de colaborare care se stabilesc între unităţile de învăţământ şi comunitate. 

Modalitatea eficientă  prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor 
din sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru 
rămânând un instrument valoros al grădiniţei .Educatoarea este cea care trebuie să 
iniţieze și să structureze corect parteneriatul educaţional, realizândun  proiect 
valoros pentru toate părţile implicate și totodată promovând imaginea instituției 
de învățământ.  

După nevoile și scopul urmărit, cunoaștem urmatoarele tipuri de parteneriate: 
• parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ;  

• parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;  
• parteneriate ce vizeză o integrare eficientă  a copiilor în societate;  
• parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
• parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.  

Parteneriatul educațional derulat în scopul promovării imaginii institiției 
preșcolare este organizat și desfășurat conform următoarelor obiective:  

• Atragerea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în 
procesul educativ.  

• Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile 
de învăţământ preşcolar; 

• Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii 
(educativ, sanitar, gospodăresc, informativ).  

• Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educativ sănătos.  
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• Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei.  
• Creşterea imaginii publice a instituţiei.  
• Oportunitatea de a schimba idei şi impresii, de a împărtăşi din propria 
experienţă şi de a prelua noutăţi.   
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de 

criterii , reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului . 

Astfel, la nivelul instituției noastre de învățământ, derulăm proiectele: 
„ZIUA PORTILOR DESCHISE”;„FAMILIE INFORMATA, COPII FERICIȚI”. 

Prin derularea acestor parteneriate, copiii au fost beneficiarii direcți ai educației,  
iar părinții au fost partenerii noștri , popularizand astfel experientele pozitive 
desfășurate în unitatea noastră de învăţământ  

 
In concluzie, prin organizarea şi participarea la acţiuni comune , prin stabilirea 

unor parteneriate, prin participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la 
problemele comune ale societăţii , instituţii publice locale, am reușit sa  ȋmbunǎtǎțim 
imaginea instituției de învățământ. Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare diferențiatei, care să răspundă nevoilor copiilor (vizite,  concursuri, 
reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am  reuşit sǎ atragem atenția asupra 
potențialului preșcolarilor noștri.  

 

 
Bibliografie: 

 

1. Mircea Agabrian, Vlad Millea, Parteneriate școală-familie-comunitate, Ed 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII  PRIN PERFORMANȚELE OBȚINUTE 
LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

PROF. DR. NEMEȘ CRISTINA GABRIELA                                               
LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” BĂLAN 

 

 
 

  În cadrul Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan din județul Harghita se 
desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la care, ani la rândul, s-au obținut 
rezultate foarte bune. Ne mândrim cu aceste rezultate și, mai mult, ne mândrim cu 
elevii care studiază în școala noastră. Suntem conștienți de faptul că aceștia vor 
valorifica tot ceea ce au învățat, mai departe, fie la studii, fie pe piața muncii. 

Cu toții, elevi și corpul profesoral, au contribuit la promovarea imaginii școlii, 
chiar dacă am studiat și ăn sistem online. Am putut participa la câteva concursuri, 
înscrise în CAEN și CAER, chiar dacă nu s-au desfășurat olimpiadele școlare. 

Suntem conștienți că fiecare rezultat dobândit va contribui la prestigiul școlii 
noastre. Aceste rezultate sunt promovate atât pe site-ul școlii noastre, cât și în revista 
școlii. Coordonatorii elevilor, cadrele didactice, sunt mândrii de performanța obținută, 
chiar dacă uneori acest lucru se realizează cu multă trudă. 

 

Privind în urmă, retrospectiv, putem spune că învățarea în sistem online a fost o 
performanță. La disciplina Limba și literatura română, predarea s-a  realizat online cu 
ajutorul unor aplicații și platforme care ne-au permis continuarea actului educațional. 
Elevii au fost încântați să lucreze pe platforma Nearpod.com care este minunată.  

Evaluarea se poate realiza eficient, mai ales că la această disciplină itemii de 
bacalaureat sunt puțini diferiți, în sensul că, elevii au de redactat texte, fie 
argumentativ, fie eseu, ceea ce necesită un anumit număr de cuvinte. 

Elevii, familiarizați cu această platformă au lucrat cu plăcere, mai ales că lecțiile 
sunt interactive iar orele devin distractive, plăcute. Rezultatele la Bacalaureat au fost 
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pe măsură deoarece s-a obținut o rată de promovabilitate de 97,3%.la  disciplina Limba 
și literatura română. 

Pe lângă aceste rezultate, deși la distanță, am realizat parteneriate educaționale 
dar și schimb de experiență între școli. În cadrul orelor de Jurnalism școlar am pus 
bazele revistei școlii, plan îndrăzneț la care elevii au lucrat cu interes. Atelierele de 
creație au fost prezente, mai ales la scriere literară sau desene inspirate din operele 
autorilor. Prin urmare, promovarea imaginii școlii se realizează prin promovarea 
rezultatelor obținute, atât de către elevi, cât și  de către profesori. 

Beneficiarii acestor rezultate sunt: părinții și intreaga comunitate. 

Prin combaterea violenței din școală și oferirea unui mediu prielnic de 
desfășurare a tuturor activităților, se promovează, automat, un spirit pozitiv și o 
imagine a școlii. 
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Activitățile extrașcolare - modalitate de promovare a imaginii școlii 

 

Nencu Karina Mihaela                                                                  
Școala Gimnazială ”Cpt. Av. M. T. Bădulescu”,                                             

Buzău, jud. Buzău  
 
 
 

 Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în vremurile actuale, 
instituțiile dezvoltând strategii din ce în ce mai complexe pentru a crea o imagine 
pozitivă despre propria activitate.  

 

 Școala de succes pune accent pe calitatea procesului instructiv-educativ, dar și 
pe resursele umane, pe calitatea cadrelor didactice. Vorbind la modul general, imaginea 
școlii se bazează pe istoria organizației școlare, pe calitatea ofertei educative, 
performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. 

 Ne oprim în cele ce urmează la câteva activități extrașcolare, ca exemple de bune 
practici în promovarea imaginii școlii.  

 

 Parteneriatele cu alte școli, cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Muzeul 
Județean de Istorie, cu Biblioteca Județeană, cu Asociația Buna-Vestire sunt doar 
câteva exemple. Intuind tipurile diferite de activități, de la cele care pledează pentru 
non-violență, până la cele de voluntariat, ne dăm seama că acestea au o puternică 
valență formativă. Acțiunile extracurriculare oferă o alternativă benefică, practică și 
creativă de ocupare a timpului liber al elevilor. În zilele de astăzi, mulți beneficiari pun 
accent pe această educație non-formală, nu doar pe procesul instructiv. Astfel, o școală 
în care se organizează astfel de activități care au în vedere o dezvoltare armonioasă a 
copiilor,  se bucură de o bună imagine în comunitate.  

 

 Cu ocazia diferitelor sărbători internaționale, care au anumite semnificații, 
împreună cu elevii școlii sunt realizate inedite activități specifice momentului. De 
multe ori rezultatele acestora sunt diseminate, fiind prezentate în revista școlii, în 
publicații locale, de către elevi sau profesori în diferite emisiuni sau interviuri.  

 

 Activitățile cultural-artistice, cu precădere cele realizate sub formă de concursuri 
și eventual în afara spațiului instituției, sunt, de asemenea, o ocazie pentru ca imaginea 
școlii să fie promovată. Acțiunile ecologice întreprinse de elevii școlii, cu scopul de a 
atrage atenția asupra problemelor de mediu din comunitatea locală au rolul de a da un 
bun exemplu cetățenilor și autorităților pentru ca aceștia să devină mai responsabili și 
mai implicați. Copiii au fost întotdeauna cei care i-au inspirat pe ”oamenii mari” să fie 
mai buni, iar acțiunile lor frumoase sensibilizează și oferă speranță. Și atunci când un 
bunic vede grupuri de copii care întreprind ceva deosebit și important, sigur va întreba: 
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”De la ce școală sunteți voi?”, apoi va povesti și altora ceea ce a aflat, făcând astfel să 
crească prestigiul instituției respective.  
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IMPORTANŢA JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI  PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preşc. NENEȘTEAN ADRIANA                                                 

Prof. înv. preşc. AIOANEI LILIANA                                                      
Grădiniţa cu p. p. nr. 25 Iaşi 

 
 

Una din cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul.Sub 
influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga activitate psihică 
a copilului.                     

Jocul este forma de activitate dominantă în copilărie, dar nu trebuie să lipsească 
de-a lungul întregii vieţi. Este necesară dezvoltarea laturii ludice a personalităţii pentru 
a putea privi soluţiile cu fantezie şi inventivitate.  

Sarcinile activităţilor ludice vor respecta ritmul propriu de dezvoltare şi 
maturizare al fiecărui copil.Complexitatea sarcinilor de joc vor fi gradate în funcţie de 
nivelul de dezvoltare psiho-individuală a fiecărui copil şi de tipul şi gradul 
deficienţei.Prin joc se va urmări ca achiziţiile elevilor să-şi găsească expresia în 
comportamente adecvate care să le permită adaptarea şi integrarea.Normele didactice 
impun respectarea principiului adaptării conţinuturilor învăţării la particularităţile de 
vârstă ale celui educat. 

 
Jocul este prezent în mediul instituţional al grădiniţei, dar continuă în toate 

mediile sociale în care se formează. Jocul alături de învăţare, muncă şi creaţie este una 
dintre activităţile umane fundamentale. Jocul este o activitate conştientizată de copil şi 
tratată ca atare neputând să o confunde cu celelalte activităţi umane.S-a constatat ca 
efortul depus de copil în joc este la fel cu cel depus de adult în munca. Nu trebuie 
perceput jocul ca o activitate neserioasă, lipsită de importanţă deoarece pentru copil 
jocul  este o activitate dominantă prin care el construieşte lumea, o apropie, o 
analizează şi caută să o înţeleagă, prin care acţionează şi scoate la lumină sentimente 
şi idei interiorizate. Astfel jocul îl introduce pe cel care-l practică în specificitatea lumii 
imaginare create de jucătorul respectiv.  

 
Scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă să-i satisfacă jucatorului imediat 

dorinţele sau aspiraţiile proprii. Prin atingerea unui asemenea scop, se restabileşte 
echilibrul vieţii psihice şi se stimulează funcţionalitatea de ansamblu a acesteia. 
Jocul formează, dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihica a copilului. Prin joc 
copiii îşi dezvoltă percepţiile, reprezentările, creativitatea, îşi amplifică posibilităţile 
memoriei, îşi formează însuşirile voinţei, răbdarea, perseverenţa, stăpânirea de sine. 
Tot prin joc sunt modelate trăsăturile de personalitate: respectul faţă de alţii, 
responsabilitatea, cinstea, curajul.  
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"Jocul stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin cu pasiune fiecare 
moment, organizând tensiunea proprie acţiunilor cu finalitate realizată, având funcţia 
de mare şi complexa şcoală a vieţii" (p. Ursula Şchiopu). 

 
Jocul este o şcoala deschisă, cu un program tot atât de bogat precum este viaţa. 

Prin joc, viitorul este anticipat şi pregătit. Se apreciază chiar că jocul îndeplineşte în 
viaţa copilului de 3-7 ani acelaşi rol ca munca la adulti. Este forma specifică în care 
copilul îşi asimilează munca şi se dezvoltată. Este suficient să amintim concentrarea 
copilului prins în joc, precum şi gravitatea cu care el urmăreste respectarea unor reguli 
sau lupta în care se angajează pentru a câştiga. Copiii se joaca pentru a se juca. 

 
Jocul este o forma de activitate bine gândită, necesară şi indispensabilă 

procesului educaţiei, este o activitate prin care conţinutul, forma şi funcţionalitatea sa 
specifică nu se confundă cu nici o altă formă de activitate instructiv-educativă, motiv 
pentru care nu poate fi suplinită şi nici nu este în măsură să suplinească pe una din ele. 

Pentru a înţelege specificul jocului ca formă de activitate instructiv-educativă, 
trebuie să cunoaştem şi celelalte sensuri ce i se atribuie jocului, cum ar fi: activitate 
specific umană, activitate dominantă la vârsta preşcolară, factor hotărâtor în viaţa 
copilului preşcolar. Aceste sensuri indică, fie poziţia jocului în raport didactic cu 
celelalte forme de activitate specifice omului, fie aportul jocului în procesul educaţiei. 

Jocul este o activitate specific umană pentru că numai oamenii îl practică în 
adevăratul sens al cuvântului. Este una dintre variatele activităţi desfăşurate de om, 
fiind în strânsă legatură cu acestea. Este determinat de celelalte activităţi - învăţarea, 
munca, dar în acelaşi timp este puternic implicat în acestea. Învăţarea, munca, creaţia, 
includ elemente de joc şi în acelaşi timp jocul este purtătorul unor importante elemente 
psihologice de esenţă neludică ale celorlalte activităţi specific umane. Activitate 
dominant,ă fundamentală la vârsta preşcolarităţii, jocul reprezintă o forţă cu caracter 
propulsor în procesul dezvoltării copilului, permiţându-i acestuia să pătrundă în 
realitatea pe care o cunoaşte activ, sporindu-ţi totodată întregul potenţial de care 
dispune. 

 
Sub influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga 

activitate psihică a copilului. Modul serios şi pasiunea cu care se joacă copiii constituie 
indicatori ai dezvoltării şi perfecţionării proceselor de cunoaştere.  

 
Putem afirma că, la vârsta preşcolarităţii, jocul oferă cadrul pentru efort şi 

depăşire a unor obstacole, iar "moralitatea ludică" contribuie la geneza 
comportamentului socio-moral, la asimilarea unor elemente de disciplină în ansamblul 
expresiilor comportamentale ale copiilor. Important este că jocul le ofera copiilor 
posibilitatea dezvăluirii naturii autentice a copilului, a forţelor sale, observându-se o 
ultimă cerinţă spre afirmare. Este suficient să priveşti copiii în timpul jocului pentru a-
ţi face o impresie referitoare la conduita acestora şi la particularităţile lor psihologice. 
Unii copii se exprimă deschis, clar, dezinvolt, în timp ce alţii sunt mai reţinuţi, mai 
puţin activi.  
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Primii sunt mai uşor de cunoscut deoarece manifestările lor sunt spontane, iar 
ceilalţi exprimă mai mascat trăsăturile lor interne. Se poate afirma că, jocurile satisfac 
o anumită cerinţă implacabilă care îl stimulează pe copil la o activitate permanentă. 
Valorificând disponibilităţile interne, jocul propulsează copilul pe traiectoria 
progresului în dezvoltarea sa. Soluţiile adoptate în joc, inventivitatea şi capacitatea de 
a găsi strategiile cele mai nimerite pentru reuşita acţiunii odată cu corelarea cu 
partenerii de joc, denotă arta interogării în colectivitate şi în viaţa socială. Cu cât un 
preşcolar este mai dezvoltat din punct de vedere psihologic, cu atât se joacă mai mult, 
mai bine şi mai frumos, se remarcă a fi un veritabil creator şi iniţiator de acţiuni,cu 
semnificaţii multiple pentru evoluţia ulterioară 

 
Jocul contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor, la formarea percepţiilor de 

formă, mărime, spaţiu, timp, la educarea spiritului de observaţie, a imaginaţiei 
creatoare, a gândirii şi nu în ultimul rând la dezvoltarea limbajului. Tot jocul este un 
mijloc eficient şi suficient pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale a copilului, 
contribuind la dezvoltarea stăpânirii de sine, autocontrolului, spiritului de 
independenţă, disciplinei conştiente, perseverenţei, precum şi a multor altor calităţi de 
voinţă şi trăsături de caracter. Toate aceste efecte educative se sprijină, ca pe un 
adevărat fundament, pe influenţa pe care jocul o exercită asupra dezvoltării psihice a 
copilului, asupra personalităţii lui. Jocul răspunde trebuinţei de creaţie a personalităţii, 
dar şi a sinelui în raport cu viaţa şi ipostazele ei fericite. 

 
Participând la joc, preşcolarul este iniţiat în tainele frumosului şi învaţă să-l 

creeze, realizandu-se astfel şi sarcini de educaţie estetice. 
În concluzie, se poate spune că prin joc are loc o largă expansiune a personalităţii 

copilului, realizându-se o absorbţie uriaşă de experienţă şi trăire de viaţă, de 
interiorizare şi de creaţie, conturarea de aspiraţii, dorinţe care se manifestă direct în 
conduită şi reprezintă latura proiectivă a personalităţii.                                                                   

Jocul îi permite individului să-şi realizeze "eu-l", să-şi manifeste personalitatea, 
să urmeze, pentru un moment, linia interesului său major, atunci când nu o face prin 
alte activităţi. 
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Proiecte comune în cadrul parteneriatului:                                                 
școală - familie – comunitate 

 

Neofit Cristina - Ioana,                                                                  
Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, Agnita, jud. Sibiu 

 

 

,,Prezenţa pǎrinţilor poate transforma cultura şcolii’’ S. L. LIGHFOT 

Parteneriatul școală – familie - comunitate reprezintă o problemă actuală 
importantă, reliefată de diferite documente de politică educațională la nivel național și 
internțtional și de cercetarile în domeniul educației.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte 
copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura 
copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. Se constată că unele 
familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl   are asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
     a. ajuta profesorii în munca lor; 
     b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
     c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
     d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
     e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
     f. conecta familiile cu membrii şcolii.  
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor 

privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie 

enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături 
între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a 

educaţiei se petrece în afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor 

şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele 
comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) 
au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte 
active a părinţilor la activităţile şcolare. 

Reușita în cadrul procesului educațional depinde și de implicarea părinților. 
Fiecare persoană este unică în felul ei și fiecare părinte are stilul propriu de educație. 
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De aceea sunt importante urmatoarele activități:dezbatere în legătura cu drepturile și 
îndatoririle elevului acasă și la școală, comportamentele copilului. 

 
Activităţi de informare: 
 vor fi utilizate broşuri educative cu o tematică foarte variată (sănătatea, 

creşterea, educaţia, hrana, relaţiile copiilor). Modul de prezentare trebuie să fie 
expresiv şi simplu, pentru a atrage atenţia şi a exprima cerinţele necesare într-o manieră 
cât mai atractivă. 

 
Activităţi de educaţie parentală: 
 întâlnirile tematice cu părinţii se organizează pentru toţi părinţii. Prin 

intermediul referatelor, expunerilor sau dezbaterilor, care abordează anumite teme 
pedagogice de interes general, se realizează propaganda pedagogică în rândul 
părinţilor; 

 programele de educaţie parentală se materializează în cursuri prin care se 
realizează informarea şi educarea părinţilor. Astfel, se pot preveni multe conflicte în 
viaţa de familie. Cadrul teoretic al cursurilor se bazează pe materiale vizuale, broşuri, 
fişe individuale. În urma desfăşurării acestor cursuri, cadrul didactic primeşte semnale  
importante despre felul şi calitatea educaţiei din familie,  ideile părinţilor despre 
aceasta, întrebări cu privire la educaţie, probleme şi situaţii tensionate în familie. 

Activităţi de consiliere: 
 familiiile trebuie sprijinite prin acţiuni sociale specifice, care favorizează 

derularea optimă a relaţiilor educaţionale 
 consilierea familiei presupune şi acţiuni de informare, de transmitere şi 

primire a unor cunoştinţe, idei importante pentru asigurareasuccesului în comunicarea 
intrafamilială şi în rezolvarea situaţiilor conflictuale. 

 Întâlnirile cu comitetul de părinţi: 
 comitetul de părinţi se alege la începutul fiecărui an şcolar; 
 rolul acestuia este de a-i mobiliza pe toţi părinţii în vederea participării la 

diferite iniţiate de către cadrele didactice la nivelul clasei sau unităţii, de a-i antrena în 
rezolvarea unor problem social-gospodăreşti. 

Analiza mapelor cu produsele activităţii copiilor: 
 părinţii pot primi, astfel, informaţii despre copii şi pot vedea diferite obiecte 

pe care aceştia leau realizat la activităţile desfăşurate. 
Corespondenţa scrisă cu părinţii: 
 scrisorile pot fi trimise ori de câte ori este nevoie. Acestea trebuie să fie scurte 

și pot să se refere la:. 
 invitaţii la evenimente, activităţi extracurriculare; 
 solicitări de materiale cu care părinţii pot ajuta la derularea unor proiecte 

educaţionale; 
 mulţumiri pentru modul de implicare în activităţile de voluntariat; 
 sugestii/recomandări privind sprijinirea copilului în activităţile de învăţare. 
 notiţe şi observaţii trimise familiei cu detalii despre activităţile preferate ale 

copilului; 
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 carnetele de dialog care circulă între şcoală şi familie. Se folosesc atunci când 
familia nu are telefon sau nu are posibilitatea comunicării la şcoală; 

 scurte mesaje scrise transmise familiei prin copil. Mesajele trebuie să fie 
scurte şi clare şi să descrie o realizare a copilului, o nouă deprindere sau un nou 
comportament; 

 afişierul pentru anunţuri reprezintă o modalitate prin care se comunică 
informaţii familiilor. 

De asemenea, informaţiile de pe afişier pot repeta sau accentua date deja 
menţionate prin intermediul altor forme de comunicare (scrisorile, mesajele scrise). 
Informaţiile pot fi adresate direct anumitor părinţi. Ele pot fi: 

 anunţuri ale diverselor întruniri; 
 bilete cu note despre comportamentul copilului; 
 informaţii despre activităţile petrecute în şcoală; 
 produse ale copiilor; 
 liste de instrucţiuni pentru voluntari. 
Şedinţa cu părinţii are drept scop stabilirea unor condiţii de dialog şcoală-familie 

prin implicarea şi responsabilizarea directă a părţilor implicate în educaţia elevilor. 
Şedinţele cu părinţii se desfăşoară la nivelul clasei/grupei (cel puţin una pe semestru) 
şi la nivelul unităţii de îmvăţământ (cel puţin două pe anul şcolar), cu participarea 
obligatorie a comitetelor de părinţi de la fiecare clasă/grupă. 

Activităţi comune (părinţi-copii) 
 Prezentarea obiectivelor activităţilor zilei; 
 Alegerea activităţilor – exprimarea opţiunilor privind activităţile pe care le vor 

desfăşura împreună părinţii şi copiii; 
 Derularea/desfăşurarea activităţilor (rezolvarea sarcinilor de învăţare); 
 Comunicarea impresiilor, atitudinilor, sentimentelor, dificultăţilor întâlnite pe 

parcursul activităţii; 
 Sugerarea/exemplificarea unor modalităţi de aprofundare, sprijinire şi 

dezvoltare personală în familie. 
Prin activitatea în parteneriat cu pǎrinţii, cadrul didactic, îşi asigurǎ un sprijin în 

propria activitate. Învaţându- i pe pǎrinţi sǎ se implice în dezvoltarea copiilor, întǎrim 
interacţiunile şi relaţiile dintre pǎrinţi şi copii. 

În relaţia şcoalǎ-familie existǎ o serie de forme de organizare cum ar fi: 
 sedinţele cu pǎrinţii- oferǎ acestora ocazia de a se cunoaşte reciproc cu 

dascǎlii, de a acţiona ca o echipǎ, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor; 

 lectoratele cu pǎrinţii- au teme diverse, prin care pǎrinţii sunt informaţii 
privitor la importanţa cunoaşterii propriului copil, mǎsuri şi soluţii pentru ignorarea 
sau limitarea comportamentelor negative, aprecierea corectǎ a comportamentelor 
copiilor, tehnici şi metode prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii, etc. 

 consultaţiile individuale – oferǎ prilejul abordǎrii individualizate a 
problemelor cu care se confruntǎ copilul sau pǎrintele, se pot oferi sfaturi, pǎrinţii pot 
furniza informaţii mai personale, pe care nu doresc sǎ le facǎ publice, dar sunt relevante 
pentru educaţia copilului; 
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 convorbirile telefonice – care au luat amploare datoritǎ telefoanelor mobile, 
dar şi a timpului limitat al pǎrinţilor şi al cadrelor didactice; 

 chestionarul – permite obţinerea unor informaţii privind organizarea 
colectivelor de elevi,subiecte abordate pe viitor la şedinţe, doleanţe ale pǎrinţilor,s.a. 

 participarea pǎrinţilor la activitǎţi organizate în şcoalǎ; lecţii deschise pentru 
pǎrinţi, astfel pǎrinţii au posibilitatea sǎ cunoascǎ nivelul de pregǎtire al copilului, 
deprinderile însuşite, prietenii acestuia, sǎ se familiarizeze cu metodele şi procedeele 
folosite în predare, pot face analize comparative privitoare la copiii lor; 

 consiliere psihopedagogicǎ: constǎ în rezolvarea unor situaţii problemǎ cu 
copiii lor; 

 excursii, drumeţii: pǎrinţii pot contribui la sponsorizarea şi organizarea 
acestor acţiuni, trǎiesc emoţii pozitive alǎturi de copilul lor, le oferǎ modele de 
comportare; 

 sǎrbǎtorirea zilei de naştere a copilului în clasǎ: copii învaţǎ comportamentul 
civilizat, creeazǎ legǎaturi afective cu membrii famiilor , deoarece invitaţii 
sǎrbǎtoritului pot fi pǎrinţi şi alte rude; 

 expoziţii cu lucrǎri ale copilului- prilej de a-i familiariza pe pǎrinţi cu date 
importante despre evoluţia copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de 
cunoştinţe; 

 serbǎrile şcolare: prin care pǎrinţii pot descoperi aptitudini speciale ale 
copiilor, pot sǎ le evalueze performanţele, sǎ se implice în organizarea acestor 
activitǎţi; 

 ziua porţilor deschise- în cadrul cǎrora pǎrinţii asistǎ la orele de curs şi la alte 
activitǎţi; 

 implicarea pǎrinţilor în proiecte şi parteneriate şcolare; 
 scrisorile şi însemnǎrile:sunt necesare ca mijloc operativ, comod în condiţiile 

când cadrele didactice nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu pǎrinţii elevilor; 
 jurnalul clasei – cuprinzând fotografiile, impresii ale copiilor, altor persoane 

implicate în activitǎţile clasei, descrieri de acţiuni, diplome obţinute, desene create de 
copii; 

 ateliere de lucru cu pǎrinţii: în cadrul cǎrora aceştia sunt familiarizaţi cu 
standardele de eficienţa învaţǎrii/finalitǎţile educaţiei, conţinuturile, strategiile 
aplicate, programul de activitate al şcolii; 

 avizierul şcolii: conţine informaţii de interes comun pentru elevi şi pǎrinţi 
privind activitǎţi ce se desfǎşoarǎ, rezultate de la concurs, strategiile aplicate, 
programul de activitate al şcolii; 

 conferinţe ştiinţifice: în cadrul cǎrora cadrele didactice , dar şi pǎrinţii ţin 
comunicǎri cu privire la educaţia copiilor în şcoalǎ şi familie; 

 revista şcolii şi sait-ul web al şcolii: ce conţin informaţii despre activitǎţile 
instituţiei, prezentarea unor evenimente, anunţuri despre activitǎţile ce urmeazǎ a fi 
desfǎşurate, articole diverse la care pot sǎ-şi aducǎ aportul şi unii pǎrinţi; 

 şcoala pǎrinţilor: se organizeazǎ cursuri psihopedagogice pentru pǎrinţi; 
 acordul de colaborare şcoalǎ- familie; sunt stipulate responsabilitǎţile şcolii şi 

ale pǎrinţilor în procesul educaţional; 
 activitǎţi pentru copii organizate în comun de cǎtre învǎţǎtor şi pǎrinţi; 
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 ,,biblioteca vie‘’- acesta este o tehnicǎ prin intermediul cǎreia un pǎrinte 
prezintǎ elevilor, profesorilor, altor pǎrinţi informaţii importante privind profesia sa. 

 
Cum ar trebui să fie părintele…? 
 Un bun ascultător – să-l facă pe copil să înţeleagă că îl preocupă problemele 

lui (confesiunea creează o atmosferă de respect şi simpatie); 
 Flexibil – să-i lase copilului o portiţă de ieşire; să nu-l pună “la zid” fără a-I 

acorda o şansă; să-i arate că sunt gata să facă nişte schimbări pentru ca lucrurile să intre 
în normal; 

 Realist – să nu-i ceară copilului mai mult decât poate să dea, având în vedere 
vârsta lui, puterea lui de înţelegere; 

 Capabil să zâmbească – simţul umorului îi poate ajuta să iasă dintr-o situaţie 
dificilă; un zâmbet îl poate apropia chiar şi într-un moment de criză; 

 Capabil să coopereze – creşterea unui copil este un effort de echipă; părinţii 
să nu uite că medicul pediatru, psihologul, unitatea şcolară, cadrele didactice sunt 
alături de ei. 

Numai printr-o bună comunicare copilul va înţelege, va accepta şi va aplica 
regulile care vor duce la asumarea responsabilităţii viitoare. De aceea, părinţii trebuie: 

 Să găsească un loc atât în inima cât şi în casa lor unde nimic să nu îi deranjeze 
atunci când vor să comunice cu copiii; 

 Să accepte eforturile copiilor de a comunica şi să le laude chiar şi atunci când 
nu reuşesc pe deplin; 

 Să-şi accepte răspunderea pentru mesajele greşite pe care le transmit copiilor 
(mesajele negative conduc de cele mai multe ori către rezultate negative); 

 Să colaboreze cu toţi aceia care îi pot sprijini în efortul lor sau pe care îi pot 
sprijini ei spre binele copiilor: educatori, psihologi, medici, organizaţii pentru copii; 

 Să îşi încurajeze copilul să menţină o comunicare deschisă. 
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Dimensiuni ale culturii organizaţionale şi forme de manifestare                                
în organizaţiile şcolare 
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C. N. I. Matei Basarab din Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

 

Analizând şcoala prin prisma raportului instituţie – organizaţie, putem afirma că 
ea întruneşte ambele aspecte, ceea ce este şi firesc dacă considerăm că orice organizaţie 
înglobează o structură instituţională. Astfel, şcoala este o instituţie deoarece are un 
statut legal, director, elevi şi un corp profesoral, dar şi o organizaţie atât timp cât 
dispune de oameni (reţeaua relaţiilor dintre indivizii care aparţin acestei colectivităţi), 
tehnologie (mijloace, sistem de comunicare, curriculum care vizează realizarea 
finalităţilor educaţiei la nivelul şcolii) şi cultură organizaţională. Ca organizaţie şcoala 
nu face excepţie de la regulă: fiind un subsistem al sistemului social global, şcoala 
(sistemul educaţional) se încadrează atât în categoria organizaţiilor puternic 
subordonate transformărilor din mediu, depinzând de acesta, dar şi în categoria 
organizaţiilor care transformă mediul, a celor proactive, creatoare de cultură şi 
schimbare.  

Şi în cazul şcolii, asumarea în timp a diferitelor orientări manageriale a 
amprentat puternic funcţionarea acesteia şi ne referim în acest sens la modul în care au 
fost implicate resursele umane în susţinerea obiectivelor organizaţiei. Dincolo de orice 
alte consideraţii putem împărtăşi ideea, sprijinită de E. Păun, că şcoala şi educaţia 
reprezintă "unul dintre instrumentele importante prin care societăţile stimulează, 
dirijează şi controlează procesele dezvoltării iar calitatea şcolii şi calitatea dezvoltării 
sociale sunt aspecte solidare, puternic corelate”. În acest sens, E. Durkheim vorbeşte 
despre şcoală ca despre "societatea şcolară", având o organizare asemănătoare cu 
societatea însăşi. Acelaşi autor consideră că: „şcoala face parte dintre organizaţiile 
sociale cele mai complexe", al cărei specific nu poate fi înteles în absenţa analizei unor 
variabile funcţionale, dintre care cele mai semnificative sunt, în opinia sa, cultura, 
climatul şi managementul.  

Conceperea şcolii ca organizaţie care poate şi trebuie să se dezvolte în contextul 
exigenţelor timpului, schimbărilor din mediul intern şi din cel extern este o condiţie 
extrem de importantă pentru înţelegerea şi susţinerea dialecticii învăţămîntului.  

Organizaţia are o cultură organizaţională, poate să-şi dezvolte performanţele, 
nefiind stingherită de instrucţiuni, prescripţii, norme proprii mai mult instituţiei. În 
acest context, şcoala are menirea să fie nu doar instituţie specializată în educaţie, de 
transmitere a unei anumite culturi, ci şi un loc de edificare culturală. Cultura 
organizaţională trebuie înţeleasă la două niveluri: a) partea mitică (de istorie), care 
include mituri, povestiri, eroi, simboluri, sloganuri şi ceremonii; b) „drumul pe care ne 
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aflăm (prezentul)”, care este indicat de strategii, structură, sisteme, conducere, reguli, 
norme, îndelet 

niciri etc. managerul trebuie să înveţe să conducă şi aceste valori (împărtăşite). 
Trecutul organizaţiei influenţează hotărâtor cultura organizaţională. Valorile create si 
transmise în timp se întăresc prin acumularea de experienţă şi rezistă la schimbare. 
Acesta este motivul pentru care trecutul a influenţat semnificativ cultura 
organizaţională a Colegiului de Științe „Grigore Antipa” din Braşov. Personalităţi 
cunoscute din domeniul sănătăţii, pe plan local, au marcat existenţa actualei unităţi de 
învăţământ, contribuind la formarea unei culturi organizaţionale puternice. Nu 
întâmplător, azi, se continuă tradiţia învăţământului sanitar mediu prin şcolarizarea 
absolvenţilor de liceu la nivelul învățământului postliceal. Nu au fost uitate nici 
ceremoniile.  

Mediul simbolic care însoţeşte elevii pe parcursul perioadei în care sunt membrii 
ai şcolii noastre generează un sentiment de apartenenţă care nu dispare o dată cu 
plecarea lor din organizaţie. Colegiul nostru a trebuit să facă faţă unei provocări: să-şi 
conserve identitatea şi unitatea în contextul în care există un grup de membrii ai 
organizaţiei care în mod ciclic pleacă din ea. Această circulaţie a membrilor - elevilor, 
care pleacă şi vin în fiecare an (elevii din primul an de studiu vin în organizaţie, cei din 
ultimul an pleacă) putea genera instabilitate şi putea afecta unitatea şi colaborarea.  

Unitatea noastră de învăţământ a făcut faţă provocării de a conserva identitatea, 
valorile care o definesc printr-un sistem elaborat de ceremonii şi ritualuri. Şi aici mă 
refer la ritualurile de trecere (şefului de promoţie i se acordă o monografie a liceului), 
ritualurile de întărire (elevii cu rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare 
fazele judeţene şi naţionale sunt evidenţiaţi şi premiaţi de către director într-o festivitate 
specială) şi la ritualurile de înnoire (concursurile organizate în fiecare an în cadrul 
şcolii: concurs de desene, campionat de fotbal şi baschet). Instituţiile educaţionale au 
un important impact asupra valorilor şi normelor umane. Şcolile de toate nivelurile, 
bibliotecile şi biserica reprezintă principalele instrumente instituţionale într-o societate 
pentru crearea şi pentru transmiterea ideologiilor şi valorilor. Ele reprezintă cele mai 
importante organizaţii culturale. La rândul lor, toate aceste structuri operează, 
acţionează sub impactul anumitor valori, altfel spus fiecare dintre ele posedă o anumită 
cultură organizaţională.  

Cunoaşterea culturii unei organizaţii este determinantă pentru funcţionarea 
acesteia, factorul cultural are un impact puternic asupra funcţiilor managementului şi 
asupra acţiunilor managerului. Cu cât o cultură este mai puternică, cu atât angajaţii 
acceptă mai uşor valorile organizaţiei şi au încredere în aceste valori. Identificarea și 
evaluarea culturii organizaţionale a unei unităţi de învăţământ este esenţială pentru 
ridicarea calităţii serviciilor educaţionale oferite, mai ales în prezent, când aceste 
structuri traversează o profundă criză, datorată în special lipsei resurselor financiare.  

Conceptul de cultură la organizaţiile şcolare se referă la ideile, credinţele, 
tradiţiile şi valorile care îşi găsesc expresie în elemente cum ar fi stilul managerial 
dominant, în felul în care sunt motivaţi membrii de toate categoriile, în imaginea 
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publică etc. Organizaţiile diferă chiar de la prima vedere în ceea ce priveşte atmosfera, 
felul în care se lucrează, nivelul energiei, orizontul individual – toate acestea fiind 
influenţate de istorie şi tradiţii, de situaţia actuală, de tehnologie etc. În cazul 
organizaţiilor şcolare, cultură reprezintă o variabilă mai importantă poate decât în cazul 
organizaţiilor productive.  

Importanţa se leagă de misiunea educaţională a şcolii în general: atmosfera, 
climatul, valorile adoptate conştient sau inconştient influenţează calitatea procesului 
de învăţare. Cunoaşterea culturii organizaţionale este necesară şi utilă, întrucât 
constituie, probabil, unicul şi cel mai folositor element anticipativ, pe termen lung, al 
unei organizaţii.  

Poate fi dificil pentru cineva atât din interior cât şi din afară să pătrundă în cultura 
organizaţiei, aceasta fiind deseori considerată drept un univers de convingeri, valori şi 
concepţii oferite odată pentru totdeauna şi care este rareori declarat ori supus 
chestionării, mai ales de cei care au o experienţă limitată în privinţa altor organizaţii 
sau culturi. Cu toate acestea, o asemenea înţelegere a comportării colective este 
esenţială, în situaţiile în care este nevoie ca organizaţia să se adapteze unor condiţii 
schimbătoare, incluzând aspiraţiile şi aşteptările membrilor ei. „ Atunci când un grup 
de oameni trăiesc şi muncesc împreună pentru o perioadă mai lungă de timp, ei 
împărtăşesc o serie de valori şi opinii despre viaţa organizaţiei, despre ceea ce este bine 
şi adecvat pentru progresul şi succesul organizaţiei.” Cultura organizaţională reprezintă 
cadrul genetic al unei organizaţii, regulamentul ei nescris, dar obligatoriu.  
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Proiecte eTwinning noi la Grădinița cu Program Normal Vinerea 

 

Prof. Nicoletta Huștiuc,                                                                 
Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir / G. P. N. Vinerea 

 

 

În acest an școlar Grădinița cu Program Normal Vinerea, unitate arondată Școlii 
Gimnaziale Nr. 3 Cugir, Școală eTwinning încă din 2017, datorită rezultatelor obținute 
în anul școlar precedent, 2020/2021, respective 5 certificate naționale de calitate și 4 
certificate europene, atat pentru cadre didactice cat și pentru copii, am hotărat 
participarea la alte noi proiecte, pentru început ,,Little prince/Micul prinț,,, proiect la 
care sunt fondatoare alături de o colega din Grecia, apoi ,,Kamishibai theatre/Teatru 
Kamishibai,,, proiect unde suntem parteneri alături de Turcia și Polonia, iar alt proiect 
interesant este ,,Intelligence of nature,,, proiect de mediu, parteneri alături de colege 
din Turcia și Lituania. 

 

De ce lucrăm în paralel în mai multe proiecte? Deoarece multe din teme se pliază 
pe curriculum pentru învățămantul preșcolar, iar proiectele nu sunt toate pe durata unui 
an școlar, astfel încat putem trece prin toate momentele, chiar dacă va fi de lucru, noi 
iubim să lucrăm în proiecte, să colaborăm cu cadre didactice din spațiul European, să 
facem schimb de experiență cu alte instituții, să ne întalnim chiar și online cu alți copii 
din alte școli și grădinițe. 

 

În fiecare proiect avem pagini foarte bine organizate, activitatea precisă, astfel 
încat să putem realiza cu acordul părinților participarea copiilor la activități, sincron și 
asincron. Pentru fiecare din proiecte au avut loc etapele inițiale precum alegerea logo-
ului proiectului, chestionare inițiale pentru cadre didactice, părinți, copii, realizarea 
paginilor, activități commune, întalniri de proiect și așteptăm cu interes fiecare 
activitate pentru a ne bucura de împărtășirea cunoștințelor și rezultatelor comune.  

 

Cadrele didactice care participă în proiecte eTwinning sunt, de regulă, persoane 
devotate carierei și copiilor, care doresc să se perfecționeze și participă cu mare interes 
la activităși, astfel încat să avem cu toții rezultate scontate, pe bună dreptate, dat fiind 
faptul că un plus al proiectelor eTwinning este faptul că apreciază munca individuală 
în fiecare proiect în parte, atat munca elevilor cat și a profesorilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

 

prof: Nicolici Edith Nicoleta, 

Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I’’,                                                      
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti 

 
 

Transferarea actului educațional din sala de clasă în mediul online reprezintă o 
provocare pe care, din păcate, copiii și profesorii zilelor noastre au fost forțați de 
împrejurări să o urmeze. Pregătiți sau mai puțin pregătiți, cu toții am fost nevoiți să ne 
adaptăm la nou, la schimbare, la tehnologizarea/ digitalizarea învățământului 
românesc. 

Școala online nu a adus schimbări doar la nivelul celor trei secvențe ale învățării 
(predarea – învățarea – evaluarea), ci și la nivelul relațiilor care se stabilesc între 
cadrele didactice – preșcolari/ elevi – părinți, implicit în relația grădiniță/ școală – 
familie. Apropierea față în față a fost înlocuită de o apropiere realizată în mediul 
virtual, fapt care a adus și unele neajunsuri, deoarece, se pot transmite informații 
online, dar mai greu se formează emoții, atitudini și comportamente dezirabile. 

Dacă ne oprim asupra relațiilor care se stabilesc între educatori/ profesori și 
beneficiarii educației (copii, părinți, comunitatea locală), putem observa că grădinițele 
și școlile au fost nevoite să se adapteze nu doar la modalitatea în care se săvârșește 
actul educațional, cât și la modalitatea prin care instituțiile respective își promovează 
imaginea în comunitate. O privire mai atentă asupra acestui aspect ne oferă 
posibilitatea de a remarca ce a rămas la fel și ce a adus nou contextul pandemic actual. 

În cele ce urmează, ne vom opri asupra modalităților prin care poate fi promovată 
imaginea școlii în contextul școlii online. Ținem să menționăm că o parte din aceste 
modalități nu reprezintă o noutate, ele fiind folosite de către instituțiile de învățământ 
și în cadrul școlii tradiționale, a învățării față în față. Așadar, grădinița/ școala poate fi 
promovată în comunitatea locală astfel: Prezentarea instituției (misiune și viziune, orar, 
grupe de preșcolari/ clase de elevi, rezultate la concursuri, cadre didactice, etc.) pe site-
ul grădiniței/ școlii; Existența și constanta popularizare a activităților desfășurate pe 
pagina de facebook a instituției (fotografii, descrieri ale activităților, etc.). 

Organizarea unor webinarii cu părinții în care sunt abordate subiecte legate de 
educație, parenting, relația părinte – copil/ părinte – cadru didactic, etc.; Organizarea 
unor tururi virtuale în unitatea de învățământ cu scopul de a face cunoscut spațiul în 
care copiii își desfășoară activitatea în mod obișnuit; Încărcarea pe site-ul școlii sau pe 
grupuri de socializare a ofertei educaționale pentru ca aceasta să fie mereu la îndemâna 
părinților; Prezentarea proiectelor locale/ județene/ naționale/ internaționale aflate în 
derulare în cadrul unității de învățământ (denumirea proiectului, scopul și obiectivele 
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acestuia, partenerii implicați, rezultatele așteptate, fotografii din cadrul derulării 
proiectului). 

Toate modalitățile pe care le-am amintit mai sus au ca scop promovarea imaginii 
școlii. Însă, elementul de noutate constă în utilizarea frecventă, aproape exclusivă, a 
resurselor digitale, care vin în sprijinul instituțiilor de învățământ într-o perioadă care 
limitează întâlnirile față în față. 
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

378



 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
PROF. INV. NICULĂEȘ OLIMPIA                                                       

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA-STRUCTURA BOGATA 
 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
      Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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IMAGINEA ȘCOLII – MIJLOACE DE PROMOVARE 

 
PROF. NIDELEA IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. MARIN VOICULESCU” 

 
 

Imaginea unei instituții de învățământ este determinată de un ansamblu de 
criterii, reguli și interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului și transmise prin 
tradiție, modificate și îmbogățite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de 
comunitate. Imaginea este în strânsă legătură cu sistemul informațional în care se 
formează, fiind condiționată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură 
și instruire, apartenența etnică sau politică etc. 

Interacțiunea organizațiilor cu publicurile lor oferă cadrul desfășurării unor 
eforturi specifice, de tipul campaniilor de relații publice privind promovarea imaginii 
scolii. 

Cazuri tipice de campanii, in afara publicității comerciale, sunt reprezentate de 
campaniile electorale ale partidelor sau ale personalităților politice, campaniile din 
domeniul sănătății, de colectare de fonduri in scopuri caritabile, campanii pentru 
ajutorarea populației afectate de dezastre naturale etc. 

Campaniile sunt eforturi coordonate, ample si orientate spre atingerea unui 
anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate, care vor permite organizației sa 
atingă, în viitor un scop pe termen lung. Sunt construite si elaborate pentru a aborda o 
tema, pentru a rezolva o problema sau pentru a corecta sau îmbunătăți o situație. Ele 
ating aceste scopuri schimbând o lege sau o opinie, întărind un comportament, o lege 
sau o opinie dezirabile, dar contestate de ceilalți. 

Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile în 
procesele de descentralizare și asigurare a calității este susținută de personalizarea 
ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în 
funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. 
Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

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

Și activitățile extrașcolare ajută la promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
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Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, formează o imagine pozitivă a școlii. 

O contribuție semnificativă la promovarea imaginii școlii o constituie și 
realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor, a elevilor 
cu deficiențe de învățare, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale 
folosite; participarea la activități deschise, prin organizarea unor activități de tip: 
expoziții cu produse ale activității elevilor, serbări, concursuri școlare etc. 
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

 

PROF. NIMARĂ LAVINIA                                                             
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 
          Comunitatea locală a fost învestită cu dreptul și responsabilitatea de a se 
autoadministra sub aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării 
problemelor educative în diverse moduri. Există școli deschise și școli închise față de 
comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în primul rând de profesorii care 
deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru viață a copiilor, 
apoi de elevii care sunt expuși sau nu stimulărilor complexe de tip educativ-societal, 
dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală. 

         Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a 
responsabilităților care privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea 
unui lobby omogen pe lângă terțe părți pentru interesele școlii și ale beneficiarilor ei. 

       Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a 
mediului academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formală cu cele 
nonformale și informale. Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor de 
școală, care integrează într-o schemă strategică realistă contribuțiile părinților, ale 
autorităților din administrația locală, ale agenților economici, ale reprezentanților 
media, sănătate, cultură. 

            Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și 
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare 
formativă. 

Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate în special dacă își atrag 
colaborarea unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații 
nonguvernamentale, celebrități locale. 

Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului 
(comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să 
ajute, dar nu întotdeauna știu cum. 

           Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de 
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elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 
comportamentale, ritualuri, ceremonii. 

          Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 

         Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții 
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a 
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o 
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse 
ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii.  

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea 
imaginii școlii în comunitate. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar Nițoiu Felix-Georgian                                                    
Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău 

 
 

 Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul performant. 

 Obiectivul general în promovarea imaginii școlii, este acela de a crea o imagine 
pozitivă a instituției și a ceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. Acest 
lucru poate fi realizat prin elaborarea de proiecte și parteneriate care să multiplice 
experiențele positive în managementul instituțional. 

 Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă 
şi de dorit de până acum, asta în mediul universitar, desigur, este învăţământul 
electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare –învăţare si tehnologiile informaţionale. 

 
     În contextual actual, dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional 
devin deja istorie și în învățământul preuniversitar. Datorită pandemiei și a măsurilor 
impuse, profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare 
prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, în conditiile acestei pandemii, cel mai 
bun și cel mai important canal de distribuție se consider a fi cel on-line. 

   Sistemul de învăţământ trebuie să se reinventeze, iar viitorul scolii să fie legat 
de digitalizare: parteneriate cu specialişti în IT care vor ajuta profesorii să folosească 
tabletele, internetul, dar și aplicaţii pentru predarea online care sunt din ce în ce mai 
solicitate. 

 Ca replică la cele spuse mai sus, şi evaluarea elevilor va trebui să îmbrace o altă 
formă, adecvată și în pas cu noile schimbări la nivel global, dar mai ales naţional, iar 
soluțiile viitoare cele mai dorite sunt cele de tip blended-learning, de integrare 
obligatorie a soluţiilor online cu cele față-în-față. Numai așa vom putea vorbi despre 
orice fel de evaluări și nu doar despre cele clasice 

Școala online ar trebui să aibă în componența sa multitudinea de aplicații, 
programe, fișe, videoclipuri și multe alte instrumente de care cadrul didactic se poate 
folosi într-un mod creativ, pentru a facilita procesul de predare-învățare-evaluare, dar 
în același timp de a-l face mai atractiv pentru elevi. 
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Studiile au demonstrat deja faptul că predarea și învățarea ar trebui să se 
realizeze diferențiat, în conformitate cu stilul de învățare al fiecărui elev. 

Stilul de învăţare constă în trăsăturile cognitive, afective şi fiziologice ce servesc 
drept indicatori relativ stabili despre cum subiecţii percep, interacţionează şi răspund 
mediului de învăţare (Kauchak şi Eggen, 1998).. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii 
instituției crea o se realizează șiprin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

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

 
BIBLIOGRAFIE: 
✓ Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord., (2008), Psihologie şcolara, Ed. Polirom, 
Iaşi 
✓ Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti 
✓ Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în 
optimizarea procesului de învățământ 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA                                                      
Şcoala Primară Smîrdan, Judeţul Buzău 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți  sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea 
fiind astfel influențată de școală. 

 
Activităţile de formare şi promovare a imaginii unităţii şcolare pot fi: 
 
1. Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructive 

educativ la nevoile imediate și de perspectivă ale elevului 
 Derularea unor ore de pregătire suplimentară remedială 
 Propunerea unor opționale de aprofundare la disciplinele la care există un 

număr mai mare de elevi ce întampină dificultăţi în învăţare  
 Organizarea unor cercuri curriculare 
2. Sprijinirea performanţelor elevilor prin activităţi şcolare, extraşcolare şi 

extracuriculare 
 Selectarea elevilor capabili de performanţă prin aplicarea de teste şi 

chestionare 
 Stabilirea unui program de pregătire suplimentară în conformitate cu 

metodologia olimpiadelor şi concursurilor şcolare din calendarul MENCŞ 
 Consultarea permanentă a ofertei de concursuri şi activităţi şcolare şi 

extraşcolare în vederea însrierii elevilor interesaţi 
 Diversificarea metodelor de recompensare şi de evidenţiere a elevilor care au 

obţinut rezultate deosebite (excursii, premii, panou cu rezultate). 
 Implicarea comunității locale în vederea obţinerii de fonduri de premiere şi 

recompensare a elevilor merituoşi 
3. Creșterea numărului de proiecte, programe și parteneriate cu părinții, cu 

comunitatea și cu instituțiile de cultură 
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 Inițierea și derularea unor programe și parteneriate propuse de organizații, 
fundații și comunitatea locală, care să implice un număr din ce în ce mai mare de elevi 
și cadre didactice 

 Implicarea părinților ca mediatori, organizatori, formatori, consilieri în aumite 
activități extrașcolare și extracurriculare 

 Organizarea unor evenimente sau activități, care să îi implice activ pe 
reprezentanții comunității locale ca invitați, formatori, ca sursă de finanțare 

4. Promovarea imaginii şcolii pe plan local şi naţional  
 Reactualizarea site-ului şcolii în vederea informării asupra activităţilor 

desfăşurate în timpul anului şcolar 
 Încheierea de parteneriate de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea 

demarării de proiecte comune 
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 

tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVĂM IMAGINEA ȘCOLII ȘI PRIN MEDIUL ONLINE 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                
PROF. NOVAC MIHAELA 

 
       “Educația este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba 
lumea.” (Nelson Mandela) 

Situația epidemiologică generată de pandemia COVID 19 a determinat mutarea 
procesului instructive educativ clasic, față în față, în mediul online, adaptarea acestuia 
la realitățile secolului XXI. 

Competențele digitale ale cadrelor didactice devin fundamentale pentru 
desfășurarea unui proces educațional care să contribuie la formarea profilului 
absolventului, astfel ca beneficiarii educației să poată fi integrați pe piața muncii și  să 
aducă plus valoare în societate. 

Tehnologia schimbă școala, iar educația online provoacă atât elevii, cât și 
profesorii să se adapteze rapid, la nou. Cadrele didactice au nevoie de resurse, 
materiale, idei, astfel încât să își adapteze demersul educațional noilor cerințe, care 
privesc digitalizarea educației. Acestea trebuie să elaboreze și să selecteze materialul 
suport relevant în raport cu competențele specifice și cu conținuturile esențiale – text, 
imagini, videoclip, experiment virtual, manual virtual.  

Materialul suport trebuie să sprijine reactualizarea cunoștințelor anterioare, 
realizarea conexiunilor intradisciplinare, să stimuleze curiozitatea și motivația elevilor. 

Pentru a oferi șanse egale la educație tuturor elevilor din unitatea de învățământ, 
în această perioadă dificilă, cadrele didactice au recurs la diverse modalități prin care 
elevii să-și continue învățarea: prin grupul clasei pe Facebook, WhatsApp, Messenger, 
etc. Ulterior la nivel de instituție, a fost pusă la dispoziție platforma Google Classroom. 
Cadrele didactice au utilizat resurse educaționale deschise și și-au perfecționat 
competențele digitale prin parcurgerea unor cursuri de formare. 

Pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluare, tot pe platforma Google 
Classroom au fost desfășurate și activitățile specifice Școlii Altfel!  

Printre cele mai interesante și atractive activități educative online se pot 
enumera: vizitarea virtuală a unor muzee (Muzeul Louvre, Muzeul Antipa), lecții 
teoretice și practice, unele spectacole și piese de teatru, cărți audio online sau CD 
pentru dezvoltarea personală, sesiuni Meet/Zoom, etc. 
Mediul online, privit cu neîncredere la început, a devenit un mediu optim prin care 
școala își poate forma o imagine.  

Crearea și promovarea unei imagini pozitive în comunitate se face prin 
distribuirea în mediul online a aspectelor reprezentative surprinse în laboratoare, la 
orele de curs și, nu în ultimul rând, în cadrul activităților extracurriculare. Fiecare cadru 
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didactic participă la crearea acestei imagini prin aplicarea și scoaterea în evidență a 
aspectelor notabile din activitatea instructive-educativă, prin promovarea rezultatelor 
educaționale pozitive ale elevilor. Implementarea proiectele educaționale la nivel local 
și diseminarea exemplelor de bune practici  reprezintă modalități de creare a unei 
imagini pozitive a unității de învățământ. 

Activitățile extracurriculare, cu un rol formativ important, chiar și în mediul 
online, sprijină promovarea unității de învățământ. Atelierele de lucru, excursiile 
didactice, parteneriate cu alte instituții, realizate în mediul virtual, au un efect benefic 
asupra dezvoltării personale a elevilor, reprezentând o componentă educațională 
prețioasă. 

Promovarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin diversificarea 
şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
procesului educațional. Un rol important în consolidarea identității școlii și în sporirea 
prestigiului institutional revine relației de colaborare dintre profesori și părinți. 

Prin combaterea violenței în unitatea școlară și  oferirea unui mediu sigur, 
promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu 
ușurință, se crează o imagine pozitivă a școlii.  

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activitați extrașcolare. Educația de calitate este rezultatul unui 
efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual la crearea unei 
imagini pozitive a instituției școlare.  
 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 
2008 

2. https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar: Nuță Roxana - Adriana 
 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în 
contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
       

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid. 
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Promovarea imaginii școlii  

 

Prof. înv. primar Oana Laura Adela 
 

 

Unitatea de învățământ, unde îmi desfășor activitatea, consider că este pregatită 
să facă față unor cerinte tot mai complexe din partea societății actuale și își revendică 
locul său în viața elevilor pe care îi educă.  

 Consider ca fiind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing  în 
promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru 
ai păstra sau a-ți face cunoscută activitatea. 

Internetul, privit cu reticență la început, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante 
pentru comunitate și prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene, sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

            Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am 
reuşit sǎ atragem atenția asupra potențialului elevilor noștri. 

            Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor. Această 
imagine se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție. 

 Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată  la particularitătile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive creează o 
imagine pozitivă asupra școlii. 

        Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Școala noastră promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă 
binemeritată. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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În concluzie,  imaginea școlii noastre este promovată prin oferirea beneficiarilor 

ceea ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament 
moral pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. În școala noastră, educația de 
calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 
asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
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STRATEGII ȘI TEHNICI DE PROMOVARE A IMAGINII                        
INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. înv. primar, Oancea Marina Adelina                                                 
Școala Gimnazială ,,I. C. Lăzărescu”-Țițești, Județul Argeș 

 
 
 
           În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot  mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 
           Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 
          Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 
        Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 
          Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
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relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 
          Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
         Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 
         Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, 
este rezultatul unei munci constante. 
          Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
         Promovarea imaginii unităţii de educație reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între partenerii educaţionali: școală-elevi-părinţi.  
         Strategia de construire a imaginii pozitive cuprinde, de regulă, elementele 
următoare: 
scopul şi obiectivele propuse; 
principalele componente ale imaginii organizaţiei; 
categoriile de public-ţintă; 
principalele mesaje care trebuie transmise pentru fiecare categorie de public-ţintă; 
canalele de comunicare a mesajelor în raport cu specificul destinatarilor acestora; 
termenele de îndeplinire a activităţilor planificate; 
resursele materiale necesare; 
elaborarea şi aplicarea programelor de relaţii publice pentru implementarea strategiei 
de creare a imaginii.  

 Acest tip de strategie urmăreşte construirea unei imagini pozitive a organizaţiei 
prin proiectarea personalităţii, caracterului şi a identităţii acesteia în viziunea 
individuală şi colectivă. 

 Managerii cunosc că astăzi tot mai multe instituții de educație și nu numai 
recurg la marketing.Unele lucruri managerul cunoaște din experiența altor instituții-
școlare și universitare, de Stat și private. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. înv. primar Oancea Nicoleta                                                         
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, jud. Argeș 

 

 

În contextul actual, când școlile, ca instituţii în sine, intră într-o competiţie a 
performanţei educaţionale, pentru atragerea de fonduri şi de elevi este necesar ca 
fiecare unitate școlară să facă cunoscute comunității calitatea ofertei educative și 
performanțele sale. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă 
pentru elaborarea unei strategii de optimizare a imaginii școlii. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
prin o abordare modernă a procesului instructiv educativ, printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, prin folosirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare moderne și atractive care vor crea o imagine pozitivă 
asupra școlii.  

Deși factorul principal în realizarea unei imaginii pozitive a școlii îl reprezintă 
calitatea procesului instructiv, activitățile extrașcolare sprijină eficient promovarea 
imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență 
formativă, oferă o gamă largă de organizare a procesului instructiv-educativ. 

Fiind conștientă de valoarea şi 
eficiența activităților extracurriculare am 
organizat diverse activități în cadrul 
proiectelor educative ”Magia Toamnei”, 
”Uite, vine Moș Crăciun!”, ”Târgul de 

Crăciun”, ”1 Decembrie - Ziua Națională a 
României”, ”Mihai Eminescu, luceafărul 
poeziei românești”, ”24 Ianuarie – Ziua 
Unirii”, ”De ziua ta, mămico!”, ”1 Iunie – 

Ziua copilului”, ”A venit vacanța!” implicând și părinții și reprezentați ai comunității 
locale.  Elevii au participat la concursuri, spectacole, ateliere de creație.  
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Am inițiat parteneriate cu alte instituții, 
Primăria, Cabinetul medical, Biblioteca 
comunală, Biserica, astfel, în timpul săptămânii 
”Să știi mai multe , să fii mai bun!”, am realizat 
activități în colaborare cu aceste instituții, 
încercând să abordez conținuturile într-un mod 
inovativ, asigurând o atmosferă relaxantă care să 
permită implicarea creativă a elevilor.  

Chiar și pe parcursul școlii on-line a fost 
posibilă 

desfășurarea 
activităților 

extracurriculare, utilizând platformele 
educaționale, dar cu o participare mai mică din 
partea părinților. Toate aceste activități au fost 
făcut cunoscute comunității pe Facebook sau prin 
mijloacele mass-media locale, participând astfel 
la realizarea imaginii școlii.  

Am constatat că activitățile extracurriculare 
dau o alternativă practică și creativă de învățare, 
elevii participă cu mai mult interes, iar instituția de învățământ ce promovează astfel 
de activități beneficiază de o imagine pozitivă binemeritată  în comunitate. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților.  

 

Bibliografie: 
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Promovarea imaginii școlii prin proiectele Erasmus+ 

 

OLARI GEORGETA CRISTINA                                                         
COLEGIUL SILVIC ”BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

 
 
 Anul de referinţă al începutului învăţământului silvic preuniversitar în 
Câmpulung Moldovenesc este 1953, asta înseamnă că într-o școală cu o tradiție atât de 
însemnată promovarea imaginii acesteia și menținerea standardelor de calitate 
educațională reprezintă o reală provocare atât pentru elevi cât și pentru profesori. 
 Anul 2020, un an plin de provocări pentru întreaga lume, a reprezentat un an 
remarcabil pentru colegiul nostru deoarece au fost aprobate și finanțate 3 proiecte 
Erasmus+:  
- Proiectul KA 101 „Strategii inovative pentru un mediu de învățare european” pentru 
formarea a 21 de cadre didactice - 46.900 euro; 
- Proiectul KA1 VET pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic, „CES – Calitate în 
Economie și Silvicultură” – 119.000 euro; 
- Proiectul KA 229 „La planète est notre préoccupation actuelle” - 23.700 de euro. 
 Suntem la jumătatea perioadei de derulare a proiectului  Erasmus+ KA101 din 
domeniul Educație Școlară ”Strategii inovative pentru un mediu de învățate european” 
2020-2022 și până în acest moment s-au desfășurat 5 mobilități la care au participat 13 
cadre didactice. 
 Prima mobilitate din cadrul proiectului la care au participat două cadre didactice 
s-a desfășurat în Cipru la Limassol în iunie 2021. Cursul ”Classroom management- a 
solution foccused approach” a fost susținut de furnizorul Dorea Educational Institute 
și s-a axat pe: managementul clasei de elevi prin focusarea pe o anumită soluție, metoda 
WOWW –work on what work (utilizarea metodelor didactice individuale în funcție de 
nevoile individuale ale elevilor), neuroștiințe cognitive utilizate în eucație, utilizarea 
exercițiilor energizante în activitatea didactică și noi metode de predare-învățare- 
blended learning (învățarea combinată) și flipped classroom (clasa răsturnată). 
 Tot la același furnizor din Limassol, trei cadre didactice au participat în luna 
septembrie la cursul ”Promoting STEM education through teacher training”. Acesta s-
a concentrat pe îmbogățirea curriculumului STEAM prin activități inovatoare pentru 
elevi, prin realizarea de resurse disponibile pentru învățare și predare, precum și 
îmbogățirea abilităților profesorului în angajarea și motivarea elevilor lor. Cursul a 
vizat de asemenea, necesitatea de a implica comunitatea locală în procesul de învățare. 
 La Dublin, în Irlanda cele două cadre didactice participante la cursul ”Emotional 
intelligence” au atins următoarele obiective: 
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• Îmbunătățirea inteligenței emoționale a elevilor, astfel încât să poată comunica 
cu aceștia mai eficient, să-și susțină mai bine procesul de învățare și să devină lideri 
mai buni; 
• Prezentarea metodelor  de dezvoltare a inteligenței emoționale; 
• Înțelegerea rolului emoțiilor elevilor în motivație și în urmărirea obiectivelor; 
• Furnizarea de instrumente pentru extinderea conștientizării de sine, controlului 
de sine și acceptării de sine; 
• Introducerea de metode pentru a face față eficient stresului. 
 Cele trei cadre didactice care au participat la cursul ” Introducing Project based 
learning” desfățurat la Bologna în Italia (furnizor Erasmus Learning Academy) și-au 
însușit informații noi, pe care să le aplice cu succes la orele de curs, legate de:  
elementele cheie și tendințele în creștere legate de PBL, utilizarea instrumentelor de 
planificare a proiectelor și realizare a unor baze de date online pentru a proiecta 
activități de învățare, a învăța cum să implice elevii și să-I motiveze să stabilească o 
colaborare eficientă și să dezvolte abilități de rezolvare a problemelor,  și tehnici de 
coordonare a atelierelor experiențiale, activități de simulare și proiecte interactive 
pentru a încuraja mentalitățile antreprenoriale și caracterele de conducere ale elevilor. 
 ”Soft skills, communicative skills and coaching” este cursul susținut în 
Portugalia, la Porto de către furnizorul Learning Together  la care au participat în luna 
septembrie trei cadre didactice.  Cursul a vizat îmbunătățirea tehnicilor de predare-
învățare-evaluare și a activităților practice pe care profesorii le pot folosi, în timp ce își 
extind ideile astfel încât să poată preda lecții interesante și informative și înțelegerea 
substanțială a conceptului și a modelelor de coaching, dezvoltarea abilităților de 
coaching de bază, inclusiv procesul de observare, feedback, întrebări, ascultare, 
sensibilizarea, stabilirea și menținerea unei relații autentice. 
 Pe lângă cunoștințele, abilitățile și aptitudinile specifice fiecărui curs, cadrele 
didactice și-au dezvoltat și alte competențe: lingvistice în limba engleză, digitale, de 
lucru în echipă și organizaționale. 
 O dată cu începrea anului școlar 2021-2022, cadrele didactice participante la 
proiect au început să aplice tehnicile și metodele învățate la cursuri în activitățile 
didactice cu elevii și prin activități de învățare colegială. 
 În următoarea perioadă mai sunt planificate încă trei mobilităță în Cehia și 
Spania la care vor participa 8 cadre didactice. 
 Succesul celor trei proiecte a determinat și alți colegi să splice și începând cu 
anul 2021, școala noastră a obținut și acreditarea Erasmus+ în domeniile educație 
școlară și VET. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar, Olenic Silvia-Cătălina                                                   
Liceul „Demostene Botez” Trușești, jud. Botoșani 

 

 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al 
comunității. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi intră 
într-o competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru 
atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, 
depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se 
poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp profesoral competent, 
promovarea unei viziuni moderne , privind actul de învăţământ, precum şi asigurarea 
unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant 
apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de 
ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin 
intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau 
consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al 
comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă. 

De exemplu, în perioadele premergătoare deciziei de alegere a școlii părinții și 
elevii trebuie informați activ despre oferta educațională a școlii. Astfel, în perioada 
iulie-august trebuie să aibă loc majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe pacrusul 
întregului an școala trebuie să fie vizibilă prin: 

1. Definitivarea canalelor de promovare: online; fizic (evenimente, ședințe cu    
părinții); mass-media (ziare locale, televiziuni locale etc). 

2. Definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare 
a. Evenimente 
b. Publicații 
c. Broșuri/flayere 
d. Reportaje tv/radio 
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala, în 
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante, atât  a cadrelor didactice, cât și 
a personalului nedidactic, dar și a elevilor, actuali și foști, precum și părinților. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE-PROMOVARE 

   

Director/Prof. Olteanu Mariana 

Prof. înv. preșc. Marin Ioana 

 
 

„Secretul educației este să-i înveți pe oameni în așa fel încât să nu realizeze că 
învață până nu este prea târziu.” 

Odată cu pandemia au avut loc o serie de schimbări, una dintre ele fiind trecerea 
de la învățământul fizic, la cel în mediul online. Această schimbare aduce după ea 
provocări, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la cel al preșcolarilor, elevilor, 
studenților din România. 

Cele mai frecvente platforme online folosite în sistemul de învățământ on-line 
sunt: Google classroom, Adservio, Zoom, Skype, Whatsapp, Google meet, Microsoft 
Teams, Facebook. 

Rețelele sociale sunt adesea locul în care majoritatea instituțiilor prezintă partea 
mai ușoară a vieții școlare. De la povești și postări care evidențiază evenimente sociale 
ale preșcolarilor/ elevilor, până la fotografii și videoclipuri care surprind frumusețea și 
agitația unui campus în plină desfășurare, natura vizuală, casual și comunală a canalului 
îl face unul dintre cele mai captivante instrumente de marketing disponibile. 

Obiectivul cadrelor didactice în învățarea online este de a face învățământul mai 
accesibil, mai antrenant și mai benefic pentru copii. Deși educația la clasă oferă 
beneficii indispensabile, în special pentru tineri, resursele pe care educația online le 
oferă pentru a facilita și diversifica predarea sunt incontestabile, făcându-l mai atractiv 
și mai creativ. 

Noile instrumente creează nenumărate posibilități. Noua generație trăiește pe 
rețelele de socializare și iubește jocurile video. Acest fapt poate fi folosit pentru 
educație. Atât într-o sală de clasă, cât și în educația online, profesorii pot folosi 
videoclipuri legate de subiect ca material suport sau pot crea lecții video, oferind 
elevului posibilitatea de a trece în revistă punctele principale ale lecției oricând dorește. 

Învățarea online permite învățarea în ritmul său, avansând mai rapid în subiectele 
care sunt ușoare și petrecând mai mult timp în cele care au dificultăți, eliminând 
barierele geografice. 

 Cu disciplină și dăruire, garantează o educație de calitate, cu costuri mai mici și 
flexibilitate mai mare. În plus, educația online pune la dispoziție toate resursele de pe 
internet ca o modalitate de a obține informații și de a îmbogăți învățarea, deoarece 
elevul poate folosi diverse mijloace, cum ar fi sunet, video, imagini, printre altele, 
pentru a învăța. 

Înțelegerea modului în care tehnologia s-a schimbat și continuă să schimbe este 
esențială pentru a crea un nou mod de a educa, unul care să atragă interesul și să 
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captiveze prescolarul/elevul. Este ușor de observat că, prin înțelegerea copiilor și a 
schimbărilor survenite odată cu progresele tehnologice, în principal legate de 
informare, profesorul este capabil să găsească modalități de a face ca aceste schimbări 
să funcționeze în favoarea sa, stârnind interesul elevului și perfecționând calitatea 
predării. 

Facilitarea învățării și ridicarea nivelului de educație, fie online, fie la clasă, este 
scopul principal al oricărei persoane care dorește să fie educator. Câteva propuneri 
pentru o utilizare eficienta a educației on-line: 

 Învățare combinată: o combinație de învățare online și față în față 
A atrage atenția unei generații din ce în ce mai conectate și bombardate cu 

informații nu este o sarcină ușoară. Pentru a găsi o soluție, profesorul poate fi nevoit să 
se întrebe: care a fost clasa care mi-a plăcut cel mai mult când mergeam la școală? De 
ce? Răspunsul la această întrebare este de obicei același: pentru că orele au fost 
distractive. Pentru că profesorul de științe a folosit muzica pentru a explica subiectul 
sau profesorul de matematică a luat dulciuri pentru a preda despre înmulțire și 
împărțire. Pentru a îmbunătăți învățarea, aceasta trebuie să fie cheia educatorului: 
folosirea creativității pentru a trezi interesul elevilor și a-i face să participe activ la 
procesul de învățare. 

 Creați asociații 
Pentru a încuraja și îmbunătăți învățarea, tehnica creării de asocieri constă în 

relația noilor concepte cu altele deja cunoscute, creând conexiuni ușor de reținut. 
Creierul nostru înregistrează informații prin asociații. Aceasta înseamnă că 

înregistrăm mai ușor atunci când informații noi sunt asociate cu ceva care a fost deja 
memorat anterior. 

 Integrarea cântecelor și rimelor 
Muzica nu se demodează niciodată. A inventa parodii ale unui cântec celebru 

sau a crea rime pentru a preda despre un subiect este ceva care a funcționat în trecut și 
va funcționa întotdeauna. 

Crearea muzicii și a rimelor este o modalitate simplă și naturală de a transmite 
cunoștințe, pe lângă faptul că face clasa mai dinamică și mai interesantă. 

În spatele unei educații bune se află întotdeauna un educator bun, care nu se 
mulțumește doar cu pregătirea elevilor pentru teste, ci se străduiește să le 
îmbunătățească învățarea prin cursuri pregătite cu dăruire și dorință de a face diferența. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI ÎN COMUNITATE 

 

Educatoare:  Olteanu Mădălina                                                          
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad 

 
 

La etapa actuală, instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite să facă față 
unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice 
locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, unmediu în continuă 
schimbare. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a instituției. Analizând ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în 
contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.Internetul, privit 
cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala 
își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  
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Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educative 
atât pentru copii cât și pentru părinți.Misiunea noastră, a educatorilor este  de a 
promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie 
pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participle copiii. Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră 
amintesc doar câteva: Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; Vizionarea în grup a 
unor spectacole, teatru de păpuși; Excursii, drumeții, plimbări; Vizite la diferite 
instituții din oraș; Participare la concursuri locale, judetene, naționale și international 
avizate de MEN etc. Acest tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță, 
îi determină să o îndrăgească și mai mult. 

În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locala prin care 
promovam imaginea grădinitei noastre. În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei 
mai importanți factori in actul educational:copiii, familia, grădinița și comunitatea 
locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc 
interesul pentru educarea integrală a copiilor. 

 În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Gradinita 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.Educația de calitate 
este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual 
asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în 
mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde 
rapid. 

Bibliografie:  
1. Bucun N. ş.a. Marketingul în învăţământ. Program de formare continuă în domeniul 
managementului educaţional. Modulul 4. Chişinău: Institutul de Stat de Instruire Continuă, 2004.  
2. Bulat G. Marketing educaţional. Chişinău: Serebia, 2011. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar, Omet Georgeta - Francisca                                               
Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil,, Ulmeni, judetul Calarasi 

 

 

Astazi, scoala este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe din partea 
societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar 
și, în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac 
din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, 
privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o 
școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
      Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.  
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"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII"  

 

Prof. Onea Alina Lidia                                                                  
Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina 

 

 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, site-ul facebook, a unui email sau a unei platforme, nu doar că 
putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

In cadrul proiectului ,,O zi in satul meu,, 

După Sfânta Liturghie ne-am bucurat de deosebita interpretarea poetica și 
muzicala a elevilor Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, membrii ai 
grupului de cateheza din parohia noastra și exponatele din cadrul proiectului 'O zi în 
satul meu'. 

 

 
1 Decembrie este zi de sărbătoare pentru românii de oriunde, este Ziua Națională 

a României, un moment istoric, încărcat de profunde semnificații! La mulți ani, 
Romania! 
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           Proiectul ,,Frumusetea datinilor si obiceiurilor romanesti,, 

           Așteptând Nașterea Domnului, elevii Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu va 
aduce în suflet, încă de pe acum, bucuria și emoția minunatei și sfintei nopți a Nasterii 
Domnului. 

   

   

   
"Eminescu trebuie cunoscut întocmai cum este: ca un mare și inconfundabil poet 

al omenirii" Edgar Papu 

   

   
        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții  
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Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, județean sau național. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale. 

Imaginea scolii se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 
venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, 
adaptată la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 
predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Onișor Andrea                                                                    
Lic. Teoretic „Samuil Micu”, Sărmașu, Jud. Mureș 

 
 
 
 Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată 
cu conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri 
intangibile pe care o firmă le are. Promovarea imaginii reprezintă cât de bine reușește 
compania să răspundă nevoilor clienților și este rezultatul unui marketing eficient, mai 
degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza produsului sau serviciului și, de cele mai 
multe ori, ea reflectă întreaga experiență pe care consumatorul o are cu produsul sau 
serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand” se referă la toate activitățile care 
influențează percepțiile clienților și activitățile firmei. 
 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor (activități 
extrașcolare, activități de voluntariat, rezultatele la concursurile școlare de la nivel 
local, județean, național, rezultatele de la examenele naționale – Evaluare Națională, 
Bacalaureat), părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 
 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 
 Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 
folosind metodele şi tehnicile potrivite. 
 Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa 
managerială a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 
actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea 
academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este 
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importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, 
performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale 
culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, 
ritualuri, ceremonii) al comunității.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența 
dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care 
managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală. 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 
 
 
Bibliografie: 
 
Iosifescu Ș.- Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008 
Cojocaru V. - Schimbarea în educație și Schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 
2004. 
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Promovarea imaginii școlii Gimnaziale „Buică Ionescu” – Glodeni  
 

 

Inst. Onofrei Iuliana – Roxana                                                           
Școala Gimnazială „BUICĂ IONESCU” – Glodeni, Jud. Dâmbovița 

 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, Școala Gimnazială „Buică 
Ionescu” – Glodeni din judeţul Dâmbovița, reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, 
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului institutiei, iar pe de altă 
parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.   

Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi 
formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, 
conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi 
„Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi din mediul 
rural. 

SCOPURILE STRATEGICE   

1. Constituirea imaginii şcolii  

2. Promovarea imaginii şcolii  

3. Menţinerea imaginii şcolii noastre 

OPŢIUNI STRATEGICE   

a) Dezvoltarea curriculară;  

b) Dezvoltarea resurselor umane;  

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-
media, lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a 
atenţiei ce trebuie acordată promovării instituţiei difuzarea informaţiilor cu privire la 
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oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale, resursele umane, 
rezultatele şcolare; 

• consilierea elevilor rromi, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi 
profesională; 

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, internaţional, în 
scopul promovării  

• imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii 
regionale 

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, 
internet). 

• continuarea traseului educational al copiilor: prescolar, invatamant primar, 

• dezvoltarea competentelor de relationare interculturala, conservarea traditiilor 
locale, identificarea unor traditii pierdute; 

• crearea unui climat de siguranta fizica pentru elevii scolii si a unui ambient 
placut; 

promovarea educatiei ecologice in scopul protectiei mediului; 

• sprijinirea elevilor mai putin motivati si mai putin sustinuti de familie in 
vederea ameliorarii rezultatelor scolare. 

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii.  

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea 
imaginii școlii în comunitate.  Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze 
multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor de bună practică in managementul 
instituţional.  

De asemenea, personalizarea ofertei educaţionale la nivel institutional prin 
diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie de nevoile elevilor si profesorilor. 
Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul rural, impune o colaborare eficientă 
cu reprezentanţii acestora. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe 
reducerea abandonului școlar, susținerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de 
risc, reprezintă alte priorităti de luat în considerare. 
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Importanța promovării imaginii școlii 

 

Inf. Onose Alina Daniela,                                                                
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 
 

Promovarea imaginii unității de învățământ este un factor important în 
dezvoltarea acesteia, în realizarea obiectivelor propuse, a planului de școlarizare, dar 
și în atragerea cadrelor didactice bine pregătite.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii este reprezentat de calitatea 
procesului instructiv-educativ. Calitatea instituției de învățământ depinde de factorul 
uman, cadrele didactice, personalul auxiliar, cel nedidactic și, nu în ultimul rând, de 
elevi. 

Obiectivul general al promovării școlii constă în  crearea unei imagini favorabile 
în comunitatea locală, educația de calitate, promovarea unui comportament moral 
pozitiv, accesul la ofertele educaționale adaptate cerințelor comunității, combaterea 
discriminării prin activități specifice sunt rezultatul unui efort colectiv al cadrelor 
didactice dintr-o școală, fiecare aducându-și aportul la promovarea instituției școlare. 

Sprijinirea cadrelor didactice în implementarea proiectelor inovative, în 
realizarea acestora și diseminarea rezultatelor este un factor important în promovarea 
imaginii școlii. 
Pentru promovarea imagii instituției, promovarea ofertei educaționale are o prioritate 
aparte.  Dar nu este suficient ca oferta școlii să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie 
înțeleasă îndeosebi de părinți dar şi de elevi. 

O bună promovare se realizează în mediul online, pe pagina de facebook și site-
ul școlii, prin publicarea tuturor rezultatelor, publicarea permanentă a imaginilor și 
descrierilor ale activităților derulate, asigurând astfel comunicarea cu beneficiarii 
direcți și indirecți. 

De asemenea, a luat amploare, în acestă perioadă, promovarea unității de 
învățământ prin proiecte locale, județene, naționale și internaționale desfășurate online. 
Astfel activitățile extrașcolare, schimbul de experiență au loc online, elevii și cadrele 
didactice se întâlnesc prin intermediul diverselor aplicații, cele mai utilizate fiind Meet 
și Zoom.  

Promovarea imaginii școlii se poate realiza și direct, un exmplu este 15 ianuarie 
Ziua Culturii Naționale și aniversarea marelui poet Mihai Eminescu. Elevii școlii au 
ieşit în stradă cu bannere şi coşuri de poezii scrise de Mihai Eminescu, transcrise de ei 
pe cartonaşe, frumos prezentate. 

Elevii i-au întâmpinat pe trecători astfel: "Ştiţi că e ziua lui Eminescu?", "Vă 
aduceţi aminte câteva versuri de Eminescu?" sau "Alegeţi o poezie din coşuleţ", "Vreţi 
să ne citiţi?". "Ideea este ca Eminescu să nu rămână într-o sală de clasă, sărbătorit într-
o sală de festivităţi, ci să ieşim dincolo de mediul şcolar de zi cu zi şi să creăm o relaţie 
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cu comunitatea, să le aducem aminte oamenilor că este ziua lui Eminescu, să le oferim 
versuri, să citim şi să ne bucurăm împreună de poezia lui". Prof. Elena Grigoriu, 
organizatoarea evenimetului. 

Promovarea unității școlare se poate face și indirect, prin intermediul articolelor 
de presă scrisă. 

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către autorități, părinți, 
elevi menține școala în atenția generală a comunității.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

 

Prof. Oprea Duta - Draguta                                                              
Scoala Gimnaziala Comisani 

 
 

Necesitatea promovarii unitatii scolare este o componenta importanta pentru 
crearea unui cadru viu si poprice pentru dezvoltarea elevilor. Vremurile tulburi prin 
care trece societatea a determinat scoala sa fie pregatită pentru cerintele complexe care 
apar pe zi ce trece, ramanad in acelasi timp constanta in viata elevilor si pastrandu-si 
locul de educator si formator de caractere pentru viitorii cetateni ai societatii. 

Promotorii acestei deschideri spre nou sunt cadrele didactice care se informeaza 
si tin pasul cu tendintele societatii in ceea ce priveste dezvoltarea continua a scoalii. Pe 
de alta parte, beneficiarii acestei directii sunt pe de o parte elevii, in mod direct,ei 
interactionand zi de zi cu mediul scoalar, dar si celelate persoane care nu 
interactioneaza direct, in speta parintii, alte persoane din comunitate etc. 

Avand in vedere volumul foarte mare al notiunilor pe care elevii le abordeaza si 
tinand cont de sedentarizarea copiilor, este mai important ca niciodata sa accentuam si 
unele aspecte legate de sanatate fizica si pshica. 

De aceea trebuie sa se puna accent pe urmatoarele obiective: 

1. Crearea unor spatii de invatat si de joaca.  

Toți elevii merită acces la un mediu curat și sigur, în interior și în 
exterior. Școlile ar trebui să ofere elevilor mese hrănitoare și oportunități de activitate 
fizică – inclusiv cursuri de educație fizică și recreere – în timp ce îi învață pe elevi 
despre importanța nutriției și a activității. Locurile de joacă pot oferi o conexiune cu 
natura și spațiile de învățare în aer liber. 

2. Sănătatea ca parte integrantă a reusitei în educație 

Studiile arată că elevii sănătoși au șanse mai mari de a merge la școală, sunt 
capabili să se concentreze în clasă și sunt mai bine poziționați pentru a obține succesul 
școlar. Prin urmare, definiția unei școli de succes ar trebui să țină cont de cât de bine 
integrează o școală starea de bine în planul său de învățare, astfel încât toți elevii să 
aibă oportunitatea de a prospera. 

3.  Accesul la servicii de sănătate fizică și comportamentală 

In ultimii ani foarte multi elevi au probleme de sănătate care le afectează 
capacitatea de a reuși la clasă. Acest lucru are implicații pentru sănătatea pe termen 
lung a copiilor și pentru oportunitățile lor de a învăța și de a reuși la școală. Se știe că 
îngrijirea medicală cuprinzătoare în școală, inclusiv serviciile de sănătate psihica și 
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comportamentală, îmbunătățește bunăstarea elevilor și rezultatele școlare. Dar accesul 
la îngrijire este adesea indisponibil sau inegal. Extinderea serviciilor de sănătate din 
școală poate îmbunătăți sănătatea tuturor elevilor. 

4. Părinți și membri ai comunității implicați 

Pentru ca aceste eforturi să reușească, personalul școlilor trebuie să implice 
părinții și membrii comunității în înțelegerea legăturii dintre sănătatea elevilor și 
rezultatele scolare. Astfel de eforturi pot crea sprijin pentru un mediu școlar sănătos și 
pot asigura că familiile profită din plin de oportunitățile de îngrijire a sănătății 
disponibile la școală. 

Urmând această viziune, împreună putem lucra pentru a crea școli care să susțină 
bunăstarea și învățarea elevilor. 
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Gradinita, draga mea! 
 

Prof. inv. prescolar Oprea Petruta                                                        
Gradinita cu program prelungit “Dumbrava minunata“ Giurgiu 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

   Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ 
atât pentru copii cât și pentru părinți.Misiunea noastră , a educatorilor este  de a 
promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie 
pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie,rasă deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituționala . Prin oferta educaționala grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participe copiii.Activitățile extracurriculare au un conținut cultural 
artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de 
participare la viața și activitatea comunității locale.Aceste activități oferă copiilor 
destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoaștere a aptitudinilor.Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte 
variate. 

Pentru o buna desfasurare a activitatilor depunem eforturi în asigurarea unor 
spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de 
educație ale fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia.Nu este 
suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. Părintii 
vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor 
didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și 
parteneriatele în care grădinița este implicată.  

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul 
educational:copiii, familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a 
părinților și a comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea 
integrală a copiilor 
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Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa raspunda 
solicitarilor din sistemul educational este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest 
lucru ramanand un instrument valoros al gradinitei-in general si un mare castig pentru 
educatia copiilor-in special, pornind de la ideea ca prescolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obisnuita a gradinitei pentru a intra in relatie cu semenii. Copilul vine 
astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un mediu comunitar 
variat. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, imaginea gradinitei poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Gradinita 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
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Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine 
pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                 
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: OPRESCU MARINELA                                            
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA LUNGĂ 

 
 
 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin 
implicarea fiecărui cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre 
noi, prin armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.     
 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii unității școlare. Copilul 
trăiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții.        

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.   

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o 
legătură între componenta cognitivă și cea comportamentală. În urma plimbărilor, a 
excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, 
sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi 
să acţioneze în acest sens.       

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale 
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că 
în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 
copiii se autodisciplinează.          
 Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai 
frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului 
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pentru viaţă. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de 
copii.    

Participarea la dezbateri sau discuții de grup - atât elevii cât și părinții acestora 
pot fi invitați să participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de 
grup care îi vor ajuta să- și formeze competențe în comunicare.      

Participarea la concursuri de cultură generală -  cu ajutorul acestor concursuri, ei 
pot acumula informații suplimentare.       
 Participarea la diverse campanii de conștientizare – este important ca elevii să 
participe la diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., 
astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale.   
 Participarea la evenimente comunitare -  astfel, elevii află cum să ofere primul 
ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), 
întregul proces și tehnicile folosite.         

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară.          

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
pozitiv, și participarea la activități extrașcolare.  
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor 

 

Oprișor Măriuța Elena                                                                  
Profesor pentru învățământul preșcolar                                                   

Grădinița cu P. P. Oțelu Roșu 

 
 

Rolul părințiilor cât și al școlii este 
foarte important în formarea și dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Factorii de bază care 
ajută copilul în desăvârșirea propriei educații 
sunt școala și familia.  

Funcția educativă a familiei constă în 
formarea priceperilor, deprinderilor de viață, 
sentimente. Rolul familiei este important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral si estetic. Școala, 

alături de familie, influențează, prin condițiile concrete în care se desfășoară procesul 
de învățământ, personalitatea copilului.  

Școala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si 
respectarea identității sale cu familia, prin recunoașterea importanței acesteia și 
atragerea în procesul didactic și cu toate resursele educative ale societății pe care le 
identifică și le folosește activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să 
întărească schimbarea în relațiile școală-familie. Acest concept este parteneriatul 
educațional.  

Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului educațional. Acesta presupune o unitate de 
cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni educative între factorii educaționali..  

    Parteneriatul educațional se realizează între: 

 instituțiile educației: familie, scoală si comunitate; 
 agenții educaționali: copil, părinți, profesori, specialiști în rezolvarea unor 

probleme educaționale; 
 membrii ai comunității cu influență asupra creșterii, educării si dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanți ai bisericii, ai poliției); 
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     Părinții, copiii și comunitățile se influențează puternic unii pe alții.  Mediul în care 
trăiesc părinții poate sprijini sau devia viețile lor, poate determina multe dintre valorile 
lor.   

De asemenea, părinții pot influenta comunitatea și pot contribui la dezvoltarea 
valorilor comunității.  Activitatea educativă ce se realizează în școală nu poate fi 
separată, izolată de alte influențe educative ce se exercită asupra copilului. Educația 
este cea care desăvârșește ființa umană, educația pe care copilul o primește în familie, 
în școală și de la comunitate.  

Implicarea părinților joacă un rol important în cadrul intervenției școlare. 
Acțiunile care implică părinții produc o schimbare în ambientul familiei și cresc 
aspirațiile, atât ale părinților pentru copiii lor, cât și ale copiilor înșiși. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre 
plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui 
să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor.   

Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se implică 
în procesul de învățare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se 
formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudine, adică ,,cei șapte ani de acasă’’.   

Uneori părinții uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece și unii 
și alții nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea și îmbogățirea 
cunoștințelor acestuia.  Se întâmplă totuși ca ceea ce consideră părinții a fi o măsură 
corectă pentru copilul lor într-o anumită situație, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie 
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunțarea la intervenții din partea părinților care sunt depășiți de situație . Între familie 
și școală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, ședințe și lectorate cu părinții 

Un parteneriat familie – școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce 
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că 
același subiect este copilul nostru și școlarul nostru.  Cadrele didactice află cum este 
fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează și-l pasionează, 
iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l motiveze și 
să-l ajute.   

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei 
generații.  Ea este factorul decisive și pentru formarea unui om apt să contribuie la 
dezvoltarea societății, să ia parte activă la viața, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul 
de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, ci și 
de a stimula calitatea de om. 
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Parteneriatul educațional se aplică la nivelul tuturor acestor relații.  Colaborarea 
dintre școală și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de 
cerințe și o unitate de acțiune când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinților în rezolvarea problemelor școlare și în sprijinirea 
procesului instructiv-educativ are o serie de motivații, dintre care enumerăm : părinții 
își cunosc copiii și doresc să îi descopere ca elevi, părinții au nevoie de informații 
referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

Forme de colaborare a părinților cu școala: 

 prezența la ședințe și lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activități cultural- artistice și sportive; 
 organizarea unor expoziții, serbări, excursii; 
 organizarea unui colț verde în școală; 
 atragerea unor fonduri pentru școală; 
 susținerea bibliotecii prin donații de cărți. 

O comunicare optimă educator/învățător/ diriginte/ familie are rolul de a acționa 
în mod pozitiv asupra copilului și de a stopa comportamentele negative.. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ GRĂDINIȚEI                                        
ÎN COMUNITATE 

 

Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA,                                            
Școala Gimnazială ,,Constantin Negreanu”,                                                

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
Egalitatea de șanse în fața educației și asigurarea unui învățământ de calitate 

pentru toți sunt, pentru majoritatea sistemelor de învățământ din lume, obiective 
prioritare. Sistemul de învățământ din România nu face excepție. Deși distincte, cele 
două obiective nu pot fi separate: un sistem de învățământ nu poate fi considerat 
accesibil doar pentru că asigură reprezentarea la toate nivelurile sale pentru toate 
categoriile de populație, ci și dacă toți elevii au acces la același tip de cunoștințe și în 
ceea ce privește calitatea și din punct de vedere al cantității acestora și de condiții de 
desfășurare a procesului instructiv-educativ asemănătoare.     

Tot mai mulți specialiști (sociologi, pedagogi, economiști etc.) din diferite 
instituții (ministere de resort, centre de cercetare, organizații internaționale etc.) acordă 
o atenție deosebită identificării factorilor care influențează calitatea învățământului, 
aplicării consecvente de măsuri care s-au dovedit a avea un impact major asupra 
îmbunătățirii calității educației, elaborării de sisteme complexe de măsurare a calității 
educației asigurate de către scoli etc.  

În general, printr-un învățământ de calitate se înțelege un învățământ care aduce 
cât mai mulți elevi în situația de succes școlar, adică elevi cu rezultate școlare bune și 
foarte bune pe parcursul anului școlar, elevi care participă cu rezultate pozitive la 
concursuri, olimpiade, teste naționale și internaționale etc. O participare școlară la toate 
nivelurile de învățământ cât mai ridicată, o rată de părăsire timpurie a sistemului 
apropiată de zero, un procent important de absolvenți ai diferitelor niveluri de 
învățământ, forme de școlarizare, specializări integrați socioprofesional etc., sunt de 
asemenea, caracteristici ale unui sistem de învățământ de calitate. Calitatea unui sistem 
de învățământ este influențată atât de factori externi școlii (mediul soci familial și 
economic de proveniență al elevului, nivelul de educație și ocupația părinților etc.), cât 
și de factori care țin exclusiv de școală (colectiv didactic, condiții de învățare, tip de 
școală frecventat etc.). Dacă asupra factorilor exteriori școlii capacitatea acesteia de a-
i modifica în favoarea succesului educațional al elevilor este scăzută, în ceea ce privește 
cea de-a doua categorie de factori, intervenția școlii poate fi maximă.  

Creșterea nivelului de pregătire al corpului profesoral, modernizarea bazei 
tehnica-materiale a instituțiilor de învățământ, organizarea de programe educaționale 
extracurriculare sau/și de sprijin educațional, reducerea numărului de elevi dintr-o 
clasă, implicarea familiei, a comunității în activitățile școlii etc., sunt doar câteva dintre 
metodele prin care școala poate interveni în favoarea îmbunătățirii calității educației și 
care s-au dovedit în timp a avea efecte pozitive semnificative.  
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Promovarea unei școli se poate face prin relații publice, tipărituri de promovare 
(broșura, cărticica, prospecte etc.) și reclama. Relațiile publice sunt o modalitate prin 
care școala comunică cu mediul nu doar spre a oferi informații asupra serviciilor și 
produselor sale ci pentru a se face cunoscută și a-și consolida poziția în cadrul 
comunității locale. Cu ajutorul relațiilor publice școală își informează publicul ținta 
internă sau externă asupra obiectivelor, misiunii, activităților și intereselor sale.  

Uneori pot exista situații în sistemul învățământului preșcolar în care locurile 
pentru înscrierea copiilor sunt limitate, și grupele sunt supra aglomerate, totuși, fiecare 
grădiniță ar trebui să realizeze propria campanie de comunicare. Acesta nu vizează doar 
promovarea imaginii pentru atragerea copiilor, aspect specific învățământului privat, 
ci o modalitate eficientă de a comunica către comunitate viziunea, misiunea si 
performanțele grădiniței.                                     

O campanie de comunicare/ relații publice ar trebui să includă aspecte, precum:  
 Viziunea/misiunea grădiniței;  
 Publicul căreia i se adresează;  
 Sloganul/mesajul grădiniței;  
 Mesaje, argumente pentru alegerea acestei grădinițe de către părinți și copii. 

Modalități de promovare a ofertei educaționale a instituției (de exemplu, pliante, 
publicații, postere, pagini web, evenimente)  

  Tipuri de materiale promoționale (de exemplu, insigne, calendare, felicitări. 
 Calendarul activităților de relații publice, care cuprinde activități din sfera: 

interviurilor, comunicatelor de presă, relației cu mass-media, evenimentelor 
organizate;  

 Evaluarea calității comunicării prin monitorizarea articolelor din presa locală, 
nivelul finanțărilor obținute, calitatea aprecierilor părinților.  

Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere organizația educațională este 
formarea sau prezentarea unei imagini. Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată 
a unei persoane, grup de persoane sau a unei opinii publice despre instituția respectivă. 
Imaginea unei instituții se gestionează ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situații 
aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniței respective. Gestionarea 
imaginii instituției este o obligație a întregii echipe și, în special, a directorului 
organizației. 

 Ca urmare, strategia instituției trebuie să vizeze activități de familiarizare a 
personalului cu filozofia instituției și de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru 
al echipei să se considere coparticipant la succes.  

Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădinițele 
trebuie să utilizeze mijloace variate de promovare a imaginii, precum:  

 Grupul de copii și cadre didactice;  
 Internet, pliantul de prezentare, afișe, mape de prezentare, ziarul (revista) 

grădiniței, cărți de vizită și ecusoane. Pentru a beneficia de o imagine cât mai bună în 
comunitate este necesar să ne antrenăm în realizarea acestor materiale de promovare 
cât mai multe grupuri de sprijin formate din părinți, specialiști din comunitate. Așadar 
există o gamă variată de modalități și strategii pentru promovarea imaginii instituției 
în comunitate.  
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Strategia de promovare: 
  promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala 

și-a făcut cunoscute strategiile de derulare și dezvoltare a ofertei educaționale, prin 
intermediul internetului, popularizarea exemplelor de bună practică;  

 promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea 
unităților economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele 
didactice a familiilor cu copii, popularizând astfel activitatea școlii.  

Instrumente de promovare:  oferta de promovare;  site-ul unității și 
actualizarea la zi a acestuia;  promovarea în mass media locală;  promovarea ofertei 
la târgul de oferte;  prezentarea ofertei educaționale și a materialelor promoționale în 
ședințele cu părinții;  amenajarea de expoziții cu lucrările copiilor la unitate, CCD, 
ISJ, parteneri;  foto expoziții cu activitățile desfășurate la clasa și nu numai.  
 
 

Bibliografie:  
 
 Petrescu, Ion; 2001, ,,Management”, Editura Holding Reporter, București;  
 Cerchez, N ; Mateescu, E.; 2014, ,,Elemente de management școlar’’, Editura 

Spiru Haret, Iași;  
 Jinga, Ioan; 2011, ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, București. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

 

Prof. înv. preșc. Opruț Brîndușa 

 
 

     La nivelul fiecarii unitati de invatamant se elaboreaza un plan institutional de 
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care 

să vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 

 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta ; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile 
în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 

 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate 
in cadrul comunitatii locale. 

 
 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 

de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si  sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

 Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ; diversificarea, înnoirea  materialului didactic aferent  procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
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▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE:  

1. ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia                            

Obiectivele parteneriatului: 

 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită 
ca un ,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 

Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii 
ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 

2. ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ. 

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

 Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru 
prieteni”, ,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 

3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  

 Obiectivele parteneriatului : 

▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 

▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 
cu privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 

▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 
formare. 

 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 
pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări 
activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 
circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 
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▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 

5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat 
între educatoare-logooped-psiholog. 

 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 
provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Înv. Preșc.: Orban Zsuzsanna-Adel 
 

 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                   

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe 
tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direcți, cât si indirecți(elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional și educaţiei. Crearea 
şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în 
primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați 
în principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitivă asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul instituțional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
trăiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emoțional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă, binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
Prin combatrea violenței din unitatea școlară, reducerea incidențelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

- ȘCOALA ONLINE - 

 

               Prof. pentru înv. preșcolar Oțel Georgiana – Mihaela                                
Grădinița cu Program Prelungit Dr. I. Rațiu, Turda, jud. Cluj 

 

 

 Când vorbim de școala online trebuie neapărat să ținem cont de deprinderile 
utilizării unui calculator, laptop dar și de diferite concepte, precum: E-learning, blended 
learned, TIC, IAC, Web based learning 
 Învățarea mixtă (blended learned) este o abordare a educației care combină 
materialele educaționale online și oportunitățile de interacțiune online cu metodele 
tradiționale de clasă, bazate pe întâlniri față în față. Acest timp de educație implică 
utilizarea de noi elemente de tehnologie și comunicare și de noi metode pedagogice. 
 E-learning-ul se referă la utilizarea tehnologiilor Internet pentru a furniza o gamă 
largă de soluții care sporesc cunoștințele și performanța.  
 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ansamblu de instrumente și resurse 
tehnologice utilizate pentru a comunica si pentru a depozita și gestiona informatia 
necesara învățării.  
 Istruirea asistată de calculator - folosește software educațional memorat pe CD 
sau pe hard-disc, dicționare, enciclopedii, lecții de matematicã, limbi strãine, geografie 
etc.  
 Web based learning - instruire prin intermediul cursurilor WEB. 
 
 Un profesor bun este cel care va avea viziune  şi va pregăti elevii/studenţii pentru 
viitor, el trebuind sa fie orientat și să se pregatească permanent pentru noile contexte, 
atent la noile cercetări. O provocare şi o necesitate reală a educaţiei a fost şi este găsirea 
unui „limbaj comun”, a unor noi metode didactice de predare-învăţare, tehnici de 
captare a atenţiei, tehnici de motivare pentru studiu, strategii de menţinere a 
contactului  şi colaborării creative cu noua generaţie. 
 Oportunităţi din perspectiva profesorului în  utilizarea calculatorului pentru 
desfășurarea actului de predare, ar fi numeroasele softuri, platforme, aplicații care vin 
în ajutorul cadrelor didactice pentru  planificarea, proiectarea și aplicarea activităților. 
Printre acestea amintim: G Suite for Education, GoogleClassroom, Google Meet, 
Google calendar, youtube, Mindmup, Wordwall, Filmigo, Liveworkskeets, 
Jigsawplanet, ChatterKid, etc. utilizarea explicită și interactivă a acestora este de multe 
ori spectaculoasă. Înţelegerea diferitelor procese şi fenomene este mult uşurată prin 
oferirea unui suport vizual, atractiv, animat, preșcolarilor, iar aceştia devin mult mai 
motivaţi să participe la activitate şi să înveţe. 
 Calculatorul a devenit indinspensabil în zilele noastre în educaţia modernă, la 
serviciu, în viaţa de zi cu zi. 
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 Oportunităţi pe  care le  implică utilizarea calculatorului în desfășurarea 
activității dicactice: 

* Facilitează accesul la informaţie în domeniu, trecerea de la acumularea pasivă la 
învăţarea prin descoperire a programelor de lucru, aplicaţiilor; 
* Te ajută să-ţi dezvolţi  abilităţi şi strategii cognitive pe care să le foloseşti în munca 
de zi cu zi, oferindu-ţi posibilitatea de adaptare în diverse situaţii (tutoriale); 
* Te ajută să-ţi întocmeşti documentele personale şi profesionale, să-ţi pregăteşti 
suportul tehnic, să fii la zi cu evoluţia tehnologiei, prin cursuri de formare şi 
specializare pe care le poţi desfăşura online; 
* Este un mijloc excelent de comunicare, mai ales în situaţii în care omenirea se 
confruntă cu diverse pandemii iar şcolile sunt închise, munca desfăşurându-se în sistem 
online. 
* Îţi poţi testa nivelul de cunoştinţe pe care le deţii, rezultatele fiind furnizate în timp 
relativ scurt; 
* Este un mijloc eficient de a-i ajuta pe elevi în a-şi forma competenţe digitale 
 
 Provocări pe  care le  implică utilizarea calculatorului în desfășurarea activității 
dicactice:: 
* Ca o primă provocare adusă de extinderea reţelelor mass-media, în special după 
dezvoltarea tehnologiilor care asigură viteza ridicată a traficului pe Internet, este că 
trebuie să fii mereu atent la tot ce apare nou în domeniu: programe, platforme de lucru, 
aplicaţii care-ţi ușurează munca şi te ajută. 
* Varietatea informaţiilor pe care ţi le pune la dispoziţie şi nevoia ta ca dascăl de a te 
trece prin filtrul selecţiei, de a le cerceta şi nu doar de a le da „copy paste”, pentru că 
uneori găsim pe net şi informaţii greşit formulate; 
* Calculatorul este un mijloc de construcţie şi de modernizare care combină mai multe 
feluri de raportare la cunoaştere, de aceea este mereu o provocare pentru om; 
* Consumul de timp; 
* Nevoiile profesorilor în şcoala online, nevoia de formare a unor deprinderi de 
mânuire a calculatorului, de stăpânire a unor programe de lucru, aplicaţii, platforme de 
învăţare; 
* Îl pune pe dascăl în ipostaza de a fi creativ şi deschis noilor tehnologii. 
 
Bibliografie: 

* Suport de curs: E-learning și blended learning: procese de învățare și probleme, 
Lector univ. dr. Predescu Constantin; 
* D. Ștefănescu; S. Velea , ”Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport 
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* Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea 
curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014. 
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Promovarea imaginii scolii în comunitate 

 

Prof. înv. primar Otomega-Dumitru Ana                                                   
Școala Gimnazială ”Kadar Marton” Pănet, structura Cuieșd 

 
Obiectivul general în promovarea imaginii școlii, este de crea o imagine pozitivă 

a instituției și aceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. În condițiile 
unui sistem concurențial în continuă 

dezvoltare devine imperativă accentuarea eforturilor de promovare a imaginii 
școlii şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți. 

Imaginea școlii are o puternica influență asupra așteptărilor, iar aceste așteptări 
influențează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează 
asupra comunității să fie aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. Construirea şi 
consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare 
și de calitate. 

Imaginea unei instituții educaționale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli și interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiție, 
modificate şi îmbogățite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informațional în care se formează, fiind 
condiționată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură și instruire, 
apartenența etnică sau politică etc.  

Imaginea este un factor important care a fost recunoscut și studiat din 1950. În 
lucrarea sa ,,Managementul Marketingului,, Philip Kotler a definit imaginea, într-un 
sens larg, ca reprezentând ,,ansamblul percepțiilor pe care un individ le are vis-a-vis de 
un obiect”. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt precare, atunci există un semn 
clar al unei crize pentru instituția respectivă.  

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). În conturarea unei strategii 
de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 
școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o 
preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să 
evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a 
elevilor. Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății. 

 Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența 
dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care 
managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
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propriilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală. 
Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 
Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii 
lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea 
tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în 
nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite 
de școală.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media 
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea 
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie 
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 
profesorului. 

Școlile ca instituții publice în sine, devin într-o mare măsură independente și 
intră într-o competiție a performanței  educaționale, implicit a imaginii publice, pentru 
atragerea de fonduri și până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurențial, 
depinde nu numai evoluția instituției, ci chiar existenta ei.  

Performanta educațională se poate realiza prin atragerea de cadre și închegarea 
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, precum și 
asigurarea unei baze materiale didactice complexe și competitive. Acest lucru este o 
condiție necesară, dar nu și suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai 
pregnant apare astăzi, necesitatea formării și promovării imaginii școlii atât ca entitate 
de ansamblu, dar și a fiecărui cadru didactic în parte. 
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INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE 
 

 

PROF. PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA                                               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

 
            

Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea 
organiza, conduce şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care 
vor fi definiţi în cele ce urmează, conform resurselor bibliografice: 

„Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de 
învăţământ, conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în 
termeni de politică a educaţiei.” 

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui 
calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii 
tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor 
de comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, 
materiale audio, video. 

Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, 
proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor 
procesului de instruire. 

Platforme de e-Learning Open Source Platforma Moodle Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) este un pachet software destinat 
producerii de cursuri bazate pe Internet, oferind un bun suport pentru securitate şi 
administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori. 

Sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în 
acelaşi timp elev şi profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” 
şi promovând-o pe cea a profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-
o manieră particulară cu fiecare student pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile 
şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează discuţiile şi activităţile într-o 
manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod colectiv obiectivele 
generale ale cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi utilizare de 
materiale şi metode moderne de lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează 
creativitatea. 

1educat – portalul ofertei de cursuri: www.1educat.ro 1educat este un portal 
specializat în prezentarea ofertelor de cursuri, promovând perfecţionarea în anumite 
domenii de interes general. Conţine informaţii utile despre planificarea carierei şi 
mediului educaţional, precum şi numeroase resurse, dispunând şi de un asistent online. 
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Are următoarele secţiuni: 

1. Oferta de cursuri – sunt prezentate oferte de cursuri din domenii ca: 
economic, sociouman, IT&C (Information Technology and Communications), limbi 
străine, calificare. Este descris modul de alegere a unui curs, sunt prezentate cursurile 
online gratuite, există un program special de consiliere, se poate consulta piaţa locurilor 
de muncă sau se afla cum se redactează un CD. Această secţiune prezintă şi câteva 
aspecte negative: unele cursuri, informaţii despre anumite domenii, cursuri sau 
furnizori de instruire lipsesc, ele existând doar cu titlul (exemplu: proprietate 
intelectuală). 

2. Planificarea carierei – sprijină pe cei aflaţi în procesul de consolidare a 
carierei oferind detalii despre: • managementul carierei – ajută în alegerea unei cariere 
optime, în condiţiile în care condiţiile pieţei de muncă se schimbă; • consilier de 
carieră – stabileşte obiectivele de carieră, abilităţile şi aptitudinile necesare; • 
programe de consiliere – clasic sau online; • societăţi de plasare 
– oferă adrese Web ale celor mai importante societăţi de plasare din ţară, locuri de 
muncă, burse, studii în străinătate; 

3. Editor – secţiune destinată publicaţiilor educaţionale; 
Mediul educaţional – cuprinde ştiri, informaţii, legi, ordonanţe, acte normative 

din domeniul educaţiei. 

Proiectul Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online oferă 
resurse gratuite utile elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de instruire 
şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning 
şi altele. 

Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să 
contribuie la dezvoltarea şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin 
colaborarea unei echipe formate din elevi, studenţi şi profesori . 

Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin 
oferirea de informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea 
la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea 
comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. Printre cele mai importante 
şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit a unor 
prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului. 
Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul 
numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu 
caracter cultural sau educaţional. Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu 
garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design 
uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum şi îmbunăţăţirea designului paginii 
principale. 

eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor 
didactice din Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru 
derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este disponibil 
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în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească 
parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere 
ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie 
la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție 
de alți utilizatori ai platformei. 

Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, 
exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în 
echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect 
eTwinning. 

O echipă alcătuită din specialiști TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație și 
ISE- Institutul de Științe ale Educației, a derulat o cercetare pe tema implicării 
profesorilor din școlile românești în programul eTwinning. Proiectele eTwinning nu 
sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și valorificate mai 
departe de către participanți pentru îmbunătățirea calității în educație. De fapt, cerințele 
actuale sunt de a integra în curriculum-ul obligatoriu proiectele colaborative online 
eTwinning, deci trebuie să crească numărul celor care implementează astfel de 
parteneriate. 

Concluzii 
 

Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii implicați în proiecte on-line de 
învățare prin colaborare la nivel european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar 
fi: oportunitatea de a interacționa cu elevi și profesori din alte țări europene, suport 
didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte standarde europene, 
instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, 
munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de a purta un dialog 
constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității 
participanților. 
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IMPORTANŢA PROMOVĂRII IMAGINII ŞCOLII 

 

Secretar, PAHOME ANCA 
 

 

 Unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
complexe din partea societății  și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 
educă, dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 
învățământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență 
inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școală își poate 
construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală  responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Unitatea şcolară  nu poate funcţiona bine 
fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor 
membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea 
comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nicio instituție nu poate forța alegerea.  
Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 
să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea 
nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 
programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor şi în funcţie de nevoile 
comunităţii. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice,  tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de 
la an la an. 

Formarea imaginii unei unităţi şcolare se poate realiza aplicând conceptul de 
marketing, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al instituţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată de cadre didactice.  
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Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor 
mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metode şi 
tehnici potrivite. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind  primii, 
interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare şi dau o 
alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția 
de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează oferind 
beneficiarilor ceea ce aşteaptă şi au nevoie prin publicarea tuturor reușitelor, prin 
combaterea violenței , reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu 
sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 
integrează cu ușurință,  
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Importanța activităților educative realizate în online                                         
pentru promovarea imaginii școlii 

 

Secretar, Paiu Ionuț                                                                    
Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu                                          

Bârlad, Jud. Vaslui 
 
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de 
adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale 
clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții 
de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea 
unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai 
cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește 
următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, 
așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii 
educaționale; 
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– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe 
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații 
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a 
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin 
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive 
și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment 
dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați 
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

 

  

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

447



 

Promovarea imaginea școlii moderne 

                                                      

Prof. înv. primar Paleru Rodica                                                          
Liceul Tehnologic I. C. Brătianu, Nicolae Bălcescu-                                          

Structură Școala Gimnazială Nr. 1 Dorobanțu 
 

 
În zilele noastre, școala este pregătită temeinic pentru a face față tuturor 

noutăților apărute din partea societății și își revendică locul său în viața copiilor pe care 
îi formează, dar și, în centrul comunității pe care o influențează în permanență. 
Cerințele elevilor fac din unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în care 
schimbarea e la loc de cinste. 

 Internetul, calculatorul a devenit acum un mijloc permanent de promovare , prin 
care o școala își poate construi o imagine. Crearea şi promovarea unei imagini pozitive 
a școlii în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele frumoase ale 
elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi, iar motivarea elevilor printr-o educație individualizată, folorirea mijloacelor 
tehnologice în strategii de predare atractive vor avea ca rezultat o imagine favorabilă  
asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. Aceste proiecte pot fi derulate și la nivel 
national, dar și international. Implicarea elevilor în proiecte e-Twining a făcut ca toată 
munca lor depusă să fie apreciată atât local, cât și de partenerii noștri străini.  

Astfel ei au fost motivați să se implice tot mai des în astfel de proiecte, 
promovându-și imaginea propriei școli. Activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor cu ajutorul unui site, a unui email, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Utilizarea platformei Adservio în toată această 
perioadă de pandemie, a dus la informarea părinților, mult mai rapidă, despre 
rezultatele elevilor. Chiar dacă, atât elevii cât și cadrele didactice, au fost reticenți la 
început, acum considerăm că este o platformă utilă tuturor, benefică dezvoltării 
beneficiarilor. Societatea în care trăim ne ,,obligă” să folosim în procesul educațional 
metode și mijloace  moderne, instrumente despre care nu știam mai nimic în trecut. 

Toate acestea m-au ajutat în desfășurarea învățământului on-line, atât pe mine 
cât și pe elevi. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine 
pozitivă se crează greu și o păstrăm implicându-ne în permanență în tot ceea ce 
înseamnă proces educațional.  
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PROMOVAREA IMAGINII INSTITUȚIEI PREȘCOLARE PRIN 
DERULAREA PROIECTELOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA 

 

Prof. Paloș Claudia Daniela                                                              
Școala Gimnazială ”Constantin Negreanu”                                                 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
 

La etapa actuală, instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite să facă față 
unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice 
locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 
schimbare. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a instituției. Analizând ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizează în primul rând prin fiecare cadru didactic din instituție și nu în ultimul rând 
prin parteneriate și programe eficiente specific activității preșcolare. Parteneriatul 
educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare ce se 
stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii.  

Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte:   
 nevoia deschiderii instituției către comunitate; 
  sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 
 Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 

solicitărilor din sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al grădiniţei în general şi un mare câştig pentru 
educaţia copiilor în special, pornind de la ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult 
din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în relaţie cu semenii. Copilul vine 
astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar 
variat.  

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate și totodată promovând imaginea instituției.  

După nevoile și scopul urmărit cunoaștem astfel de:  parteneriate care au ca scop 
modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

450



  parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
  parteneriate ce vizeză o integrare eficientă a copiilor în societate; 
  parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
  parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
În conceperea și realizarea unui parteneriat educațional în perspectiva 

promovării imaginei instituției preșcolare trebuie să ținem cont de următoarele reguli 
de bază: 

 - analliza SWOT ce dă naștere ideii de proiect;  
- întocmirea argumentului pe baza analizzei SWOT;  
- stabilirea cu claritate a etapelor proiectului; 
 - evaluarea şi impactul proiectului (proiectul trebuie să aibă ca finalitate 

producerea unei schimbări în bine în domeniul ce-l vizează).  
Etapele proiectului de parteneriat educaţional include:   
Întocmirea protocolului între parteneri: obligaţii comune, obligaţii individuale, 

semnarea protocolului între părţi.   
Organizarea documentaţiei: titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori 

permanenţi şi ocazionali, grup ţintă, iniţiatorul proiectului, beneficiari direcţi şi 
indirecţi, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii 
de lucru, scop şi obiective, echipa de realizare, repere temporale, locaţia, resursele 
proiectului, rezultate aşteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organizaţiei, 
comunităţii şi eventualele produse finale.   

Organizarea desfăşurării proiectului: 
 - echipa proiectului; 
- alcătuirea programului de activităţi, în corespundere cu obiectivele stabilite 

(teme, conţinuturi, responsabilităţi, loc, dată);  
- identificarea resurselor ce pot fi puse la dispoziţia proiectului care trebuie să 

fie în concordanţă cu obiectivele şi cu programul de activităţi (umane, materiale, 
financiare, resurse de informaţie). 

 Implementarea proiectului- derularea propriu-zisă a activităţilor, conform 
calendarului. 

  Monitorizarea şi evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord şi se 
vor pune în practică modalităţi de monitorizare, evaluare şi autoevaluarea proiectului:la 
început, pe parcurs, la final.   

 Diseminarea rezultatelor-experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului se vor 
face cunoscute, utilizând o diversitate de mijloace de comunicare.   

  Finalizarea proiectului-moment mai special în care se va sărbători reuşita şi 
se vor analiza alte nevoi care să conducă la un nou proiect.  

La nivel de sector parteneriatul educațional în scopul promovării imaginii 
institiției preșcolare este organizat și desfășurat conform următoarelor obiective:   

- Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul 
educativ. 

-  Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de 
învăţământ preşcolar, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin 
educaţional ale propriilor copii.   
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- Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii (educativ, 
sanitar, gospodăresc, informativ).   

- Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educativ sănătos.   

- Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei. 
  Creşterea imaginii publice a instituţiei. 
- Oportunitatea de a schimba idei şi impresii, de a împărtăşi din propria 

experienţă şi de a prelua  noutăţi. 
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 

reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate.  

Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religi , nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. Formarea imaginii unei instituții se poate realiza 
aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al 
conducătorului instituției şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi .  

Imaginea instituției poate fi gestionată prin diverse moduri: 
-să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de 

performant;  
-să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii 

încrederea, simpatia, înţelegera şi sprijinul publicului;  
-să foloseşti sponsorizarea; - să angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat 

şi ataşat obiectivelor instituției;  
-să întreţii foarte bune relaţii cu mijloacele de informare în masă.  
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 

publicității, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor 
pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor 
mesaje.  

Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări:   
‐ Reliefarea rolului instituţiei educative, care va scoate în evidenţă: trăsăturile 

definitorii ale instituţiei educaţionale;  
‐ locul şi rolul în sistemul educaţional;  
‐ tradiţiile şi realizările instituţiei;  
‐ aprecierea făcută de sistem şi comunitate; 
‐ interacţiunile educaţionale cu alte instituţii;  
‐ avantajele oferite copiilor; perspectivele medii şi lungi ale instituţiei.  
Reliefarea activităţii instituţiei educative: evidenţierea activităţilor specifice 

instituţiei; 
-  activităţile extraşcolare; programe şi proiecte ale instituţiei; activităţi în folosul 

angajaţilor; 
- activităţi în folosul comunităţii.   
- Reliefarea rolului angajaţilor: rolul membrilor marcanţi ai instituţiei; drepturile 

şi obligaţiile angajaţilor;  
-profesionalismul; 
- competenţa; 
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- onestitatea;  
- contribuţii importante la realizarea scopului instituţiei şi ale angajaţilor; 

participarea angajaţilor la manifestări educaţionale şi ştiinţifice locale, naţionale şi 
internaţionale; rezultate de prestigiu ale angajaţilor 

Deci, prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru 
comunitate și prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale ȋmbunǎtǎțim imaginea instituției.  

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am 
reuşit sǎ atragem atenția asupra potențialului preșcolarilor noștri. Managerul unei 
instituții preșcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine 
pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile 
potrivite.  

 
 
Referințe bibliografice:  
 
1. Bucun N. ş.a. Marketingul în învăţământ. Program de formare continuă în 

domeniul managementului educaţional. Modulul 4. Chişinău: Institutul de Stat de 
Instruire Continuă, 2004.  

2. Bulat G. Marketing educaţional. Chişinău: Serebia, 2011.  
3. Disponibil: http://promep.softwin.ro  
4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/90-95_22.pdf 
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Promovarea imaginii școlii – o necesitate a zilelor noastre 

 

            Prof. înv. primar Panaite Adriana – Carmen                                         
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 
 
 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi atât prin resursele umane 
de care dispune cât şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Însă este imperios necesar ca școala să 
fie pregătită a răspunde cerințelor complexe ale societății contemporane. Cerințele 
beneficiarilor procesului de educație fac ca unitatea de învățământ să fie un mediu într-
o continuă schimbare. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate se realizează prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor școlii 
respective.  

Fiecare cadru didactic al școlii contribuie la crearea imaginii acesteia. O bună 
pregătire profesională secondată de interesul pentru o educație individualizată, 
adaptată la particularitățile elevului, constituie ,,magnetul” cu care unitatea școlară își 
atrage elevii. Profesorii trebuie să adopte o atitudine inovativă și deschisă în  modul de 
realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii. Se va  asigura astfel o atmosferă relaxantă 
care va permite stimularea creativă a elevilor. 

Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin 
diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 
beneficiarilor procesului educațional. Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu 
părinții elevilor, deoarece relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc 
identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional.  

Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan 
de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 
emoțională, estetică și fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se 
completează cu rezultate cuantificabile, ca de exemplu: număr de absolvenți, 
performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ.  

Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagini web ale școlii sau prin 
revista școlii, unde pot fi transmise în mod regulat vești pozitive despre școală către 
toți agenții instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi). În acest mod școala se 
menține în atenția generală a comunității. Vor fi evidențiate rezultatele școlare 
deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, proiectele și parteneriatele 
educaționale la nivel local, județean și național în care școala este implicată, activitățile 
extracurriculare care dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea 
timpului liber al elevilor (excursii, vizite la muzeu, ateliere de creație). Pe pagina de 
facebook a școlii noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care sunt 
implicați elevii: ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”, ,,Daruri pentru alți copii”, 
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,,STOP risipei de alimente”, ,,5 octombrie- Ziua Educației, ,,26 septembrie – Ziua 
europeană a limbilor”, ,,Albumul cu trecut”, ,, Let’s do it, România!”. 

Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea 
învățării, acces la ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței 
și participarea la activități extrașcolare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI                                                    
ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

 

Prof. Panaite Liliana                                                                    
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 
 

“Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. 
Părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” 

(A. S. MAKARENKO) 
 

 Familia ocupă locul central în viaţa copiilor. În cadrul familiei copiii îşi petrec 
primii ani, îşi însuşesc anumite valori, încep să se descopere pe ei înşişi dar şi lumea 
care îi înconjoară, simulează anumite modele de comportament care le determină mai 
târziu personalitatea. Astfel, „meseria de părinte” este tot mai grea şi de aceea este 
necesar ca grija şi eforturile unei familii să conducă la dezvoltarea armonioasă din 
punct de vedere psihic şi afectiv a copiilor. O atmosferă caldă şi de înţelegere în familie 
va crea climatul necesar pentru  buna dezvoltare a copilului şi pentru formarea unei 
personalităţi armonioase. În creşterea, educarea şi formarea copiilor este nevoie de 
multă răbdare, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii părinteşti, astfel încât 
copiii să se modeleze cu plăcere, iubindu-şi şi respectându-şi părinţii.  

O importanţă deosebită prezintă şi bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna 
educare a copiilor, dar este oare suficient pentru a face faţă unei societăţi în continuă 
schimbare? 
Se poate vorbi astfel de includerea familiei într-un proces mult mai complex în ceea ce 
priveşte educaţia copiilor. Intervin astfel doi factori determinanţi în educarea copiilor 
- şcoala şi comunitatea. Dacă familia este cea care asigură condiţiile favorabile pentru 
securitatea şi dezvoltarea copilului, şcoala şi comunitatea  sunt cele ce crează mediul  
relaţional care influenţează socializarea copiilor, oferă alternativa altor modele 
comportamentale şi contribuie major la formarea copiilor ca membri ai societăţii.  

 Şcoala este locul în care copiii acumulează cel mai mare volum de informaţii şi 
cunoştinţe din diverse domenii. Fără o frecvenţă constantă şi o învăţare temeinică nu 
se poate vorbi de succes şcolar. Totodată menţinerea unor legături permanente cu 
şcoala, cu profesorul dar şi urmărirea cu atenţie a prieteniilor pe care le leagă copiii, 
părinţii vor avea mai multă siguranţă în educarea copiilor. Pentru aceasta este necesar 
ca părinţii să petreacă  mai mult timp cu copiii lor şi să conştientizeze că ei au rolul 
esenţial în procesul de învăţare şi formare  a copilului ca membru al unei societăţi 
sănătoase, iar şcoala este cea care le oferă mediul prielnic pentru o pregătire adecvată 
din punct de vedere al asimilării de noi cunoştinţe sau formare de priceperi şi deprinderi 
necesare  pentru desfăşurarea diferitelor activităţi şcolare sau extraşcolare. Se poate 
vorbi de existența unor  situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe 
doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice 
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etc.), ignorând importanţa unei comunicări permanente, afective, nestimulând 
dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. În spațiul familial al copilului trebuie creat 
un mediu de încredere, echilibrat, în care toți membrii implicați trebuie să se manifeste 
neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare 
pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este 
necesar ca părinţii să îşi schimbe părerea pe care o au asupra întâlnirilor din mediul 
şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi 
copil, părinte şi cadru didactic mai ales după o perioadă în care schimbările suferite în 
procesul instructiv educativ realizate în mediul online și-au pus amprenta asupra 
tuturor. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt 
implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de implicare al părinţilor în viaţa 
şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv.   

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar 
nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două 
părţi implicate. Reacţia școlii, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, trebuie să 
fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise 
favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, iniţiativa și 
rezolvarea de probleme. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea 
fiecărui individ prin stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Nu trebuie omis faptul că atunci când şcolile, familiile 
și comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le 
comportă această acţiune. Aici se naște întrebarea la care nu putem oferi la acest 
moment un răspuns: „Cât de pregătiți au fost părinții pentru  a sprijini școala online?” 

În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor 
privind aspectele şcolare, psihopedagogice. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 
parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. 
Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii 
parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate 
cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre 
școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile 
şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta 
familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii;  stimula serviciul comunității în folosul 
şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Școala este locul în care elevii acumulează cel mai mare volum de informații şi 
cunoștințe din diverse domenii, însă tot aici își însușesc anumite valori, încep să se 
descopere pe ei înșiși dar şi lumea care îi înconjoară, simulează anumite modele de 
comportament care le determină mai târziu personalitatea, însă se naște întrebarea „care 
este adevărata nevoie a elevului adolescent?” 
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Nevoia adolescentului de astăzi este de a dobândi un sens al propriei identități 
psiho-sociale care nu se realizează decât prin interacțiunea cu situații ce implică 
„provocări ale dialogului cu lumea” – respectiv prin comunicare. Comunicarea poate 
fi considerată o sursă, un mijloc şi, totodată, un efect al educației, motiv pentru care se 
poate afirma că școala este locul unde se comunică prin mijloace foarte variate și se 
dezvoltă abilitățile de comunicare pentru orice context social sau tematic, mai ales 
astăzi,  când școala şi comunitatea  sunt cele ce crează mediul  relațional care 
influențează socializarea, oferă alternativa altor modele comportamentale şi contribuie 
major la formarea adolescenților ca membri ai societății. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII  

 

Pană Raluca-Tatiana                                                                   
Şcoala Gimnazizlă Comuna Pănătău şi Şcoala Gimnazială Comuna Vâlcelele         

Comuna Pănătău şi Comuna Vâlcelele, judeţul Buzău 

 
 

 Promovarea imaginii şcolii este importantă deoarece ajută la îmbunătăţirea 
relaţiei dintre aceasta şi părinţi, în alegerile elevilor şi părinţilor în vederea şcolarizării, 
în dezvoltarea de parteneriate cu alte şoli, la mai buna comunicare între elevi şi la 
incluziunea categoriilor defavorizate de elevi. 
Modalităţile prin care se promovează imaginea şcolii sunt variate, mergând de la 
activităţile şcolare şi extraşcolare pe care elevii le desfăşoară, la participarea acestora 
la olimpiade şi concursuri şcolare, până la prezentarea efectivă a ofertei educaţionale 
prin organizarea ,,Zilei porţilor deschise”, la dezvoltarea de diferite parteneriate cu 
şcoli din ţară şi din afară. 
 Zi de zi, atât elevii, cât şi profesorii contribuie la promovarea imaginii şcolii prin 
activitatea pe care o desfăşoară, prin propria conduită, prin valorile pe care le 
promovează. În promovarea unei imagini pozitive, dar şi în formarea elevilor, un rol 
deosebit îl au cadrele didactice. Buna pregătire profesională a acestora, care se 
transpune în rezultatele la învăţătură ale elevilor, este primul factor promotor al unei 
imagini pozitive la nivelul localităţii.  
 Olimpiadele şcolare sunt, prin excelenţă, mijloace de promovare a imaginii 
şcolii, ce derivă dintr-o solidă pregătire a profesorilor şi elevilor. Sunt mijloacele care 
atestă o achiziţie gradată a cunoştinţelor, iar promovarea imaginii şcolii prin 
intermediul lor au drept consecinţă, aşa cum ştim,  facilitarea accesului elevilor la studii 
de calitate în afară şi pe piaţa muncii. 
Un mijloc important de promovare a imaginii şcolii, dar fără implicarea acesteia este 
reprezentat de concursurile şi competiţiile la care elevii şcolii participă. Mulţi elevi ai 
şcolii la care predau au talent la muzică, pe care şi l-au exersat şi îmbunătăţit din 
copilărie, iar trofeele şi medaliile câştigate sunt un promotor al imaginii şcolii. 
 Dintre activităţile extraşcolare desfăşurate de către elevi un rol deosebit îl au 
acelea ai căror beneficiari sunt persoanele defavorizate, comunitatea locală, elevii altor 
şcoli. Amintim aici: confecţionarea de mărţişoare cu ocazia zilei de 1 Martie, pe care 
le-au vândut şi au folosit banii pentru acţiuni umanitare, campanii de 
ecologizare(colectarea deşeurilor din localitate, plantarea de pomi în localităţile 
învecinate),  colectarea de alimente în preajma sărbătorilor de Paşti şi distribuirea lor 
într-o altă localitate. 
 O modalitate de promovare a imaginii şcolii la îndemână este cea prin 
intermediul mediului online, incluzând aici site-ul şcolii care promovează activităţile 
formale şi nonformale ale şcolii şi alte site-uri care fac cunoscute activităţile şcolii. 
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 În concluzie, promovarea imaginii şcolii este importantă deoarece asigură o mai 
bună relaţie a acesteia cu părinţii, celelalte şcoli, comunitatea locală.  
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ROLUL FIRMEI DE EXERCIȚIU                                                        
ÎN DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL  AL ELEVILOR 

 

Prof. Pangu Tanța                                                                      
Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”,                                           

Drobeta Turnu Severin 

Educația economică se dezvoltă în școală și pregătește viitorul antreprenor 
care trebuie să aibă valori precum eficiența și raționalitatea. Este definită de fapt 
drept știința raționalității și alocării eficiente a resurselor limitate de care dispunem 
la un moment dat. Prin acest tip de educație se dezvoltă deprinderi de gândire 
critică, se promovează valori, se formează atitudini și comportamente. 
Independența și responsabilizarea propriei persoane, valorizarea individului în 
calitate de decident, motivarea intereselor personale, modelarea personalității, 
interacționarea cu mediul intern și extern prin activitațile economice sunt 
activitățile pro- movate de acest proces complex. 

Ideile de afaceri există pretutindeni. Unele provin din analize atente ale 
tendințelor pieții sau nevoilor clienților, altele apar din discuțiile cu diverse persoane 
sau pur și simplu din întâmplare. 

Trebuie remarcat că secretul unei afaceri este determinat de capacitatea 
managerială de a comunica foarte precis care sunt serviciile și produsele oferite, în 
strictă corelare cu experiența și avantajele pe care le furnizează compania. Odată 
realizat branding-ul, acest proces asigură, în mod natural, promovarea produselor ori a 
serviciilor oferite de firmă. Este primordial să stabilim o identitate înainte de a lansa 
orice activitate de marketing. 

Când pornim la drum, este esențial să schițăm un plan al acțiunilor principale pe 
care vrem să-l facem pentru a câștiga primii clienți. De acest lucru depind primele 
rezultate ale afacerii noastre și încrederea pe care o vom avea să dezvoltăm în 
continuare afacerea. În orice piață, nu o să găsim niciodată un singur tip de client. Este 
nevoie să definim fiecare tipologie pe care o identificăm, să o măsurăm și să vedem 
care este potențialul pe care îl oferă afacerii noastre. 

Pentru a ne diferenția, trebuie să pornim de la caracteristicile fiecărei categorii 
de client și să ”ne punem în papucii lor” pentru a găsi ce este cel mai important lucru 
pentru ei legat de produsul și oferta noastră. Pentru a ne câștiga primii clienți pe termen 
lung, este esențial să devenim obsedați de răspunsul la întrebarea ”Cum să fac diferit?”. 

Putem observa că toate aceste elemente ale antreprenoriatului de succes 
menționate mai sus întrunesc, de fapt, paleta disciplinelor de specialitate din trunchiul 
comun pentru clasele a XI-a și a XII-a, specializarea ”Tehnician în activități 
economice”, discipline pe care le predau elevilor mei și   le aplic în cadrul orelor de 
laborator în ”firma de exercițiu 

Firma de exercițiu este o metodă interactivă de învățare, concepută pentru 
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dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare 
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și 
aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Activitatea este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea 
cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor 
de comportament în toate domeniile din structurile între-prinderii, de la referent până 
la întreprinzător. 

Activitatea în firma de exercițiu este una interesantă atât pentru elevi cât și pentru 
profesori. Profesorul este coordonatorul care inițiază și super-vizează activitatea 
elevilor. Lecțiile sunt dinamice, cu metode care dezvoltă gândirea critică. Procesul de 
predare propriu- zis este împletit cu capacitățile și aptitudinile elevilor de a interveni 
asupra problemelor cu care se confruntă o firmă de exercițiu. Se caută soluții pentru 
problemele apărute, se discută, se relaționează cu colegii de echipă sau cu cei din alte 
firme. 

În firma de exercițiu putem fi creativi, putem învăța prin cooperare și colaborare, 
ne putem perfecționa, devenind persoane responsabile și pregătite pentru activitatea de 
întreprinzător într-o piață dinamică. Ideile de de afaceri sau de dezvoltare, prind contur 
în momentul în care firma interacționează cu piața firmelor de exercițiu. 

Elevii au posibilitatea de a întreba, de a căuta, de a intui căi de rezolvare, dar mai 
ales de a obține feed-back-ul muncii lor prin felul în care le este percepută activitatea 
de către publicul larg. 
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COLABORAREA ŞCOLII CU FAMILIA,                                                 
REUŞITĂ ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

 

Prof. înv. primar Pantazi Elena                                                           
Școala Gimnazială nr. 195, București, sector 3 

 
 

 Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea tineretului.  

Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele 
elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, 
încât urmele ei ramân, uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral - spiritual 
al acestuia.  
 Familia ocupă un loc aparte in sistemul institutional al educaţiei. Acţiunea ei pe 
întreaga perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea 
reprezintă unul din mediile de socializare şi educare din cele mai complete datorită 
posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai variabile situaţii şi de a 
acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  
 Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele 
norme şi reguli de conduită, dar si climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale.  
 "Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual - moral al 
personalităţii propriilor copii se menţine toata viata". (M. Golu)   

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 
fie direct - prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect - prin modele de 
conduita oferite de către membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent 
în familie. 

Modelele de conduită oferite de părinţi - pe care copiii le preiau prin imitaţie si 
învăţare - precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale 
("cei şapte ani de acasă") constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare 
şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că 
strategiile educative la care se face  apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum si 
rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.  
 Ei, copiii, care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiţi de dragoste părintească. Se 
înalţă vegheaţi de căldura familiei unde învaţă primele taine ale lumii înconjurătoare. 
Află ce este bine si rău, cum să se poarte frumos. Apoi în primul colectiv - grădiniţele 
- cunosc regulile jocului cu alţii, bucuria victoriei sau tristeţea fără început şi fără sfârşit 
- copilăria.  
 Dacă vine toamna - e septembrie. Sună primul clopoţel care vesteşte şcoala, în 
care copilul crescut în familie va fi instruit pentru viaţă. Părinţii şi educatorii contribuie, 
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în strânsă colaborare, la ridicarea nivelului instructiv educativ al elevului integrat în 
colectiv. Reuşita acestei acţiuni presupune înă o cunoaştere specială a fiecărui copil. El 
trebuie urmărit permanent şi profund, sub toate aspectele personalităţii lui. 

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în 
existenţa activităţii comune familie - scoală. Sunt necesare sisteme complexe de 
dezvoltare a responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanţă deplină cu 
preocupările, interesele, deprinderile si aptitudinile fiecărui copil. 

 Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea 
sistematică şi permanentă a celor doi factori de insruire, familie - şcoală şi presupune 
unitatea influenţelor educative şi continuitatea muncii de formare a copilului.  

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. 
Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune 
colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale si 
diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta 
personalitatea copilului cu o singură condiţie - colaborarea cu şcoala.  

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru 
formarea copilului. Au supravieţuit sedinţele cu părinţii organizate sistematic. În 
principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar 
unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, pentru că şcoala are 
acelaşi rol educativ. Cu intrarea în şcoală (de la varsta de 6 ani) problemele muncii de 
educaţie devin mai complexe si odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru 
copil un nou mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm 
dezvoltarea sa.  

O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele 
privind instrucţia), dar familia ramâne implicată chiar şi în realizarea acestora 
rămânându-i în acelaşi timp şi multe altele în care rolul principal îl are în continuare. 
Fără participarea părinţilor efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi 
frânt, deviat sau deformat. Aşa cum arată si H. H. Stern "orice sistem de educaţie, oricât 
ar fi de perfect, rămâne neputicios dacă se loveşte de opoziţia sau indiferenţa din partea 
părinţilor".  

Poziţia unor părinţi care consideră că odată cu intrarea copiilor în şcoală rolul 
lor s-a încheiat, sau poziţia unor  cadre  didactice  conform  căreia  şcoala  poate totul 
fără a apela la sprijinul părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi 
factori este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii educative. Desigur, în 
acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute 
familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legatură cu educaţia 
copiilor, nu va obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţioneaza împreună 
cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune - amândoi factorii actionează asupra aceloraşi 
persoane, urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijioace specifice) şi deci, 
orice neconcordanţă, orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării 
tinerei generaţii.  

Această realitate a căpătat caracter de lege, o prevedere în acest sens fiind inclusă 
în Legea educaţiei şi învăţământului "Şcoala conlucrează cu familia în educarea 
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copiilor şi tineretului în pregătirea lor pentru muncă şi viaţă, iar rolul conducător în 
această acţiune de colaborare revine şcolii ca factor institutionalizat specializat în 
munca instructiv - educativă. 

Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme: 
 comitetele de părinţi - sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi 

familie contribuind la perfectionarea pocesului de instruire şi educare a elevilor; 
  vizitele la domiciliul elevilor; 
 consultaţii individuale; 
  corespondenţa cu familia. 
Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a 

condiţiilor specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, 
măsurile ce se impun ca fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres 
continuu in dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din timp planificate şi planificarea se 
referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problemă.  

Formele colective de colaborare - adunări cu părinţii, consultaţii colective, 
lectorate pentru părinti - pot îmbrăca structuri şi pot avea conţinut variat. Astfel, 
adunările cu părinţii (organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii 
elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele deficienţe - cu tact - şi 
măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme psiho - pedagogice în 
vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor practice (de 
pildă probleme ca: organizarea regimului de viaţă al elevilor în familie, orientarea 
şcolară şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii, etc. toate în funcţie de specificul 
vârstei).  

Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau 
psihologic, sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui  sistem de 
informaţii, metodologii de lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 

Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, 
pentru care dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun .  

Pentru viitor, dascălii adevăraţi stiu ce trebuie să facă în prezent: să pună lumină 
în priviri şi linişte în gânduri, să pună zâmbet în iubire, în fapte, să pună cuget în 
judecată.  

Coordonatele colaborării: implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se 
desfăşoară pe două coordonate: 

a) relaţie părinte - copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, 
ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 

b) relaţia familie - şcoală, contactul direct cu învăţătorul, profesorii clasei sub 
forma:       

 reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 
curriculară (Planul cadru pentru învăţământul obligatoriu, Programele şcolare, 
Ghidurile de evaluare -Descriptorii de performanţă); 

 consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea 
schemelor orare ale clasei şi prograrnul şcolar al elevilor; 

  activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea 
şcolii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor, la îmbunătăţirea 
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frecvenţei acestora ( vizibil îmbunătăţită prin oferirea laptelui şi cornului de către 
guvern), în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

  lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, 
serbări aniversare; 

  reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoş, Constantin – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 ; 
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Legătura dintre școală și familie în educarea copiilor 

 

Prof. Paraschiv Camelia-                                                                
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 

 
Familia este cea care oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale                

(despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, 
asigurându-i copilului cele necesare studiului.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte 
ani de acasă ’’.  Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, 
deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce 
are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . 
Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii.  Ea este factorul decisive şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la 
dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi 
de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii 
pozitive între familie şi şcoală .  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt 
eficiente ambilor factori.  

Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în 
calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
 percepţiile fiecăruia; 
 atitudinile care îi caracterizează; 
 caracteristicile instituţiei şcolare; 
 caracteristicile familiei; 
 modul de comunicare. 
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Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea 
procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii 
îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii 
referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala:prezenţa la şedinţe şi lectorate; 

 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 
 organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
 organizarea unui colţ verde în şcoală; 
 atragerea unor fonduri pentru şcoală; 
 susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod 

pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar 
dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie 
cunoscuţi factorii care favorizeaza  dar şi  blochează o comunicare eficientă. Lipsa de 
comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare 
şi natura comportamentului. 

 
Factori care favorizează comunicarea: 

 transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă 
părinţilor; 

 evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
 mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
 capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte 

problemele 
 evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu 

aceştia; 
 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
 sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a 

elevului. 
Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie: teoria 

profesionalismului şi teoria schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un 
element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, având drept 
criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria schimbului consideră acţiunea 
umană în funcţie de un  câştig  personal, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă.  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca 
făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: părinţii sunt parteneri ai 
şcolii, eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi 
familie, părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor.  

Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de 
colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau 
indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia.   
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Modelul moral-civic propus de şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, 
bazat pe cinste, corectitudine)  găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori 
sunt  puse la loc de cinste. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-
i poate  ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.    

 
Asadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  să  identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile

copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  elevului 
şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală  
familie   este  determinantă  în  educarea  copiilor.Una  dintre  cele  mai  importante  
preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  aceasta  cu  şcoala este
  orientarea  şcolară  şi  profesională.   

Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul 
lor. Dar de multe ori,   
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu             
 ţin loc de competenţă. 
Greşelile  părinţilor  decurg  uneori  şi  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poartă   
copii. De aceea, între familie şi  şcoală  trebuie  să  existe  o  permanentă  colaborare.   
 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 
2002; 
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Managementul instituțional                                                              
și prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

 

Profesor învățământ primar Parcel Ion 

 
 
Succesul şi insuccesul şcolar (reuşită şi nereuşită) sunt laturi complementare, 

polare (pozitiv – negativ) ale unuia şi aceluiaşi fenomen – “rezultatul” activităţii. 
Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei sale face necesară definirea 
acestor două concepte: succes/insucces şcolar.  

Succesul şi insuccesul şcolar pot fi definite pe baza relaţiei existente între nivelul 
dezvoltării psihofizice ale elevului şi solicitările obiective ce i se adresează în procesul 
de învăţământ. Astfel succesul şcolar (reuşita la învăţătură) indică concordanţa stabilită 
între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului, iar insuccesul (eşecul, 
nereuşita, rămânerea în urmă la învăţătură, abandonul şcolar) este un indice al 
discordanţei între cei doi poli. 

„Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar” – aceasta e definiţia ca la carte 
pe care ne-o oferă o autoritate în domeniu. Acesta ne-a oferit şi alte definiţii ale 
abandonului şcolar: ,,părăsirea sistemului de educaţie înainte de finalizarea 
învăţământului obligatoriu” sau “ieşirea din şcoală înainte de absolvirea unuia din 
nivelurile acesteia” sau “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea 
diplomei care să ateste finalizarea studiilor” sau “ieşirea din sistemul de învăţământ 
fără un act care să-l certifice pe piaţa muncii”. 

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete 
care să ducă la reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni 
menite să limiteze sau să înlăture unde este posibil cauzele abandonului şcolar. De 
aceea este nevoie ca să existe preocupări reale pentru prevenirea abandonului şcolar, 
atât din sfera politică, cât şi din partea societăţii civile. 

 
Prevenirea abandonului şcolar se poate îmbunătăţii prin: 
 
˜  existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea 

abandonului şcolar. La noi, există preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste 
programe să fie mereu îmbunătăţite, să se ţină cont de toţi factorii care pot determina 
abandonul şcolar şi în consecinţă programele să conţină măsuri concrete de limitarea 
acţiunii factorilor de risc; 

˜ existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau 
chiar eradicarea fenomenului de abandon şcolar; 

˜ acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi 
combaterea abandonului şcolar, precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de 
abandon şcolar; 
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˜ promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii 
abandonului şcolar; 

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de 
bine gândită şi de fundamentată ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de 
fenomene care condiţionează prin interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând analogia 
între abandonul şcolar şi predelincvenţă, eficacitatea acţiunii preventive este subminată 
de limite interne şi/sau limite externe. 

Dintre limitele externe putem enumera: 
- abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi 

eliminate 
- eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic 

imposibilă. 
Măsurile de prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor 

responsabili de abandonul şcolar în vederea limitării acţiunii lor nocive; o deseori 
măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 

Limitele interne se referă la: 
- scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea 

preventivă a tuturor forţelor sociale interesate; 
- nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită 

caracteristicilor de personalitate; o prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi 
comportamente pe care societatea le construieşte prin promovarea anumitor valori şi 
practici sociale; 

- activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate 
sunt pertinente.Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 

Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de abandon şcolar presupun 
parcurgerea următorilor paşi: 

˜ Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată în contextul factorilor 
determinanţi care au făcut posibilă evoluţia/ starea lucrurilor; 

˜ Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când situaţia este pe cale să 
influenţe negativ procesul de educaţie dirijată şi controlată; 

˜ Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete şi nu pe reprezentări 
sau imagini culese / oferite de medii ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 

˜ Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori interni şi externi ai situaţiilor 
existente ca obiective ale analizei; 

˜ Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte / programe educative care 
urmăresc prevenirea şi combaterea abandonului şcolar; 

˜ Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, relevanţa şi economicitatea 
obiectivelor orientate spre prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 

Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză 
complexă, o interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a 
fiecărui subiect aflat în această situaţie. 

O parte din cei care au abandonat şcoala provin: 
- din familii dezorganizate cu domiciliul instabil; 
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- din familii dezinteresate de şcoală sau are au în concepţia lor de a-şi lăsa copiii 
să urmeze doar 4 clase; 

- din familii cu situaţie financiară precară şi nu au posibilitatea susţinerii 
costurilor şcolare; 

- din familii rezultate din părinţi divorţaţi, caz în care copiii au părăsit 
domiciliul, pleacă la fraţi mai mari, apoi pleacă din localitate, stau în concubinaj sau se 
căsătoresc; 

- din familii monoparentale – prin divorţ, separare sau prin deces; 
- tată sau mamă alcoolici; 
- navetă grea –copiii care nu au rezistat fizic navetei au abandonat şcoala. 
Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea 

şi combaterea abandonului şcolar. 
Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine, una din 

problemele mari cu care se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala 
să întindă o mână celorlalte instituţii implicate în monitorizarea acestui fenomen. În 
acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată 
a elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor 
astfel de strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a particularităţii psihologice ale 
elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit 
realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari 
de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 
comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de 
organizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să 
primeze însă sarcinile individuale de învăţare. 

Un alt aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl 
reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes pentru cu dificultăţi şcolare, deoarece 
succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia 
în propriile posibilităţi. 
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Promovarea imaginii școlii 
 

Prof. înv. primar Pȃrlog Florica                                                          
Școala Gimnazială ,,Mihai Veliciu,, Șepreuș 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Vorbim aici despre 
serbări școlare, excursii, proiecte de parteneriat, proiecte de voluntariat, proiecte 
educationale. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.  

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine 
pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Activități realizate pentru promovarea imaginii școlii 

 

Educatoare: Pașca Mirela                                                               
Liceul „Corneliu Medrea” -                                                              

G. P. N. „Dumbrava Minunată” - Zlatna 
 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o buna 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală, elevi și  părinţi. 
 Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 
 Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, 
ce ţine, pe de o parte de stilul managerial al conducătorului institutiei, iar, pe de altă 
parte, de activitatea desfăşurată de angajaţi. În acest scop este benefică atragerea și 
angajarea în școală a unor cadre didactice de o înaltă calitate profesională și care sunt 
respectate și apreciate de comunitate, dotarea cabinetelor, laboratoarelor, claselor cu 
calculatoare conectate la internet și materiale experimentale potrivite (hărți, dicționare, 
substanțe, mulaje, planșe, aparate audio-video moderne, instrumente adecvate) 
alegerea și realizarea unor opționale agreate de comunitate, precum și elaborarea unor 
oferte extracurriculare care vizează activități educative variate ce se regăsesc în 
societatea cotidiană și-i implică activ și constructiv pe copii, realizarea unei pagini a 
școlii pe diverse rețele de socializare, a unei reviste sau a unui pliant al grădiniței, 
desfășurarea unor manifestări care promovează oferta educațională a școlii, precum 
”Ziua porților deschise”, inițierea unor programe și parteneriate cu diverse instituții sau 
organizații, întreținerea bunelor relații cu instituțiile statului, ONG-uri și reprezentanții 
acestora. Toate acestea cumulate duc la obținerea performanțelor copiilor. 
 Așa cum se întâmplă în cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să 
exprime cum și prin ce anume se diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii 
tind să se identifice cu instituțiile cu branduri puternice. Această asociere este 
importantă nu numai pentru creșterea profitului, dar mai ales pentru crearea unei 
comunități. Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 
incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să 
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spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este 
important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la 
modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea 
reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își creează 
propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, 
imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. În 
acest context elementul cheie devine cultura organizațională a 269 școlii care identifică 
semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al grădinițelor, prin care are loc 
dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. 
 Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi 
formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor copiilor, 
conform tendinţelor dedezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi 
„Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru copiii din 
mediul rural . 
 MISIUNEA ŞCOLII este să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea 
învăţării pe elev, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în 
vederea adaptării la schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului 
economic şi cultural. 
 Școala - în parteneriat cu comunitatea locală - își propune să ofere șanse egale 
pentru educație și cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materiala si religie, 
promovand identificarea și dezvoltarea abilităților și capacitaților fiecarui copil pentru 
a fi capabil să se adapteze unei societați europene prin formarea unor comportamente 
și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate. Urmărim ca grădinița noastră 
să devină o unitate model în educarea tinerei generații. Echipa de conducere a școlii 
trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de 
marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 
emoțională, estetică, fizică a elevilor.   

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). 
 Așadar, în linii mari, am punctat aspecte pe care le-am considerat importante în 
activitatea de promovare a școlii, atât fizic, în cadrul comunității, cât și on-line, în 
mediu virtual. 
 Ca orice competiție și cea referitoare la activitatea de promovare a imaginii 
școlii, duce la creșterea calității educației, la ridicarea standardelor actului educațional, 
la obținerea performanțelor ridicate de către un procent tot mai ridicat de copii, în 
scopul eliminării sau devansării concurenței. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE   

 

Prof. înv. primar, Pascu Luminiţa- Mihaela                                                
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu”, Rm. Vâlcea 

 
 

 
Utilizarea calculatorului în sistemul de învățământ s-a impus ca o realitate și o 

necesitate într-o societate contemporană informatizată, instruirea asistată pe calculator 
devenind una dintre metodele de bază în procesul educațional. 

În şcoală, introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 
importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi 
efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu 
calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul de 
învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate. In cursurile online, elevul nu 
interactioneaza direct cu institutia.   

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, 
pentru că a creat oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi 
determină pe profesori să găsească împreună soluții alternative de a comunica cu 
elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel. Pentru elevi și părinți, 
sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele și tehnologia 
pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, 
poate și crearea unui obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face 
parte cât mai mult timp din viața lui de școlar.       

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia 
clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. 
În acest răstimp am găsit o groază de videoclipuri cu lecții predate diferit față de 
cum eram obișnuiţi. M-au ajutat să privesc subiectele predate la școală dintr-o altă 
perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se predă în 50 de 
minute se poate  învăța si altfel.  

Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce 
mai greu să avem un management al timpului bine definit. De aceea, când vine 
vorba de educație şi de volumul impresionant de informaţie, un sistem 
online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai 
ales pentru cei mici.    

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi 
avantaje celor mici spre mulțumirea părinților. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire 
prealabilă are efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de 
criză, cum este cea în care ne aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura 
continuitatea și stabilitatea în procesul educațional.         

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

480



În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt 
TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea 
procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din 
perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare 
procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din 
perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de 
experiență didactică.    

O prioritate a educaţiei contemporane este conceperea conţinutului 
învăţământului astfel încât să devină o premisă a reîmprospătării permanente a 
cunoştinţelor, a actualizării continue a formaţiei anterior dobândite.                

Pe de altă parte, suspendarea întâlnirilor față-în-față a oferit posibilitatea 
profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, 
pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, mai degrabă decât pe 
conținuturi și pe elemente periferice.  

Cadrele didactice au avut o experiență de utilizare a unor resurse digitale și în 
perioada anterioară crizei ceea ce a constituit, în esență, punctul de start fundamental 
pentru a face față actualei stări de fapt – fără aceste cunoștințe și capacități dobândite 
și exersate, probabil că am fi asistat astăzi la o situație mult mai gravă cu privire la 
implicarea în activități online.  

Elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în 
acest sens, numeroase alte studii arătând anterior prezentului că obișnuința elevilor de 
a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, muzică și 
entertainment. Este un motiv în plus pentru care se evidențiază necesitatea utilizării a 
unui număr restrâns de soluții și aplicații digitale pentru realizarea activităților 
didactice online, având în vedere că elevii sunt puși în dificultate de utilizarea mai 
multor instrumente informatice. 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități 
didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din 
activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având 
astfel un impact negativ asupra învățării temeinice.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea 
cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării 
eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face 
virtual. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de 
sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare 
online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un 
elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.     

Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță 
cu suport digital este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel 
mai mult. Aspectele pedagogice sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor 
situații educative eficiente. Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie 
direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a 
elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul 
online.  Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital care au fost de 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

481



folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 
educaționale.        

De ce este învățarea online pe placul elevilor      
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte 

aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu 
privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete 
matematice. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau 
jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode 
de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor 
produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale.
         

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online    
 Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme 
rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe 
noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu 
descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale 
alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi 
încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.   

 
Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice; 
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 
3. existența conținuturilor multimedia; 
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului.    
  

Limite și dificultăți / Dezavantajeale învățării online: 
 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei; 
2. lipsa comunicării reale/ fizice 

        
Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a 

celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe 
o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient.  Pot fi numite situații limită 
cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la 
internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o 
anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe 
loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate.    

Copiii se compară frecvent cu ceilalţi şi, deşi se centreză mai mult asupra lor, 
încep să înţeleagă sentimentele şi perspectivele celorlaţi.     

Spre deosebire de vârsta prescolară, când copiii îşi schimbă adesea stările 
emoţionale de la un moment la altul, în perioada şcolară copiii încep să menţină pentru 
perioade mai lungi de timp atât sentimente cât şi gânduri.    
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 Pe de altă parte, copiii încep să înţeleagă faptul că oamenii pot exprima mai multe 
emoţii simultan, dar din motive diferite (“Sunt bucuros pentru cadoul primit, dar îmi 
pare rău că tatăl meu nu e aici”) de asemenea, pe măsură ce copiii iau în considerare 
reacţiile celorlaţi la propriile comportamente şi se compară cu standarde externe se 
consolidează sentimentele de: mândrie, ruşine, vină.      

Copiii înţeleg faptul că în funcţie de diverse situaţii, oamenii nu îşi exprimă 
adevaratele emoţii, iar copiii care au controlul voluntar mai dezvoltat reuşesc să 
exprime emoţii adecvate unui anumit context social şi să aibă emoţii negative de 
intensitate mai redusă (sunt mai puţin explozivi când se înfurie).    

Grijile şi temerile copiilor se îndreaptă acum mai mult spre modul în care sunt 
percepuţi de ceilalţi, incluzând acceptarea de către ceilalţi copii şi temeri legate de 
performanţa şcolară. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. 
EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în 
Educaţie, 2009. 

2.  
3. Mihaela Brut–Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului 

modern, Editura Polirom, Iași, 2006. 
 

4. didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala 
digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/ 
 

 

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

483



 

IMPORTANŢA ACTIVITĂTILOR EXTRACURRICULARE                                
ÎN PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI                                             

ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. înv. preşcolar Pătraşcu Cornelia                                                     
G. P. N Smeeni, Jud. Buzău 

 
 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educative  
atât pentru copii cât și pentru părinți. Datoria noastră, a educatorilor este de a promova 
un învățământ deschis, flexibil şi capabil să asigure accesul la educatie, în mod egal 
pentru toți copiii indiferent de naționalitate, religie, deci să ofere șanse egale de 
dezvoltare tuturor copiilor.  

Promovarea imaginii grădiniței noastre prin oferta educațională este una din 
țintele de dezvoltare instituționala. Grădinița noastră, prin oferta educaţională oferă 
posibilitatea părinților să aleagă acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc 
să participle copiii dumnealor, o paletă foarte bogată, aleasă cu minuţiozitate pentru 
cei mici. 

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, 
tehnicoaplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și 
activitatea comunității locale. Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie 
bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 
Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate.  

Dintre activitațile desfășurate în grădinița noastră amintesc doar câteva: -Ziua de 
1 Dec, Ziua marelui poet Mihai Eminescu, Săptămana educaţiei globale, Comorile din 
alimente; Parteneriate cu Poliţia, Biblioteca-derulate pe tot parcursul anului scolar. 
Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internaționale avizate de ME 
…etc . Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și 
copii. Părinții vor fi informați cu privire la calitatea activităţilor  din grădiniță, 
competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, 
proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată. 

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
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cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă, care să permită stimularea creativă a 
elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților.  

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la 
curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit 
grădiniţa în cadrul căreia acestea se desfășoară. De asemenea, putem implica școlarii 
mici și în cadrul unor activătăți extracurriculare în mediul online (activităţi ,serbări 
online, concursuri, vizionări, ș.a) ce au menirea de a le stimula interesul preșcolarilor 
mici spre un anumit domeniu sau spre o anumită școală). În grădiniţa în care sunt cadru 
didactic, cu ocazia aniversării  a 172 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, 
în scenariul online, elevii au învățat despre obiceiurile culturale ale anumitor regiuni 
ale lumii, au avut parte de vizionări despre viața marelui poet, au recitat poezii. 
Preşcolarii grupei mijocie, grupa Fluturaşilor (grupa mea), au realizat desene, colaje, 
ce au reprezentat  scene din poezia ,,Somnoroase păsărele” 

În această perioadă consider că am reușit să promovăm imaginea grădiniței în 
fața părinților , a şcolii, reușind să înțeleagă mai îndeaproape cum se desfășoară 
activitățile în grădiniță. Această perioadă va avea un mare impact asupra copiilor și 
asupra viitorului învățământului modern, de aceea cred că pe viitor folosirea 
tehnologiei nu ar trebui îngrădită și limitată în școală/grădiniță.  

La nivel preşcolar, trecerea la grădiniţa online a însemnat o provocare datorată, 
în primul rând, lipsei de experienţă în utilizarea dispozitivelor electronice de câtre cei 
mici, care au avut nevoie de sprijinul părinţilor pentru facilitarea procesului educativ. 
În cadrul activităţilor online, am desfăşurat activităţi de povestire, de lectură, de lectură 
după imagini, jocuri didactice, jocuri de mişcare, activităţí practice, activităţi artistico-
plastice, activităţi muzicale. Pentru desfăşurarea activităţilor, am creat filmuleţe 
educative pentru cei mici, am realizat prezentări powerpoint animate care să menţină 
treaz interesul preşcolarilor, am creat puzzle-uri online, am elaborat diverse fişe de 
lucru, am transmis mesaje vocale animate care să-i încurajeze pe copii şi prin care le-
am apreciat efortul. Copiii au participat cu interes la activităţile online, iar feedback-ul 
din partea părinţilor nu a întârziat să apară, fiind unul pozitiv, iar acest lucru nu poate 
decât să sprijine o imagine pozitivă a instituţiei. 

În concluzie, activitările extracurriculare au un rol foarte important în facilitarea 
educației preşcolarilor mici și nu numai, în îmbogățirea experiențelor de viață ale 
acestora, iar alegerea cu grijă a activităților potrivite este una dintre preocupările 
primordiale ale actului educativ, deoarece „ grădiniţa trebuie adaptată la nevoile copii 
și nu copiii adaptaţi grădiniţei 
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DE CE ESTE IMPORTANT SĂ PROMOVĂM                                             
IMAGINEA UNITĂŢILOR ŞCOLARE ÎN COMUNITATE 

 

PROF. ÎNV. PRIM. PĂTRU LIVIA                                                       
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU – OLT 

 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația 
este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 
liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor 
face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor 
acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie 
pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clienților”.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. De exemplu, 
în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 
atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună 
imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. 
O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar 
“clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale.  

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 
"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai 
de oferit este ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai 
complexă decât abordarea centrata pe vânzări. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională 
are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare.  

Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 
Managerii instituţiilor au nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care 
se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.. Mediul 
poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, 
economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. 
Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce 
ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte 
de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.  
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Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă a reclamei, publicităţii, 
utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii 
noastre au fost:  

- difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 
proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

-  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale 
cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;   

- promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, internet).  

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în 
anul şcolar curent, a fost următoarea:  

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza 
materială şi programele de dezvoltare unei imagini favorabile a școlii în comunitatea 
locală. S-a constatat că membrii comunităţii locale nu au decât informaţii vagi legate 
de activitatea, rezultatele.  

Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, utilizând 
mijloace şi metode variate şi atractive. De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie 
viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, 
adaptate nevoilor preşcolarilor, atât fizice cât şi psihologice.  
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LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „GHEORGHE ATANASIU” 
TIMIȘOARA, TIMIȘ 

 

prof. ing. PĂTRULESCU DANIELA,                                                     
catedra TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

 
Liceul Tehnologic Special „GHEORGHE ATANASIU” 

Str. Gheorghe Doja nr. 16, Timișoara 
Telefon: 0256-491-872 

E-mail: sc_gheorgheatanasiu@yahoo.com 
Web: www.scoalaghatanasiu.ro 

 
 Liceul Tehnologic Gheorghe Atanasiu din Timișoara este una dintre cele mai 
vechi instituții de învățământ pe plan local și duce mai departe tradiția învățământului 
special în acord cu obiectivele care au fost asumate de întemeietori cu exact 137 de ani 
în urmă. Ne mândrim cu ceea ce suntem și cu istoria noastră. Liceul Tehnologic 
Gheorghe Atanasiu pune la dispoziție elevilor săi dotări: laboratoare cu materiale 
didactice, mijloace de învățământ dintre cele mai performante, o bibliotecă, săli de 
clasă cu mobilier ergonomic, teren și sală de sport, ateliere profesionale.  
 Misiunea şcolii – Sprijinirea in pregatirea profesionala si integrarea socio-
profesionala a elevilor pornind de la orientarea acestora in functie de potential si 
aptitudini, interese si aspiratii profesionale, de cerintele si oferta comunitatii. 
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 În calitate de cadru didactic titular, din 2004 în această unitate școlară, am 
parcurs diferite etape și forme de promovare a școlii: vizite, schimburi de experiență, 
invitații, Ziua porților deschise, Târgul liceelor, activitati extrașcolar, parteneriate de 
promovare a școlii (CJRAE TIMIȘ, ISJ TIMIȘ, TV, RADIO, PRESA) iar în ultimii 
ani... online, rețele de socializare, consiliere telefonică sau prin normativele 
recomandate de legislația în vigoare. 

 Important este să ducem misiunea școlii mai departe, să găsim resurse pentru a 
veni în sprijinul tuturor elevilor cu C.E.S. pentru o integrare cu succes pe piața muncii 
și în societate. 

Anexa 

 
http://portal.isjtm.ro/?p=825 

http://www.scoalaghatanasiu.ro/ 

https://www.cjraetm.ro/ 
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10 IANUARIE - ZIUA MATEMATICII,                                                   
INFORMATICII ȘI ȘTIINȚELOR NATURII -                                             

UTILITATEA ȘI FRUMUSEȚEA MATEMATICII- 

 

Profesor Paula Cusiac                                                                   
Profesor Elena Oltița Sbiera                                                             

Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava 
 
 
 
 Promovarea imaginii școlii se realizează prin fiecare activitate școlară și 
extrașcolară pe care o realizăm împreună cu elevii noștri. 
 În acest an s-a sărbătorit pentru prima dată Ziua matematicii, informaticii și 
științelor naturii stabilită pe data de 10 ianuarie, ca omagiu adus matematicianului 
Grigore Constantin Moisil, considerat părintele informaticii românești prin inventarea 
circuitelor electronice tristabile și contribuției aduse in pregătirea primilor 
informaticieni. Împreună cu elevii claselor a XI-a și a XII-a, profesorii de matematică 
ai Colegiului Tehnic ”Al. I. Cuza”  au marcat această zi prin activități care să ilustreze 
realizările matematicienilor români și contribuția lor în diverse domenii de activitate, 
transdisciplinaritatea matematicii, utilitatea și frumusețea ei, precum și necesitatea 
acesteia în toate domeniile conexe.  

Activitățile s-au desfășurat în aula colegiului care este dotată cu videoproiector, 
calculator, scanner GZUR, ceea ce a făcut posibilă participarea elevilor atât fizic, cât 
și online, cu ajutorul google classroom. 

 Profesor Cusiac Paula și elevii clasei aXI-a A, care au participat fizic, au 
prezentat viața și opera matematicienilor Grigore Constantin Moisil, Dimitrie 
Pompeiu, Traian Lalescu, Gheorghe Țițeica, Adolf Haimovici, Dan Barbilian, 
Solomon Marcus. Elevii au fost impresionați de opera matematică a acestor 
personalități și de pasiunea lor pentru filozofie, poezie, artă. 

Elevii clasei a XII-a A, care au participat online, au prezentat un material video 
”Matematica și artele vizuale” -https://www.youtube.com/watch?v=qLH2mNjZoGw, 
realizat de Poligon,  fascinați  de legătura dintre matematică și artă. Au remarcat că 
această legătură a beneficiat de o atenție sporită, mai ales din partea oamenilor de știință 
care în 1998 au lansat Bridges Organization, o instituție care promovează această 
relație și care organizează anual o conferință care conectează matematica cu artele, 
muzica, arhitectura și alte produse culturale. Un alt eveniment care se desfășoară în 
mod regulat de aproximativ două decenii este Mathematical Art Exhibition, organizată 
sub egida Societății Americane de Matematică, ocazie cu care sunt premiate cele mai 
bune lucrări artistice cu tematică matematică. Au explicat că au ales această prezentare 
deoarece britanicul Godfrey Harold Hardy spunea în 1940 în eseul său „Apologia unui 
matematician” că „un matematician, la fel ca un pictor sau un poet este un creator de 
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tipare” iar în 2019, matematicianul american Douglas G. Burkholder, într-o analiză a 
unei expoziții despre artă și matematică, considera că „matematica este folosită pentru 
a crea opere de artă, iar operele de artă explică matematica”. 

În finalul activității, profesor Sbiera Elena Oltița a prezentat elevilor un material 
cu metode de rezolvare a subiectelor de matematică date la admiterea la specializarea 
Informatică de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

   Elevii au fost încântați de această activitate și de preocuparea Colegiului privind 
dotarea cabinetelor pentru a facilita învățarea matematicii. 
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor 

 

Pauliuc-Andreea-Ioana 

 
 

         O relație majoră școală-familie are în vedere cunoașterea stării de sănătate a 
copilului și procesul de învățare, echilibrul dintre efort și jocul ca divertisment, cauzele 
medicale care duc la dificultăți școlare, cauzele rămânerii în urmă și influența lor 
asupra încrederii copilului în învățătură. 

 

          Familia este prima școală a viitorului cetățean, iar între cei doi factori educativi 
trebuie să existe o legătură permanentă care se poate realiza prin diferite forme de 
colaborare care nu se cer neapărat spectaculoase, dar ele fac parte integrantă din 
procesul educațional. În convorbirile cu părinții este foarte important tonul folosit de 
profesor.  

 

Nu am fost niciodată un acuzator al elevilor pentru a nu declanșa în părinți reacția 
de apărător al acestora, fapt care face imposibilă colaborarea cu familia. Am căutat ca 
părinții să vadă că le întind o mână prietenească pentru ca prin eforturi comune copilul 
lor să ajungă în rândul celor mai buni. 

 

           Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil efect asupra învățării și 
dezvoltării copiilor. În calitate de primi educatori ai copiilor lor, aceștia au un rol 
esențial în parcursul educațional al copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, care 
încurajează învățarea, precum și implicarea parentală în activitățile școlare, sunt 
cruciale pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului.  

 

Jocul sau lectura împreună cu copiii în primii lor ani de viață, ajutorul acordat la 
teme sau discuția de acasă despre întâmplările de la școală, participarea la întâlnirile 
dintre părinți și profesori și alte activități școlare vor avea efecte pozitive și de durată 
asupra motivației copilului de a învăța, asupra atenției, comportamentului și 
rezultatelor sale școlare.  

 

Așteptările educaționale ale părinților pentru copiii lor vor avea, de asemenea, 
un rol crucial în conturarea deprinderilor de învățare ale copiilor lor.  
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Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri 
de învățare încă din primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea 
dezvoltării copiilor și tinerilor. 

 

           Părintele este partenerul-cheie în educația copiilor, iar rolul lui nu este doar 
acela de a face temele și de a le corecta, ci şi de a-i ghida și de a le crea un climat 
favorabil, astfel încât aceștia să se dezvolte  armonios. 

 

Bibliografie: 

Pescaru-Băran, A.- Parteneriat în educație familie-școală-comunitate, Editura Aramis, 
București, 2004 

Nicola, I.- Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

Prof. înv. preşc., PĂUN STELUŢA                                                        
Grădiniţa Călmăţuiu, jud. Teleorman 

 

 

Imaginea şcolii se vede în societate prin comportamentele membrilor societăţii, 
la nivel  intelectual, moral, estetic, cultural, prin atitudinile manifestate faţă de muncă 
şi produsele muncii proprii dar şi faţă de realizările altora, prin gradul de cunoaştere şi 
aplicare-respectare a legilor ţării, prin gradul de implicare la nivel micro-social(în 
familie) şi macro social. 

În acest sens se încheie parteneriate între grădiniţă-şcoală şi comunitatea 
locală,în fiecare an şcolar. Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai 
prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele 
segmente ale societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două 
aspecte: 

▪ nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate  

▪ sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei 

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 
solicitărilor din sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru 
educaţia copiilor-în special, pornind de la ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult 
din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în relaţie cu semenii. Copilul vine 
astfel în contact cu diferite persoane, creşte şise dezvoltă într-un mediu comunitar 
variat. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

Tipuri de parteneriate- după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
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▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

Obiective cadru ale parteneriatelor desfăşurate cu comunitatea: 

1. Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în 
procesul educativ. 

2. Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de 
învăţământ 

Parteneriate derulate: 

1.,,Împreună pentru copii noştri”-parteneriat educaţional cu familia derulat pe 
parcursul a doi ani şcolari,2019-2020 şi 2020-2021 

▪ Scopul: Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă 
privită ca un ,,microgrup” din care copilul face parte;dobândirea de către părinţi a unor 
abilităţi de relaţionare cu copii. 

▪ Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii 
ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 

▪ Exemple de activităţiderulate pe perioada parteneriatului:,,Ne întâlnim din 
nou”, ,,Tradiţii de Crăciun”, ,,Cine lucrează mai frumos?”, ,,Cum aleg şcoala la care 
va merge copilul meu?”, ,,Ultimii paşi împreună”. 

▪ Finalizarea proiectului a fost concepută ca o analiză, împreună cu părinţii, a 
aspectelor pozitive sau negative pe care le-am întâlnit pe parcursul celor doi ani de 
întâlniri. 

2.,,Prietenii noştri şcolarii!”-parteneriat cu Şcoala Gimnazială Călmăţuiu prin d-
na învăţătoare Dobrică Iustinica Teodora 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ.  

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

,,În vizită la cei mici”-a fost una dintre cele mai plăcute întâlniri şi s-a organizat 
sub forma unei activităţi comune desfăşurată la grădiniţă, unde şcolarii au venit în 
vizită.  

 Alte activităţi derulate pe perioada parteneriatului au fost: ,,Darul pentru 
prieteni”, ,,Vizită la şcoală”, ,,România mea-România noastră”, ,,Zâmbet de copil”. 

▪ La vârsta de 6 ani, copiii posedă în mod firesc acea maturitate intelectuală care 
să le permită să abordeze sarcinile şcolare. Rămâne totuşi planul afectiv care-l pune pe 
copil la o adevărată încercare: colegi noi, reguli noi, învăţătoarea, localul şcolii,etc. 
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Considerăn că prin derularea acestui parteneriat cu şcoala am atenuat şocul trecerii de 
la grădiniţă la şcoală, copiii fiind acum mai pregătiţi din punct de vedere emoţional. 

3. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări 
activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi care să-i permită cu uşurinţă la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 
circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 

▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 

,,Semne de circulaţie”-convorbire cu suport intuitiv, a fost una dintre activităţile 
derulate pe parcursul parteneriatului, a fost realizată în sala de grupă şi a fost 
coordonată de d-nul poliţist. Copiii au avut ocazia să-şi etaleze cunoştinţele despre 
regulile de circulaţie cu o placere deosebită, fiind motivaţi de prezenţa poliţiştilor, iar 
aceştia la rândul lor au fost plăcut impresionaţi de faptul că nişte copii de grădiniţă sunt 
atât de atenţi la ceea ce se întâmplă pe stradă. 

4. ,,Jucării pentru copii”, ,,Iepuraşul vine pentru fiecare”- sunt două proiecte 
realizate în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială şi care au vizat 
formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de bucuria de a dărui, orientarea 
acestora spre atitudinea de prietenie şi colaborare în spiritul sărbătorilor de Crăciun şi 
de Paşte. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor-bunătate, compasiune. 

▪ Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune. 

▪ Educarea atitudinii de prietenie şi colaborare cu persoane din mediul apropiat. 

 Proiectele le considerăm un real câştig pentru toţi cei implicaţi în derularea lor: 
părinţi, copii, educatoare, reprezentantul Asistenţei Sociale din Primărie. 

5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat 
între educatoare-logooped-psiholog din cadrul C.J.R.A.E.Teleorman 

Programul de parteneriat s-a iniţiat ca urmare a depistării la nivelul grupei mari 
,,Fluturaşii” a unor copii cu tulburări de vorbire şi cu tulburări de comportament şi a 
fost conceput în colaborare între cele trei părţi: educatoare-logoped-psiholog în vederea 
unei intervenţii complete, din toate cele trei aspecte , dar având acelaşi obiectiv cadru: 

▪ Recuperarea preşcolarilor cu tulburări în colectivul de copii şi monitorizarea 
permanentă a lor. 

Atribuţiile în cadrul programului 

▪ logoped:-elaborarea planului de recuperare a limbajului şi psihomotricităţii; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

496



                  -efectuarea selectivă a activităţilor de recuperare; 

 ▪ psiholog: -realizarea evaluărilor psihologice iniţiale, continue şi finale; 

- activităţi psihoterapeutice individuale şi de grup; 

 ▪ educatoare: -asigurarea frecvenţei la programul de terapie corectiv-
compensatorie; 

                        -adaptarea curriculumului la nevoile speciale ale copiilor cuprinşi 
în program, identificând punctele comune celor două tipuri de activităţi. 

6. ,,Cartea-prietena mea”, parteneriat cu Biblioteca 

Obiectivele parteneriatului : 

▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 

▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 
cu privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 

▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 
formare. 

 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 
pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

CONCLUZII:  

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a produce o 
schimbare (să găseşti modul optim pentru a atinge un scop,să poţi conduce efectiv 
resursele disponibile pentru a atinge scopul,să identifici just competenţele persoanelor 
implicate în proiect şi să le utilizezi corespunzător, să combini atitudini, abordări şi 
tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini),apoi să fii capabil să gestionezi cu succes 
schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig. 

 La nivelul fiecarii unităţi de învăţământ se elaborează un plan instituţional de 
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmăreşte îndeplinirea unor obiective: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care 

să vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 
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 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta ; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a  factorilor ce îşi asumă responsabilităţile 
în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Grădinița cu P. P. „Prichindel„ Galați                                                     
Prof. înv. preșc. Pavel Neculina 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii grădiniței noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituțională. Prin oferta educațională grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participe copiii. Activitățile extracurriculare au un conținut cultural 
artistic, spiritual, sportive sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și 
activitatea comunității locale. Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie 
bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 
Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate. Dintre activitățile 
desfășurate în grădinița noastră amintesc doar pe cele mai frecvent realizate împreună 
cu preșcolarii: 

 Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
 Excursii, drumeții, plimbări; 
 Vizite la diferite instituții din oraș; 
 Participare la concursuri locale, județene, naționale și internaționale 

avizate de MEN 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale 
fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și în curtea acesteia. 

Promovarea imaginii grădiniței se poate realiza prin derularea unor parteneriate 
in cadrul comunității locale. Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot 
mai prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi 
diferitele segmente ale societăţii. Părinții sunt informați cu privire la calitatea 
serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, resursele materiale ale 
grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița 
este implicată. 
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Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate. 

EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE ÎN ACEST AN ȘCOLAR: 

1. ,,Împreună pentru copiii noştri”- parteneriat educaţional cu familia         

Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea 
un efect benefic asupra copiilor. 

2. ,,Primii paşi spre şcoală”- parteneriat cu școlile din jurul grădiniței 

 Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”, 
,,Ziua porților deschise”, ,,Biblioteca școlară”, ,,Atelierul de mărțișoare”. 

3. ,,Cartea-prietena mea!”- parteneriat cu Biblioteca „V.A. Urechia” 

Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 
pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi 
forme de colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”- parteneriat cu poliţia  

Proiectul urmărește intensificarea activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în 
dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită cu uşurinţă să 
cunoască regulile de circulație. 

5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 
educatoare- părinți- consilier educativ. 

Imaginea instituției poate fi gestionată prin diverse moduri: 

- să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de 
performant; 

- să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii 
încrederea, simpatia, înţelegerea şi sprijinul comunității; 

- să foloseşti sponsorizarea; 

- să angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat şi ataşat obiectivelor 
instituției. 

Managerul unei instituții preșcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. 

Deci, prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru 
comunitate și prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii pentru realizarea proiectelor 
proprii, ȋmbunǎtǎțim imaginea instituției. 
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PROMOVAREA EDUCAȚIEI FIZICE                                                    
ȘI IMPLICIT A INSTITUȚIILOR ȘCOLARE  

 

Pavel Simona Gianina,                                                                  
Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”,                                                   

Municipiu Câmpina, jud. Prahova 
 
 
 

Educație fizică și sportul școlar reprezintă componente de bază ale educației 
permanente care prin diferite mijloace  participă activ la formarea elevilor, tinerilor și 
adulților pentru viață. 

Educația fizică dispune de mijloace, metode și forme de organizare care dezvoltă 
potențialul biologic și psihic al elevilor, transmite cunoștințe, formează deprinderi 
utilitar aplicative și specifice unor ramuri sportive, formează deprinderi pentru 
dezvoltarea stării de fitness, dezvoltă  calități  psihomotrice și psihosociale.La baza 
sistemului de  educației fizice stau  numeroase funcții ce trebuie promovate, după cum 
urmeză: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportul școlar reprezintă o activitate de formare a deprinderilor în diferite 
discipline sportive și participarea la diferite întreceri interclase și interșcolare. Aceste 
două laturi ale activităților fizice din școlă dezvoltă o gamă foarte largă de 
deprinderi,aptitudini, motivații, interese și trăsături psihomotrice. Dezvoltă voința, 
atenția distriburivă, hotărârea, fermitate, perseverența.   

Educă curajul, emulația, calmul, modestia, caracterul , încrederea de sine. 

Funcțiile 

educației fizice 

Perfecționarea dezvoltării fizice 

Perfecționarea capacității motrice 

Funcția igienică 

Funcția educativă 

Funcția de emulație  

Funcția recreativă 
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Educația fizică și sportul, datorită largii lor accesibilități, se pot practica sub 
multiple forme,  însoțind omul de la naștere pînă la bătrânețe, determinând asfel  un 
stil de viață echilibrat și sănătos. Practicarea educației fizice și sportului    pleacă de la 
realiarea  obiectivelorsale generale  după cum urmează: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Având în vedere cele prezentate , promovarea educației fizice și sportului școlar 
la nivelul școlii, comunității locale,dar și la nivel zonal și național, reprezintă 
preocupări de seamă ale sistemului de învățământ și cel al sportului, al comunităților 
locale, dar mai ales al conducerii instituților de învățământ și nu în ultimul rând al 
cadrelor didactice de specialitate.  

 
Școala trebuie să ofere căi cât mai variate de practicare a sportului pentru toți 

elevii, activitățile fizice reprezentând condiții indispensabile pentru un stil de viață 
sănătos, pregătirea forței de muncă sănătoasă și petrecerea timpului liber întru-n mod 
atractiv și eficient. 

 
      Promovarea educaței fizice și a  activităților sportive ca  standarde  educaționale de 
bază ale creșterii și dezvoltării elevilor, de formare a cunoștințelor, deprinderilor 
practice  și intelectuale, de însușire a valorilor etice și de formare a deprinderilor de 
integrare în viață prin dezvoltarea capacităților de lucru în echipă și lidership reprezintă  
o dimeniune esențială de  performare a  rezultatelor școlare și de  atractivitate al 
școlilor. 
 

Obiectivele generale ale 

educației fizice și 

sportului 

Dezvoltarea 

calităților 

motrice de bază 

Favorizarea 

proceselor de 

creștere și 

dezvoltare 

Formarea capcității de  

practicare  sistematică , 

corectă și conștientă  a 

exercițiilor fizice  

pentru timpul liber 

uman 

Formsarea  

deprinderilor motrice 

de bază și utilitar 

apicative specifice 

unor ramuri sportive 

Dezvoltarea unor 

trăsături  și calități 

intelectuale,estetice, 

morale, civic,etc. 

Menținerea/ameliorarea 

stării de sănătate 
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În acest sens evidențeiz câteva strategii de promovare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși, după cum se vede , educația fizică și sportul în școală îndeplinesc un rol  
de mare importanță în formarea și pregătirea elevilor pentru viață, în ultima perioadă 
ele nu mai reprezintă o prioritate pentru MEN, și conducerea instituțiilor școlare, 
acestea negăsind soluțiile optime pentru desfășurarea acestor activități  pe perioada 
pandemiei Covid -19.  

Ba mai mult au recoandat și obligat desășurarea orelor  de educaței fizică online, 
aspect  ce nu are nimic comun cu  metodica și didactica  educației fizice, neglijând 
faptul că  desfășurarea activităților de educație fizică pot reprezenta un factor important 
de creștere a imunității elevilor prin desfășurarea lecțiilor fizic. 

 

Cârste, Gheorghe,Teoria și metodica educației fizice, Editura AN-Da, București 2000 

http://playpowercanada.ca> blog Promoting Phisycal Activity at School / play power 
Canada, 

 let’s look at 10 straegies to increase physical activity in schools. 

 

 

Strategii de promovarea 

educației fizice  

Pregătirea echipelor 

reprezentative ale școlii 

Participarea  elevilor școlii la 

diferite întreceri sportive de 

diferite niveluri  

Performarea 

echipamentelor  și 

spațiilor  specifice  

Informarea părinților  

asupra beneficiilor 
Prioritizarea pregătirii  

echipelor reprezentative ale 

școlii 

Informarea  

elevilor asupra 

beneficiilor 

Găzduirea evenimentelor 

sportive  

Evidențierea  elevilor sportivi 

ai școlii, conducerea prin 

exemple 

Prezentarea 

progamului OMS 

”Viață activă„ 

Prezentarea activităților fizice 

ale școlii  pe site‐ul școlii 
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Importanța promovării imaginii școlii 

 

Prof. Pavel Carmen                                                                     
Școala Gimnazială nr. 1 și nr. 2 Tg. Ocna, județul Bacău 

 
 
 
          Multe școli sunt pline de istorie, ceea ce face dificilă schimbarea percepției 
publice. Transformarea imaginii școlii tale sau a unuia dintre programele sale poate fi 
cea mai mare provocare a marketingului. Dar, pe măsură ce nevoile elevilor și piața 
educației evoluează, rebrandingul școlii tale te poate pune pe calea către realizarea 
acestui deziderat. 
          Crearea unei noi identități de marcă este un proces intens în sine. Dar munca nu 
se termină aici. Odată ce școala ta și-a dezvoltat noul brand și mesajele cheie, știi că 
trebuie să anunți lumea! Investește cât mai multă gândire și efort în lansarea ta. Altfel, 
imaginea școlii tale se transformă doar în propria ta minte. Trebuie să începi să anunți 
și altora activitățile desfășurate de tine! 
           În unele cazuri, este posibil ca școlile să fi învățat atât de multe despre impactul 
asupra comunității, despre punctele lor dureroase și despre motivațiile, încât au decis 
să-și revizuiască imaginea pentru a ști mai bine unde se află la un moment dat. Mai 
probabil, o școală dorește să-și transforme imaginea pentru a atrage o piață diferită, 
mai bogată în ținte. Oricum, nu începeți să planificați o lansare până când nu vă 
actualizați viziunea și misiunea școlii. Aceasta include identificarea întrebărilor și 
subiectelor semnificative pe care le au noile tale obiective pentru fiecare etapă a 
călătoriei lor de înscriere și cum să le încadrezi în contextul noului tău mesaj. Începeți 
prin a vă reelabora strategiile pentru a reflecta noile mesaje cheie, pentru a atrage 
oamenii potriviți. După ce ați identificat cuvinte cheie noi de vizat, puteți reîmprospăta 
unele postări vechi cu un mesaj și cuvinte cheie noi.  
          Efortul de rebranding include probabil și o nouă schemă vizuală, care necesită o 
revizuire majoră a site-ului web, a esteticii, textului și fotografiilor acestuia. Un site 
web actualizat, ancorat de noua imagine și mesaje, merită împărtășit. Puteți scrie un 
comunicat de presă care anunță noul site web și modul în care acesta reflectă misiunea 
și viziunea școlii. 
          Reutilizați conținutul comunicatului de presă și dacă doriți să atrageți noi 
perspective care vor fi motivate de noua dumneavoastră imagine cu câteva piese de 
conținut nou ancoră. Conținutul ancoră este conținut de mare valoare, pe care îl 
promovați pentru a genera potențiali beneficiari. Cu conținutul ancoră, nu numai că vă 
aduceți noua imagine pe piață, ci vă folosiți în mod activ noul mesaj ca atracție pentru 
a obține tipul potrivit de clienți potențiali care să se identifice în școala dumneavoastră. 
          Deși promovarea activă a noii imagini ca „nouă” se va încheia în cele din urmă, 
utilizarea conținutului pentru a transmite mesajul școlii tale nu se oprește niciodată. De 
fapt, pe măsură ce școala ta aduce activități sub noua viziune, școala ta va începe să 
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colecteze poveștile din viața reală ale elevilor, profesorilor, absolvenților și vieții 
școlare care reflectă această viziune. Toate acestea vor deveni surse uimitoare de 
conținut pe care le puteți folosi pentru a sublinia și a consolida realitatea imaginii. 
          Nu este un secret-înscrierea elevilor este esențială pentru existența școlii tale. 
Fără elevi, școala ta pur și simplu nu ar putea funcționa și cu cât numărul de elevi este 
mai mare, cu atât impactul școlii în comunitatea ta va fi mai mare. 
          În toată țara, este evident că școlile care își gestionează imaginea și au îmbrățișat 
dispozitivele de marketing și relații publice - cum ar fi site-uri web și rețele sociale, 
reclame, e-mail direct și panouri publicitare - au sporit numărul de înscrieri și au 
îmbunătățit implicarea comunității. 
          Deci, deși imaginea nu este totul... cu siguranță merită să fie corectă. 
 
 
Bibliografie: 
 
1.https://schools.lifetouch.com  
2. https://www.onqmarketing.com.au/marketing-ideas-for-schools/ 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

 

Material pregatit de Prof. Peiu Anamaria Simona,                                           
G. P. P. “Dumbrava minunata”, Giurgiu 

 

 

 Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava minunată" este o 
grădiniţă aşa cum aţi visat, unde nimic nu este mai de preţ decât 
zâmbetul unui copil pe buze, zâmbet "zugrăvit" de Zâna bună: 
EDUCATOAREA… 

Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava minunată” are o zi în 
care este sărbătorită (ultima zi din luna mai a fiecărui an), are un imn, o siglă (Lizuca 
şi Patrocle) , o revistă în care publicăm evenimentele importante din grădiniţă si un site 
de prezentare. 

 In Gradinita “Dumbrava minunata” imaginea institutiei in care profesam este 
foarte importanta pentru noi cadrele didactice. De aceea tot timpul incercam sa pastram 
standarde cat mai inalte, suntem preocupate de imbunatatirea acesteia aducand in 
fiecare an ceva nou pentru a o face intr-adevar “minunata”. 

 In vederea promovarii imaginii institutiei noastre in fiecare an, sau chiar 
anotimp, ne preocupam de amenajarea spatiilor interioare:  a coridoarelor, a salilor de 
grupe, a dormitoarelor, a grupurilor sanitare, a bucatariei prin innoirea si perfectionarea 
dotarilor, prin crearea unui ambient placut si adecvat activitatii pe care 

o desfasuram. De asemenea amenajam spatiul din 
curtea gradinitei incercand permanent sa schimbam 
ceva. (De exemplu: plantarea unor pomisori sau flori, 
desenarea personajelor indragite pe peretii curtii 
interioare, vopsirea in culori vii, intretinerea spatiilor de 
joaca si modernizarea acestora). 

 Echipa noastra este formata din personal, didactic, nedidactic si auxiliar foarte 
bine pregatit din punct de vedere profesional dar si cu daruire fata de meseria pe care 
o desfasoara si, mai ales, cu multa dragoste fata de copii.  

 In functie de 
anumite teme sau date 
importante, sarbatori 
nationale, desfasuram 
activitati comune cu 
prescolarii incercand 
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lucrul in echipa si colaborarea.  

Toate grupele din unitate se reunesc avand scop comun si reusind sa realizeze 
impreuna lucruri minunate. In acest sens desfasuram piese de teatru, expozitii, sezatori, 
dansuri, parade, concursuri...  

         

  

 

 

 

 Pe langa activitatile diverse de la nivelul unitatii , desfasuram multe activitati in 
parteneriat cu institutii ale comunitatii cum ar fi : Primarie, Consiliu local, ISJ, ISU 
Giurgiu, Directia Apelor, Biblioteca Judeteana, Tetrul “Tudor Vianu”, Casa de cultura 
“Ion Vinea”, biserica si bineinteles cu alte scoli si gradinite din oras. Toate aceste 
activitati se desfasoara , in masura conditiilor impuse , cu sprijinul autoritatilor locale 
dar mai ales al parintilor. Consideram ca este important ca parintii copiilor nu doar sa 
stie ce activitati se desfasoara in gradinita , ci si sa ia parte la acestea . De aceea 
organizam , de cate ori este posibil , activitati in care copilul sa faca echipa cu parintele 
sau lectorate pentru parinti cu sprijinul unui psihilog specializat.                                 

 Tot ceea ce se petrece in aceasta unitate este prezentat parintilor, dar si intregii 
comunitati prin fotografii, filmulete distribuite individual dar si pe grupurile de Whats 
App, Facebook si pe site-ul gradinitei . De asemenea, anual editam revista gradinitei.  

 La inceputul fiecarui an scolar, in vederea promovarii institutiei noastre realizam 
diverse pliante sau filmulete de prezentare. In ultimul timp, datorita conditiilor impuse 
de pandemie a trebuit sa ne adaptam folosind cat mai mult mijloacele de comunicare 
virtuala.  

In acest an ne-am gandit ca filmuletul sa cuprinda imagini din unitatile noastre, 
iar datele generale sa nu mai fie prezentate scris ci verbal de un cadru didactic pe 
fundalul imaginilor. 
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Prieteni cuvântători ajută prieteni necuvântători 

 

Prof. Perneș Voichița-Iuliana,                                                            
Liceul Tehnologic Transilvania, Baia Mare, Județul Maramureș 

 
 

„Măreția și progresul moral al unei societăți nu pot fi judecate decât după modul 
în care își tratează animalele” – Mahatma Gandhi. Pornind de la acest motto,  Proiectul 
educațional „Prieteni cuvântători ajută prieteni necuvântători” care se desfășoară pe 
parcursul acestui an școlar în Liceul Tehnologic Transilvania, Baia Mare în colaborare 
cu Liceul Teoretic George Pop de Băsești Baia Mare, Asociația Salvați Animalele Baia 
Mare și Asociația Fight for Animals Baia Mare a debutat la începutul lunii decembrie 
2021, iar în data de 21 decembrie am făcut  prima vizită la Adăpostul public de câini 
pentru a duce hrană de calitate și  câteva pături cățeilor aflați în acest adăpost, dar și 
pentru a sprijini munca grea și neobosită a tuturor voluntarilor implicați în salvarea 
acestor prieteni necuvântători.  

Proiectul „Prieteni cuvântători ajută prieteni 
necuvântători” are ca scop implicarea elevilor și 
profesorilor celor două licee mai sus menționate în 
activități de voluntariat, strângerea de donații constând 
în bani, hrană și pături pentru câinii aflați în adăpostul 
public, dar și acțiuni care pot preveni abandonarea 
acestor ființe neajutorate precum sterilizarea 
animalelor de companie și informarea oamenilor din 
cercurile apropiate fiecăruia de existența campaniilor 
gratuite de sterilizare a animalelor susținute de 
asociația Salvați Animalele Baia Mare și Voluntari 
Ajutați Animalele Baia Mare. Astfel, elevii noștri pot 
să contribuie la distribuirea pliantelor de informare 
despre aceste campanii gratuite de sterilizare a 
animalelor , prevenindu-se astfel abandonarea puilor 
nedoriți, dar și posibilitatea sprijinirii acestor campanii 
prin donarea celor 3.5 % din impozitul pe venitul anual.  

Unul dintre efectele nedorite ale școlii online a 
fost desensibilizarea elevilor noștri care au petrecut 
foarte mult timp folosindu-și  dispozitivele mobile și 
dorința de a-i ajuta să empatizeze cu aceste ființe 
neajutorate care ne pot ajuta să cultivăm sentimente 

nobile și sincere. Astfel, orice elev poate adopta la distanță un câine din adăpostul 
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public. Această adopție constă în vizite săptămânale, oferirea de hrană și timp de joacă 
cu animalul adoptat.  

Din păcate, zilnic vedem anunțuri cu animale abandonate și maltratate atât în 
jurul nostru cât și în mass-media. Proiectul „Prieteni cuvântători ajută prieteni 
necuvântători” ne conștientizează să nu fim indiferenți la astfel de situații, ci ajutând,  
putem deveni un ”foster” pentru o ființă nevinovată până când aceasta are posibilitatea 
să fie adoptată de o familie responsabilă. Totodată, elevii implicați în proiect vor face 
vizite în fiecare lună  la Adăpostul public de câini pentru a sprijini orice activitate care 
se desfășoară acolo și fiind alături de voluntarii care fac sacrificii foarte mari în a salva 
micuții prieteni necuvântători.  

Activitățile de voluntariat ne ajută să cultivăm calități frumoase precum iubirea 
necondiționată, sinceritatea, altruismul, umilința și spiritul de sacrificiu. Acestea nu 
sunt necesare numai în relațiile noastre cu animalele, ci și în relațiile noastre de fiecare 
zi, dând o mână de ajutor mai ales atunci când nu putem fi recompensați. Noi profesorii 
putem oferi un exemplu bun elevilor noștri implicându-ne în astfel de activități, 
împărtășindu-le cu entuziasm experiența noastă și faptul că suntem mai fericiți atunci 
când oferim decât atunci când primim. Feedback-ul primit de la elevii implicați a fost 
unul deosebit de încurajator. Unii elevi mi-au trimis mesaje  de mulțumire pentru faptul 
că i-am implicat în proiect, iar alții mi-au spus că astfel de activități le oferă multă 
satisfacție. Am putut să văd „măreția” elevilor mei și am speranța că progresul moral 
al societății în care trăim este pe drumul cel bun. 
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Familia - temelia în educație și reușita școlară 

 

Perseca Ioana 

 
 

 Educația reprezintă o activitate socială complexă care se realizează printr-un șir 
nesfărșit de acțiuni. Aceste acțiuni sunt exercitate în mod conștient, sistematic și 
orgnizat, în fiecare moment un subiect (individual sau colectiv) acționează saupra unui 
obiect (individual sau colectiv), cu scopul transformării acestuia într-o personalitate 
activă și creatoare, corespunzătoare condițiilor istorico-sociale prezente și de 
perspectivă, cât și potențialul său biopsihic individual. (Nicola I., (2003) Tratat de 
pedagogie școlară, pag. 25) 

 Educația individului (copilului) începe din primele secunde de viață, încă din 
mediul intrauterin, continuând după naștere, în cadrul familiei. 

 Familia reprezintă nucleul societății, instituția în cadrul căreia se pun bazele 
educației copilului, aici copilul învață mersul, vorbitul, gestionarea nevoilor 
fiziologice, comportamentul, valorile sociale. 

 Pentru ca educația copilului să fie un succes și rezultatele să fie pe măsură este 
nevoie ca educația școlară să continue și acasă prin intermediul unor activități ale 
copilului cu părinții. 

 Plecând de la persoanele care au lucrat cu părinţii şi cu profesorii, Agabrian M., 
(2006, p.56) sugerează în lucrarea „Şcoala, familia, comunitatea” o serie de activităţi 
pe care părinţii ar trebui să le realizeze cu copiii lor:  

 Să elaboreze un program zilnic pentru teme, care să fie verificat regulat; să existe 
un loc liniştit de studiu, fără televizor sau radio. Să se descurajeze convorbirile 
telefonice în timpul lucrului. Părinţii să încurajeze eforturile copilului şi să fie 
disponibili să le răspundă la întrebări, precum şi să discute cu ei ceea ce şi-au 
însuşit. 

 Să citească împreună cu copilul. Părinţii trebuie să-l ducă pe acesta la bibliotecă 
şi să-l ajute să-şi găsească cărţi potrivite. Când părinţii le citesc copiilor sau 
citesc împreună cu ei performanţele acestora se îmbunătăţesc. 

 Să folosească televizorul cu moderaţie. Să stabilească un anumit program la 
televizor şi chiar să-l ajute să aleagă programele, să le urmărească împreună şi 
să le discute.  

 Să păstreze legătura cu şcoala. Să ştie ce învaţă copilul, care-i sunt temele şi cum 
le rezolvă. Şă-şi stabilească un program în care să meargă la şcoală şi să discute 
cu profesorii. 
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 Să-i laude pe copii şi să le aprecieze efortul . Să-i încurajeze să persevereze, să 
cultive o atmosferă caldă, dar în acelaşi timp să stabilească standarde referitoare 
la modul de rezolvare a temelor. Părinţii joacă un rol dominant în influenţarea 
încrederii şi motivaţiei copilului de a deveni un om de succes. Ar trebui să-i 
încurajeze nu doar să-şi îmbunătăţească temele, ci şi să-i introducă într-un 
program de îmbunătăţire a activităţilor lor. 

Familia și școala urmăresc în mod conștient să contribuie la dezvoltarea fizică a 
omului, să-i formeze orizontul cultural, să-l învețe să gândească, să-i formeze 
deprinderi de muncă și de comportare corectă în societate. Familia și școala urmăresc 
același scop educativ.  

Universul școlii și cel al familiei sunt două dimensiuni ale vieții copiilor care-și 
pun în mod decisiv amprenta asupra formării personalității acestora. Educația dată în 
școală se dovedește a fi ineficace dacă familia, factorul cu cea mai mare influență 
educațională în primii 15-16 ani de viață ai copilului, nu se implică în realizarea 
sarcinilor instructiv-educative. În ultimul timp școlii îi revin sarcini tot mai multe și 
mai complexe. Mulți părinți consideră că odată cu intrarea copilului în școală o parte 
din funcțiile lor încetează.  

Unii cred că acum funcția educativă esre rezervată numai școlii și de aceea se 
dezinteresează de evoluția în continuare a copilului, că nu-și face datoria și că ” doar 
de aceea este școală”. Din păcate, această atitudine greșită prejudiciază chiar interesele 
copilului lor. Așadar, părinților ar trebui să le revină rolul decisiv în educația copilului, 
rol care este foarte important pentru reușita școlară a acestuia. 

Implicarea părintească în educație este procesul de bază prin care părinții 
influențează succesul academic al copiilor, și se traduce prin atenția acordată de părinți 
școlii și activităților legate de școală în contextul familial. Se manifestă în forme 
diferite, de exemplu asigurarea unui anturaj stabil și sigur, stimularea intelectuală a 
copilului, conversații între părinți și copii, contactul cu școala în scopul împărțirii 
informației, participare la evenimente școlare, participare la munca legată de școală. 
Prin aceste comportamente părinții implicați stimulează motivația copiilor pentru 
școală, iar prin activitățile desfășurate acasă contribuie la formarea unor abilități de 
învățare, autoorganizare ceea ce influențează pozitiv reușita școlară a copiilor.  

Oportunitatea cea mai promițătoare pentru rezultatele elevilor apare atunci când 
familiile, școlile și organizațiile comunitare lucrează împreună.     

Rolul primordial în educația copilului îi revine familiei, care este leagănul social 
al copilului și sprijinul acestuia pe tot parcursul vieții. 

 

Bibliografie: 
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Nicola I, Tratat de pedagogie școlară (2003) 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

511



                                                 

  PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

 

Petcu Larisa –  

SCOALA GIMNAZIALA MANOLACHE COSTACHE EPUREANU BARLAD 
 

 

PLANIFICAREA OPERAŢIUNILOR ŞI ACŢIUNILOR ACTIVITĂŢILOR                 
Proiectarea globală-prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu 
obiective, resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate, 
fiecare membru al Comisiei de promovare a imaginii şcolii având termene şi acţiuni 
bine stabilite de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie; Proiectarea 
eşalonată - se materializează prin propunerile cadrelor didactice şi nu numai de 
modalităţi de promovare a imaginii şcolii, elaborarea Proiectului de promovare a 
imaginii şcolii de către membrii comisiei, delegarea de atribuţiuni pentru punerea în 
aplicare a proiectului de către persoanele implicate; Etapele întocmirii unui Proiect 
privind promovarea imaginii şcolii.                    

 

ANALIZA DE NEVOI 

1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV Populaţie şcolară – nr. elevi - rata 
abandonului şcolar:  

 ciclul primar   

 ciclul gimnazial - rata de promovabilitate; - ponderea elevilor cu rezultate bune 
şi foarte bune; - frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare; - promovabilitatea la 
examenul de evaluare naţională. Personal didactic – nr. cadre didactice - nr. cadre 
didactice calificate (%); - nr. cadre didactice titulare cu gradul I (%); - nr. cadrelor 
didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică. Resurse materiale – nr. 
spaţiilor şcolare –, dintre care: - săli de clasă –; - cabinete –; - laboratoare –; - ateliere 
–; - biblioteca –; - nr. spaţiilor sanitare –; - material didactic – şcoala este dotată 
satisfăcător cu material didactic modern; - şcoala are (nu are) fonduri băneşti 
extrabugetare. 

 

2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV  
 Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu - 

Calitatea personalului didactic:  calificat – %;  cu performanţe în activitatea didactică 
– %- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare; - Calitatea 
managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice 
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abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au 
iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, 
cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.   

 
  
3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  
Se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de 

trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, 
ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. 
Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 
interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare 
a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine 
Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a 
personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. În ceea ce priveşte climatul 
organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi 
angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 
Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru, 
este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările 
organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 
sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în 
activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- 
educativă şi în conduita cadrelor didactice.  

 
 
4) ANALIZA SWOT  
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda 

(tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele 
paliere: - oferta curriculară; - resursele umane; - resursele materiale şi financiare; - 
relaţiile cu comunitatea.  
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Prevenirea şi corectarea conduitelor greşite ale copiilor                                      
Referat ședință cu părinții 

 

Pip. Peter Maria Lucia                                                                  
Șc. Gimn. Lunca Bradului, Mureș 

 
Eforturile de prevenire şi corectare a conduitelor greşite ale copiilor trebuie să 

vizeze formarea la aceştia a capacităţii realizării unor conduite cu caracter de integrare 
socială, familială  şi şcolară, caracterizate prin colaborare şi încredere reciprocă.  

În alta ordine de idei, copilul , înţelegând just raportul dintre drepturile şi 
îndatoririle ce-i revin, nu mai este înclinat să considere că are numai drepturi, că i se 
cuvine totul. Copilul trebuie educat în scopul realizării stăpânirii de sine, al înfrânării 
unor tendinţe şi amânării satisfacerii unor dorinţe imediate, să fie ajutat să-şi formeze 
capacitatea de transpunere în situaţia altuia, de înţelegere a trăirilor şi motivaţiilor 
semenilor, de a renunţa la propriile opinii în favoarea altora. El trebuie conștientizat ca 
trebuie să dăm dovadă de toleranță in relatiile cu cei din jur, să ne indeplinim 
indatoririle in colectivitatea din care facem parte, să acceptăm și părerile celor din jur, 
dar să avem curaj să ne expunem și noi părerile.  

 Viaţa afectivă interioară bine ordonată şi echilibrată, liniştea sufletească, 
stăpânirea de sine, încrederea, optimismul, reprezintă, de asemenea, condiţii 
psihologice esențiale dezvoltării armonioase a copilului, iar familia și şcoala trebuie să 
joace un rol important în instaurarea acestor factori, printr-o colaborare eficientă, 
bazata pe sprijin reciproc. 

În mediul familial, măsurile de prevenire a unor comportamente nepotrivite tre-
buie să înceapă încă din primii ani de viaţă ai copilului, pentru a se asigura o bună 
dezvoltare intelectuală, morală, psihică și fizică.  

Este cunoscut faptul că în primii şase ani de viaţă ai copilului, familia pune 
bazele trăsăturilor sale de caracter: unele abateri de conduită întâlnite mai târziu la copii 
(negativismele active, minciuna, fuga şi vagabondajul etc.) îşi au originea tocmai în 
această perioadă, când ar fi putut atât de uşor să fie prevenite. Asupra necesităţii 
efectuării unei educaţii la timpul potrivit, insistă A. S.Makarenko:  

„O educaţie justă din cea mai fragedă copilărie nu e o sarcină atât de grea cum 
ar părea. Dar oricât de grea ar fi, ea nu depăşeşte puterile oricărui om, oricărui părinte. 
Fiecare poate, uşor, fără oboseală, să-şi crească bine copilul, numai dacă doreşte într-
adevăr. Cu totul altceva este reeducarea. Dacă copilul n-a fost bine educat, dacă aţi 
neglijat ceva, v-aţi preocupat prea puţin de el sau din întâmplare v-aţi lăsat pe, tânjală 
şi aţi uitat de copil, atunci multe vor trebui refăcute, îndreptate. Această muncă de 
îndreptare, de reeducare nu mai e un 1ucru tocmai atât de uşor. Sfătuim pe părinţi să 
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nu uite niciodată aceasta şi să se silească să facă educaţia în aşa fel încât să nu fie de 
refăcut mai târziu nimic, adică totul să fie bine făcut de la început.”  

 Aceleaşi efecte de irascibilitate, încăpăţânare, temeri, nelinişte, nesiguranţă etc. 
pot fi determinate şi de atitudinile de neîncredere, admonestare şi interdicţii 
nejustificate manifestate de părinţi, sau de răsfăţul şi îngrijorările excesive ale acestora. 

 Un părinte prea exigent, determină la copil sentimente de nesiguranţă şi 
neîncredere care se adâncesc, conducând la devieri de conduită. De aici rezultă 
necesitatea ca părinţii şi educatorii să se identifice cu nevoile şi aspiraţiile copilului 
pentru a le dirija cu tact, înţelegere şi dragoste spre un scop cu finalitate socială 
pozitivă; în caz contrar, copilul va căuta să găsească la prima persoană venită din 
exterior împlinirea dorinţelor şi aspiraţiilor nesatisfăcute în cadrul familiei. 

Rezultate negative în acţiunea de prevenire a tulburărilor de conduită la copii 
obţin acei părinţi care nu reuşesc să exercite a autoritate autentică asupra copiilor lor. 
Pentru ca autoritatea părintească să aibă efecte educative autentice, trebuie ca ea se 
întemeieze pe respect şi dragoste faţă de copil şi pe înaltul prestigiu moral al părinţilor 
– părintele să fie modelul copilului.  

Un rol deosebit în prevenirea conduitelor greşite ale copiilor îl are descoperirea, 
de către părinţi, a preferințelor  copilului, îndrumându-l și sprijinindu-l în realizarea 
aspirațiilor acestuia. 

Nu trebuie uitat nici grupul de prieteni sau anturajul acestuia, urmarind indeaproape 
cercul de prieteni, insă acest lucru trebuie făcut cu discretie, precum și preocupările pe 
retele de socializare, jocuri sau alte preocupări din mediul virtual.   

Aducerea copilului în situaţia de a înţelege şi respecta în mod conştient normele 
de convieţuire socială, desigur nu - prin discursuri şi predici plictisitoare de etică, ci 
prin angajarea activă în viața familiei și a școlii, reprezintă o altă cale eficientă de 
prevenire a conduitelor greşite la copii, de petrecere a timpului ăn mod eficieant, de 
evitare a unor atitudini și comportamente deviante din partea copilului.  

Mai mult, un mediu familial plăcut, in care domnesc armonia, intrajutorarea, 
respectul reciproc, dragostea și buna intelegere vor avea un efect pozitiv asupra 
copilului, acesta va fi echilibrat, implicat, vesel, va avea rezultate bune și la învățătură  
și purtare și va aprecia tot ceea ce i se oferă, oferind sprijin celor din jur.  
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METODE ȘI TEHNICI 

EXPLICAREA  

REGULILOR 

CONSECVENȚA 

COMUNUCARE 

EFICIENTĂ 

RECOMPENSA 

LIMITAREA 

AUTORITATEA 

REPETIȚIA 

EXEMPLUL 

TIME‐AUT  
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Proiectul “Promovarea imaginii școlii” 

Corul școlii  

       Miért szeretnék „petőfis” kórustag lenni? 

 

Pál Zsuzsanna                                                                         
Petőfi Sándor Általános Iskola 

Csíkszereda 
 

Iskolánk hírnevét néhány éve az I- IV. osztályosok kórusa is öregbíti. 80- 100 
taggal büszkélkedik. 

A gyerekeknek igényük van a közös éneklésre, az együtt létre, a dalolás 
élményére. Ez az igény sokat nyomott latba a kórus megalakulásánál.   

A kórusnak két karvezetője van: W. E. kolleganő és jómagam. Mindketten 
szeretjük a zenét, imádunk énekelni. Körülbelül 10 éve egyszerre fogalmazódottt meg 
bennünk, hogy alapítsunk iskolai kórust. A szándékot tett követte és belevágtunk.  

Bárki lehet kórustag, aki szeret énekeli, együtt lenni egy nagyobb csapatban és 
hetente egyszer eljön kórus órára. Nem könnyű mindig jelen lenni, hiszen már fáradtak, 
éhesek a tagok a tanítási idő végén, mégis kitartóan jönnek kóruspróbára. Nem szükség 
a kiemelkedően jó hang, inkább a csoportban éneklés képessége fontos.  

A legnagyobb teremben is  csak szűkösen férünk el, de a kényelmetlenségért 
kárpótol a sok csilingelő gyerekhang, a sok csillogó tekintet.  

A repertoár sokszínű: gyerekdalok, népdalok, karácsonyi dalok, egyszerűbb 
kórusművek egyaránt szerepelnek az előadásokon. A „szereplés” kötelező az iskolai 
előadásokon, de a karácsonyi műsorok és március 15.- i megemlékezések üde színfoltja 
is a kórus.  

A fellépéseket a gyerekek mindig nagyon várják, és izgatottan, de gyönyörűen 
énekelnek. A próbákon való részvételt mindig „díjazzuk”, vagyis kirándulni megyünk 
csak a kórustagokkal.  

Kórustagnak lenni a „Petőfi”- ben mindig megtiszteltetés volt, ezért évente újabb 
és újabb generációk jelentkeznek felvételre. A szülők is büszkék gyerekeikre, a 
kórusra.  

Öregbíti, népszerűvé teszi iskolánkat, hiszen a gyerekek már tudnak a létezéséről 
iskolakezdéskor és izgatottan kérdezgetik, hogy mikor lesz a „felvételi” a kórusba?  

Sajnos a pandémia ámenetileg a kórusunk tevékénységét is „lebénította” 
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de azért próbálunk a lehetőségekhez mérten gyakorolni, hogy majd- ha minden 
visszatér a megszokott kerékvágásba-  egy fergeteges előadással ünnepeljünk.  
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Promovarea imaginii şcolii 

 

Petra Andreea Loredana 
 

 

 

 

 

   

 

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un 
parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.  

DEVIZA ȘCOLII: 

"Muncim împreună, ne bucurăm împreună" 

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 
ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, 
receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

“Şcoala cea mai bunӑ e aceea în 

care înveţi, înainte de toate sӑ 

înveţi”- Nicolae Iorga 
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid.                                                                           
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De ce este important să promovăm                                                            
imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

 
Profesor Petre Irina Simona                                                             

Colegiul National Pedagogic “Stefan Velovan”, Craiova, jud. Dolj 

 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o 

bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 
Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor 
şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea 
şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. 

O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 
comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, 
aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe 
lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât 
prin realizarea educaţiei formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi 
bani şi energie umană pentru promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă 
prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că 
numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. 

O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei 
numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 
"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce 
ai de oferit este ceea ce doresc clienţii". 

Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea 
centrata pe vânzari. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze 
corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei 
au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a 
schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea 
instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei 
timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate.  
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Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de 
la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, 
politică’’ , ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei , publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în 
mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare 
riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 
noastre au fost: 

 
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 

proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

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

 promovarea imaginii scolii prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, 

internet). 
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AICI ÎMI PLACE SĂ ÎNVĂȚ 

                                                                           

Prof. PETRE SIMONA IRINA                                                           
C.N. PEDAGOGIC ”ȘTEFAN VELOVAN” CRAIOVA         

 
Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii 

atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.  Imaginea școlii 
poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de 
calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 
participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este 
rezultatul unei munci constante. 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” din Craiova promovează o 
politică educaţională orientată spre dezvoltarea armonioasă a individului, ca persoană 
activă, responsabilă și cu reale competențe de gândire critică. Activitatea instructiv – 
educativă desfăşurată în această instituţie poartă amprenta tradiţiei, a spiritului fiecărui 
dascăl şi a performanţei. 

Cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de existență a școlii, în cadrul Colegiului au 
fost organizate manifestări jubiliare și un simpozion, cu recunoaştere naţională, care 
au contribuit la  consolidarea identității şcolii. 

Atracţia pentru unitatea noastră şcolară va fi de la an la an susţinută de calitatea 
actului didactic, progresul elevilor formaţi în cadrul unităţii noastre şcolare va urmări 
atingerea standardelor de calitate şi parametrii de performanţă. 

Școala urmărește promovarea unui învățământ formativ prin aplicarea în munca 
la clasă a unor metode de predare-învățare activ-participative prin care să se satisfacă 
nevoile fiecărui elev de a se simți competent în a deține și a utiliza informația, de a 
accepta noul, de a respecta tradițiile și obiceiurile, valorile unei societăți democratice. 

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea 
principiilor democratice, dezvoltării capacităților de comunicare și relaționare, 
aprecierea valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal. În acest sens, în 
școală s-au derulat diverse acivități școlare și extrașcolare ce au avut ca scop celebrarea 
evenimentelor naționale (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie – ziua marelui poet 
Mihai Eminescu), sau activități cu o deosebită influență formativă (acțiuni turistice, 
vizite la instituții culturale, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții). Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă 
de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de 
activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și 
județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
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el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. 

Elementul-cheie în promovarea imaginii școlii devine cultura organizațională a 
școlii care identifică semnificațiile acesteia, reprezintă codul genetic al organelor 
școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. Promovarea 
imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, 
utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. O 
parte din țintele ce stau la baza culturii organizaționale sunt:        

 realizarea de parteneriate educaționale cu părinții, instituțiile de specialitate, în 
vederea identificării modalităților eficiente de integrare și incluziune școlară;  
 modernizarea și dezvoltarea resurselor materiale, atragerea de finanţări 

extrabugetare, în scopul creării unui ambient favorabil studiului în conformitate cu 
nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor 
la educaţie;  
 dezvoltarea de programe de parteneriat european: Erasmus +, Programe de 

Educaţie Permanentă (PEP) (integrat şi transversal – dezvoltareapoliticilor 
educaţionale, învăţarea lb. străine, utilizarea TIC în educaţie). Unul dintre proiectele 
de mobilitate în domeniul educației școlare, proiectului aprobat în cadrul programului 
Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 este Proiectul „Să înveți este distractiv!”  care s-a născut 
din dorința Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova de a furniza 
educație de calitate preșcolarilor și elevilor săi; 
 Dezvoltarea rolului bibliotecii şcolare – achiziţiide fond de carte, lansare de 

cărţi/ oferteeducaţionale, realizarea unui colţ al noutăţilor, realizarea unei baze de date 

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației 
școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării 
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de 
construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive 
și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 
beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea 
școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 
obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar 
elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie 
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 
profesorului. 
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Și tu poți fi Moș Nicolae! 

Proiect de implicare socială prin activități de voluntariat 

 

Prof. Preșcolar: PETREA NICOLETA                                                    
Grădinița Homocea, Jud. Vrancea 

 

Argument 

 
Generozitatea înnobilează omul! Pornind de la acest deziderat, analizând 

experiențele anterioare, am gândit un nou proiect umanitar, bazându-ne pe implicarea 
și dorința copiilor de a fi alături de semenii lor aflați în situații dezavantajate, în 
momente speciale de sărbătoare.    

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

Sfântul Nicolae este sărbătoarea care aduce o bucurie nemărginită în sufletele 
oamenilor de pretutindeni, de la cei mici și până la cei mai mari. Sărbătoarea este o 
trăire emoțională care ar trebui sa ne locuiască in suflet, clipă de clipă! Să simțim 
aceasta emoție și să cultivăm cât putem de des toate sentimentele frumoase care o 
alcătuiesc: iubire, iertare, înțelegere, acceptare, dorința de a fi bun si de a face bine 
celor din jurul nostru. 

Însemnătatea acestei sărbători pălește atunci când este doar dorința de a primi 
fără a dărui, fără fapte bune. Bucuria înseamnă spiritul dăruirii fără a te gândi că trebuie 
să și primeşti, înseamnă fericire pentru că vezi oameni bucuroşi.  

Înseamnă să uiţi de tine şi să găseşti timp pentru alţii, înseamnă să îndepărtezi 
ceea ce este neînsemnat şi să te concentrezi pe adevăratele valori, înseamnă momentul 
în care înţelegem cel mai profund că, dăruind altora mai multă dragoste, devenim mult 
mai fericiți și împliniți.  

E important pentru dezvoltarea celor mici să-i învăţăm să dăruiască un zâmbet, 
atenţie, iubire şi jucării fără să aştepte nimic în schimb. 
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Impactul proiectului: 

 Îmbunătăţirea imaginii şcolii  în spaţiul comunităţii locale 
Scopul proiectului: Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și 
dezvoltarea mai amplă a abilităților copiilor cu nevoi speciale prin activități recreative, 
de imaginație și terapeutice ( arte plastice, muzică, sport, petrecerea timpului liber) 

Obiective :                                                                                                                                         
@Implicarea elevilor, cadrelor didactice în cadrul unor   proiecte ce vor fi realizate 
împreună cu persoanele defavorizate                                                                                                
@Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în 
relațiile cu copii din alte grupuri                                                                                                       
@Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 
responsabilităților                                                                                                                             
Rezultate așteptate : 

 Creșterea stimei de sine 
 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni 
comunitare 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate 
Modalități de monitorizare și evaluare: 

 Întâlniri ale echipelor de proiect 
 Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice 
 Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților 
 Raport de evaluare finală 

Modalități de realizare: 
 Echipa de proiect comună  va realiza materialele  publicitare (pliante , post-ituri) 

pentru  promovarea proiectului; 
 Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare de la Școala Gimnazială Homocea 

se vor întâlni pentru desfășurarea unor activități recreative, de relaxare, de 
petrecere a timpului liber cu elevii beneficiari ai proiectului. 

Produse ale proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de către elevi.                 
Bugetul proiectului:                                                                                                                          

@ Consumabilele  utilizate pentru obținerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate 
de către cadrele didactice coordonatoare.  

@ Costurile pentru cadouri vor fi suportate de către cadrele didactice și elevii voluntari.            
Calendarul activităților: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea activității/ 
activități 

Data / locul 
desfășurării 

Resurse Responsabili 
Umane materiale 

1. ,,La început de drum” 
Etapa de documentare și 
elaborare a 
proiectului:stabilirea 
activităților,  

30.11.2018 
Sala de clasa 

16 elevi 
voluntari 
12 elevi 
beneficiari 

pliante prof. 
coordonatori 
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a scopului, a 
obiectivelor şi a locului 
de desfăşurare. 
 

Cadre 
didactice 
voluntare 

2. „În așteptarea Moșului” 
- Semnificația sărbătorii 
de Sf. Nicolae 
- prezentare ppt 
,,Legenda lui Moș 
Nicolae” 
-confecționarea ghetuței 
-învățarea unui cântec 
 

3.12.2018 
4.12.2018 
Sala de clasa 

16 elevi 
voluntari 
12 elevi 
beneficiari 
Cadre 
didactice 
voluntare 

Hârtie 
colorată, 
lipici cu 
sclipici, 
cartoane 
colorate 
prezentar
e –  
,,Legenda 
lui Moș 
Nicolae” 
 

prof. 
coordonatori 
 

3. ,,Și tu poți fi Moș 
Nicolae” 
-colectarea donațiilor: 
dulciuri, fructe, jucării, 
șosete. 
-sortarea și realizarea 
pachetelor 
 

5.12.2018 
Sala de clasa 

16 elevi 
voluntari 
Cadre 
didactice 
voluntare 

dulciuri, 
fructe, 
jucării, 
șosete. 

prof. 
coordonatori 
 

4. ,,Bucuria de a dărui” 
Oferirea pachetelor 
celor12 copii  

6.12.2018 
Sala de clasa 

16 elevi 
voluntari 
12 elevi 
beneficiari 
Cadre 
didactice 
voluntare 
 

Cadourile 
pregatite 

prof. 
coordonatori 
 

5. ,,Am reușit!” 
-întâlnire de evaluare a 
activităților 
-impresii, opinii 

7.12.2018 
Sala de clasa 

16 elevi 
voluntari 
12 elevi 
beneficiari 
Cadre 
didactice 
voluntare 
 

Chestiona
re de 
evaluare a 
activitățil
or, 
impresii, 
opinii 

prof. 
coordonatori 
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PANDEMIE:                                                 
ROLUL ȘI SOLUȚIILE FAMILIEI ȘI ȘCOLII   

 

Prof. înv. Preșcolar PETREA ALINA                                                     
Grădinița nr. 16 Focșani, Vrancea 

 
 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de 
școală online pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta 
nevoie pentru viitorul copiilor.   

 Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect foarte 
important de dezbatut. Se poate discuta despre cum arată parteneriatul familie-școală, 
cum pot fi copiii susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie și ce 
pot face părinții pentru a gestiona cu bine perioada. 

Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională din 
Marea Britanie, sugerează că problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, 
dar și de lipsa tehnologiilor necesare pentru învățarea online, mai ales când și părinții 
au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă.  

 Aceleași probleme sunt valabile și în România, unde resursele nu sunt 
disponibile și multe gospodării nu au acces la tehnologie.  

Așa cum descrie și raportul UNICEF privind „Crearea unor sisteme de educație 
reziliente în contextul pandemiei”, închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 
50 de milioane de copii, de la preșcolari la liceeni.  

Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie 
de sprijin, de comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în 
educația lor. Dar provocările sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, 
comunități.  

 Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, 
familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul 
vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. (din raportul UNICEF). 

Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu 
care se confruntă cadrele didactice încă trebuie gestionate: 

 Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia 
 Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 
 Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 
 Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială 
 Schimbarea programului de ore 
Cu toate acestea, există comunități de profesori și lideri, care se formează pentru 

a ajuta atât dascălii, cât și părinții și elevii, creând un mediu prietenos pentru 
parteneriatul dintre aceștia. Pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de 
educație, transformând criza într-o oportunitate de creștere și adaptare la nevoile 
elevilor, ale profesorilor și ale părinților.  
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Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient, Dacă mulți 
părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în timpul 
jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii 
încă se adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării 
online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze 
în contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

 Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce 
stări și emoții resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și 
cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un 
comportament pozitiv.  

 În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure 
dezvoltarea personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: 
consiliere, îndrumare spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, 
parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului 
acasă, prin: 

 Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și 
dificultăți acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

 Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți 
părinți) 

 Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
 Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului 
 Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
 Implicarea în activități organizate de școală și comunitate  
 Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online  
 Solicitarea ajutorului când este nevoie 
 Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala 
 Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea 

elevului în mediul său familial (profesori) 
 Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau 

acasă (ateliere digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, 

percepții diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi 
o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă.   

 Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru 
viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de 
reziliență.  

Iată câteva moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor 
și o relație productivă cu programul școlii online: 

 
1. Oferă-ți răgaz pentru tranziție 
2. Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online 
3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare  
4. Validează-i emoțiile  
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5. Cere ajutorul profesorilor 
6. Alegeți o rutină clară, a voastră  
7. Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic  
8. Uită ce credeai despre timpul petrecut în fața ecranului  
9. Încurajează-i reușitele mici și mari, în fiecare zi 
10. Creați un acasă plin de siguranță și o stare de bine 
11. Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive (și educative) 
Tranziția de la clasă la școală poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea 

de concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.  
Ce poți face ca să petreceți timpul în mod plăcut, dar și explorat la 

maximum? Dincolo de teme și școală, cei mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri 
care îmbină plăcutul cu utilul: jocurile! Cum ar fi să învețe să creeze propriile jocuri 
sau aplicații?  

 Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități 
de programare și design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și 
comunicare virtuală și lucru în echipă (practic, îl pregătești de meseriile viitorului!).  

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe 
pozitive pentru fiecare dintre noi.  

Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate.  
De aceea, este atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare 

membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același scop: binele 
copiilor.  
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Promovarea imaginii școlii                                                               
în contextual climatului concurenţial 

 

prof. Petreanu Cătălin                                                                  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, Bacău 

 
 

O educație de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare în care 
îşi desfăşoară activitatea.  

Responsabilitatea este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează foarte greu și se poate pierde rapid. Imaginea unei școli poate fi promovată 
oferind beneficiarilor ceea ce ei așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la 
ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea 
violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități 
extrașcolare.  

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel 
din alte domenii, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate care să le 
deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de 
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci 
de a face “branding”. Dacă instituțiile de învățământ reușesc să exprime cum și prin ce 
anume se diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Formarea imaginii unei şcoli se 
poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al 
conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ţine cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa 
de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 
actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea 
academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este 
importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, 
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performanțe, integrare în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii 
organizaționale). 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Performanţa educaţională 
se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp profesoral competent, 
promovarea unei viziuni moderne, privind actul de învăţământ, precum şi asigurarea 
unei baze materiale didactice complexe şi competitive. 

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea 
vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să 
le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 
natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie 
încă importantă.  

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin 
intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau 
consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Elevii pot fi motivați și prin beneficiul câștigat de aceștia prin valorile 
educaționale pe care le oferă școala aleasă. De exemplu, o scoală poate să se prezinte 
ca accentuând dezvoltarea trăsăturilor de personalitate cum ar fi independența, 
încrederea în sine etc. Curricula și metodele de învățare vor fi construite în acest scop. 
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De asemenea, tehnicile de implicare şi regulile școlii vor fi gândite pornind de la 
această idee. Efortul de a realiza un convingător avantaj bazat pe un set de valori 
subiective cere o politică bună de integrare. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 
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Școala online, o provocare pentru învățământul preșcolar 

 

Prof. înv. preșcolar: Petrescu Alina-Vasilica                                                
Grădinița cu P. N. ,,Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus, Jud. Dâmbovița 

 

 

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne 
este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la 
lucruri.” (Jean Jacques Rousseau) 

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Pentru 
a-mi desfășura activitățile instructiv-educative, am studiat tutoriale despre folosirea 
platforme de învățare Google Classroom, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-
și creeze cont și să utilizeze platforma. PreșcolariI nu se pot descurca singuri în 
utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare dată a fost nevoie de prezența unui 
adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească prezentarea, să citească 
povestea, să pună întrebările legate de poveste; etc.) 

Împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, și am încercat să fiu 
cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și ale 
părinților.În întâmpinarea acestora am realizat înregistrări ale unor activități, am 
susținut lecții interactive pe platforma de învățare, i-am pus în fața unor provocări 
practice și am învățat odată cu ei foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau feedback 
de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, care are 
un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile 
interactive, în care am putut să ne vedem, să comunicăm. 

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred 
că provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea: Ce este învățarea 
și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă?. Mai greu a fost cu 
preșcolarii care nu dispun de bază materială pentru participarea la activitățile online și 
nu au avut acces la internet. Pentru aceștia situația a fost mai complicată pentru că a 
trebuit să gândesc fișe de lucru și materiale didactice care să sprijine învățarea. Acestea 
le-am distribuit săptămânal iar sarcina de a fi lucrate și valorificate, a revenit aproape 
în totalitate părinților. Oricât am încercat să mențin legătura cu toți preșcolarii, cei care 
nu au avut acces la internet au fost dezavantajați. Aceasta ceează frustrări și adâncește 
diferențele între copii. 

 Introducerea internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 
importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi 
efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii copiilor cu 
calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar 
cu siguranță sunt mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să 
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acceseze lecții și exerciții, să interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost 
imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile chiar cu un deceniu sau două mai 
devreme. 

A îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă. 
Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. 
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Valori ale culturii populare în spațiul natal                                                 
Demers didactic  

 

Profesor Petrescu Georgeta – Amalia                                                      
Școala Gimnazială Galeșu Localitatea Brăduleț, județul Argeș 

  

 

Am construit demersul didactic astfel încât să se potrivească profilului clasei a 
VI-a, disciplinei limba și literatura română și setului de competențe cheie.  

Materiale didactice utilizate sunt: Manualul de limba și literatura română, EDP, 
București, 2018 și  Programa școlară elaborată pentru clasa a VI-a, anul, 2017 

Unitatea 1: Locuri natale 
Subiectul: ,,Valori ale culturii populare în spațiul natal” 
Metodologie didactică: Turul galeriei 
Metoda ,,Turul galeriei” este o metodă de învățare prin colaborare în cadrul 

căreia elevii sunt divizați în microgrupuri pentru a realiza sarcinile de lucru, pentru a 
găsi cât mai multe soluții. 

-  Elevii sunt împărțiți pe grupuri de câte 4 elevi, având o clasă de 12 elevi. 
-  Pentru fiecare grup se distribuie foi de tipul flip-chart și marker. 
-  Prezint grupurilor de elevi tema pe care trebuie să o soluționeze, urmărind pe 

tot parcursul activității dezvoltarea competențelor. 
- Unul dintre elevii fiecărui grup va avea rolul de ghid. 
 Primul grup va dezvolta competențele de comunicare în limba română și într-o 

limbă pe care o studiază la clasă. 
1. Pentru a dezvolta competența de comunicare în limba română elevii vor 

identifica fapte, vor căuta, colecta și procesa informații legate de tradițiile și obiceiurile 
din spațiul românesc, apoi din locul natal. 

2. Vor purta discuții despre diferențele culturale ale comunității proprii și ale 
altor comunități sau popoare ( comportamente sociale, valori, stil de viață). 

Participând la interacțiuni verbale în limba engleză/ franceză, își vor exprima 
opiniile despre semnificațiile, simbolurile unor sărbători/ tradiții românești/ ale altor 
popoare, valorificându-le cu exemple. 

 Cel de-al doilea grup va manifesta spiritul de inițiativă și antreprenoriat, 
competența socială și civică. 

3. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat se manifestă prin interesul elevilor de 
identificare, de explorare a elementelor specifice culturii populare din spațiul local, 
autohton. 

4. Pentru a dezvolta competența socială și civică vom face cunoscută intenția 
noastră de promovare a valorilor locale și vom apela la susținerea din partea 
comunității în privința acestui demers educațional. 
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 Un alt grup va manifesta dezvoltarea competenței tehnologice și cea de a învăța 
să învețe. 

5. În cadrul competenței matematice și tehnologice, grupul de elevii are în vedere 
proiectarea și derularea unor produse utile pentru activitatea curentă: 

-  Să realizeze obiecte de artă populară; 
-  Să confecționeze în atelier instrumentul muzical specific zonei/ să vadă cum 

se realizează țitera. 
6. Competența ,,a învăța să înveți “ urmărește gestionarea timpului alocat 

realizării acestor produse, aprecierea calităților personale ale fiecărui elev, 
concentrarea atenției, perseverența în privința finalizării sarcinilor. 

 Ultimul grup va dezvolta competența digitală și cea de exprimare culturală 
7. Competența digitală se dezvoltă în cadrul unui proiect de redescoperire/ 

promovare a valorilor tradiționale locale. Se poate schița conținutul  un blog al clasei 
ce va avea informații, documente, imagini cu produsele finalizate, textele culese din 
zonă, de la localnici. 

Elevii vor elabora o colecție de folclor literar (poezii populare, cântece populare 
interpretate de rapsozii locali, legende, istorioare cu caracter moralizator). 

Vor realiza un proiect de prezentare a specificului local în spațiul rural autohton. 
8.Competența de sensibilizare și exprimare culturală va urmări formarea 

sentimentelor de dragoste, mândrie față de zonă, de apartenență la comunitate. De 
asemenea, vizează formarea unor comportamente responsabile, respectuoase pentru 
valorile locale; educarea elevilor în spiritul păstrării acestor comori inestimabile 
populare și promovarea valorilor autohtone. 

 La final, elevii vizitează galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări 
de clarificare ghidului, pot face comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte 
soluții pe care le consemnează în subsolul foii de flip-chart. 
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Promovarea imaginii scolii 

 

Profesor: Petrescu Nicoleta Gabriela                                                      
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”,                                                     

Rosiori de Vede, Rosiori de Vede, Teleorman 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
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național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Profesor, Petrescu Daniela                                                               
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Dej, Cluj 

 
 
 
Introducere 
 Relaţiile publice în context comunitar sunt un element necesar, care presupun 

implicarea fiecărui membru al organizaţiei şcolare şi mai ales o angajare reală a 
conducerii şcolii.  

 Relaţiile publice creează un sistem prin intermediul căruia, cu ajutorul 
comunicării şi al diferitelor tehnici şi metode specifice, este prezentată realitatea. 
Acestea au rolul de a realiza imaginea unei organizaţii şi de a face cunoscută 
această imagine opiniei publice  

Relaţiile publice în unitatea şcolară- Repere teoretice 
 În raţiunea de a fi, relaţiile publice se bazează pe câteva sintagme:  
 pentru a exista în societate trebuie să te faci acceptat şi să te pui în valoare;  
 pentru a te dezvolta trebuie să te impui şi să-ţi construieşti o imagine;  
 pentru a rezista trebuie să şti să te aperi;  
 pentru a fi trebuie să interacţionezi cu mediul în care exişti. 

Noi, ieri, azi şi mâine 
 instituţia are un numar de 850 elevi, 50 cadre didactice, 5 persoane didactic 

auxiliar şi 9 persoane nedidactice  
 este o şcoală cu clasele pregătitoare, I-VIII, considerată cea mai bună instituţie 

gimnazială din municipiu şi printre primele din judeţ  
 management centrat pe resursa umană considerată ca “sursa” principală a 

schimbării  
 promovăm interdependenţa reuşitei personale cu reuşita publică  
 documentând istoric am reuşit în anul 1996 să obţinem numele “Mihai 

Eminescu” pentru instituţie  
 punem  accent pe lucrul în echipă  
 schimbarea trebuie să conserve anumite valori ale trecutului dar în acelaşi timp 

trebuie să preia şi să accepta riscul noului pentru a asigura progresul, evoluţia  
  performanţă competiţională este prezentă atât la nivel individual dar şi ca 

element de cultură organizaţională  
Modalităţi de creştere a credibilităţii 

Creşterea credibilităţii se poate realiza prin intermediul relaţiilor publice, care pot: 
 crea un mediu favorabil organizaţiei şcolare; 
 spori vizibilitatea şi atenţia de care beneficiază mesajele; 
 informa/ educa publicul ţintă; 
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 valorifica formatorii de opinie; 
 exploata sponsorizarea;  
 ajuta la depăşirea cu succes a problemelor;  
 aplana crizele.  

Pentru realizarea campaniei de relaţii publice s-a efectuat un sondaj de opinie pe 100 
persoane provenind din rândul părinţilor elevilor, agenţi economici aflaţi în parteneriat 
sau în relaţii tangenţiale cu şcoala, factori din comunitate implicaţi în activităţi 
educative (Primărie, Poliţie). 

Profil de popularitate   

                    -credibilitate                                         -educaţie performantă  
-deschis schimbării                             - bună publicitate  
-sistem dinamic                                   - centrat pe elev  
-bine organizat                                    - management flexibil  
-implică resurse externe                      - bine dotat  

Categorii de public ţintă:  
 

Intern                                                                         Extern:  
‐ profesori/ învăţători                                -  părinţi  
‐ elevi                                                        - agenţi economici  
‐  personal auxiliar                                    - reprezentanţii Primăriei Municipale 
‐  personal nedidactic                                - biserici 
-      părinţii elevilor                                     - ONG-uri  

                                                               -colaboratori ai parteneriatelor (Poliţie,     
                                                                                    Spital Municipal, Protecţia 

Mediului)                 
                                                                         - alte şcoli din comunitate 

Profesorii : 
 public intern, tradiţional, activ  
  un public al tuturor problemelor care de regulă sprijină măsurile adoptate de 

către şcoală  
  un public la care contează mai ales satisfacţia profesională şi integrarea în 

cultura organizaţională  
  o bună parte din viaţa unui salariat se desfăşoară la locul de muncă unde se 

fundamentează concret motivaţiile  
 personalul didactic al şcolii îşi găseşte aici o posibilitate de exprimare şi de trăire 

a motivaţiilor sale. Motivaţia stimulează acţiunea  
 profesorul aderă la activitatea depusă, se simte responsabil şi autonom în 

concordanţă cu dorinţele şi aspiraţiile sale 
 să nu uităm că sensul muncii profesorului îl construieşte şcoala. 

Părinţii elevilor: 

 public extern, activ, tradiţional, un public al tuturor problemelor care pune însă 
accent pe probleme de ordin practic cum ar fi: legalitatea şi prestigiul instituţiei 
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şcolare, gradul de educare al elevilor, “valoarea adăugată şi valoarea creată“ de 
şcoală, profesionalismul cadrelor didactice, baza tehnico-materială etc.  

Mesaj abordat: 

 menţinerea imaginei Şcolii “Mihai Eminescu” ca un centru de resurse 
educaţionale şi de servicii de calitate oferite comunităţii.  

Concluzii 

 “de ce sunt necesare relaţiile publice?”  
 pentru a atrage atenţia;                              pentru a influenţa opinia publică; 
 pentru a informa;                                      pentru a răspunde publicului şi mass-

mediei.            
 pentru a crea un climat de simpatie;  
 pentru a rezolva o problemă; 
 pentru a gestiona o provocare; 
 pentru a dezvolta o imagine;  
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JOCUL IN FAMILIE 

 

PROF. INV. PRESC. PETRIC PAULA                                                    
G. P. P. NR. 33 SATU MARE 

 

Jocul inseamna cunoastere, jocul inseamna iubire, jocul este/poate fi un aliant 
intre parinti si copii. Pentru copil, jocul reprezinta ocazia de a invata sa cunoasca lumea 
care il inconjoara si de asemenea, de a invata sa se descopere pe el insusi, evoluand in 
ritm propriu.  

In acelasi timp, prin joc, parintii se pot apropia de copil, il pot ajuta sa se dezvolte 
armonios si pot comunica mai eficient cu el. Rolul jocului in dezvoltarea inteligentei: 

Jocurile educative il pot ajuta pe copil mai mult decat crezi. Jocurile de 
constructie, puzzel-urile si jocurile de logica contribuie la dezvoltarea inteligentei si 
creativitatii copilului. 

De altfel, jocurile cu rol educativ sunt recomandate inca din primii ani de viata. 
In aceasta perioada, copiii pot invata culori sau sunetele pe care le scot diverse animale. 
Mai tarziu, putem continua cu jocurile de memorie, numaratori colorate prin care copiii 
sa faca operatii matematice sau jocuri cu litere prin care sa-l familiarizam cu alfabetul. 

Funcţiile jocului se schimbă în raport cu vârsta. Astfel, dacă pentru copil, jocul 
este o activitate fundamentală, pentru adult reprezintă un înlocuitor al activităţilor 
serioase. Principalele funcţii ale jocului sunt mentale şi motorii, functia principală fiind 
de realizare a eului, de manifestare a personalităţii.  

Ca funcţie secundară putem enumera – funcţia de divertisment, pentru că înlătură 
plictiseala pricinuită de lipsa activităţii; de element odihnitor, ştiut fiind faptul că jocul 
oboseşte mai puţin; de relaxare. Prin joc, atunci cand suntem mici, asimilam realul la 
eu şi, prin imitatie a eului la real. Tot prin joc ne descarcăm energetic şi ne rezolvăm 
anumite conflicte, ne formăm şi ne informăm, socializăm cu alţii.                                                  

Ca valori ale jocului putem enumera: 
 

- perfecţionarea senzaţiilor şi percepţiilor, 
- dezvoltarea spiritului de observaţie, a spritului de iniţiativă, 
- dezvoltarea spiritului de echipă, a spiritului de competiţie, 
- exersarea atenţiei şi a imaginaţiei, 

Jocul construiește creativitatea și imaginația copilului dvs., precum și alte 
abilități. Fie că este pur și simplu de rulare o minge înainte și înapoi cu un frate 
sau punerea pe un costum și imaginându-se că este un astronaut - ea dezvoltă abilități 
sociale importante, cum ar fi învățarea să se transforme, cooperarea, și obținerea 
împreună cu alții.                                                       
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Jocul cu copii îi ajută să-și dezvolte tot felul de abilități .Profitând de joc, vă 
puteți ajuta copiii să o facă dezvoltați-vă mai bine abilitățile sociale și de autocontrol. 
De multe ori mintea copiilor este comparată cu bureții, deoarece absorb cunoștințele și 
așa asimilează totul foarte repede. Prin urmare, în timp ce interacționează cu părinții, 
ei învață cum se comportă oamenii în mediile sociale. 

Urmând liniile directoare pentru adulți, ei învață și ce este acceptabil într-un 
cadru social și ce nu. În plus, unele cercetări au legat jocul fizic și joc de simulare între 
părinți și copii cu el dezvoltarea abilităților specifice precum: creativitatea, dezvoltarea 
memoriei, abilitățile motorii brute, flexibilitatea cognitivă, reglarea emoțiilor și 
abilitățile de conducere. Multe dintre aceste abilități sunt dezvoltate împreună cu frații 
sau alți copii, dar părinții oferă forme de joc mai variate și diferite. Viziunea asupra 
lumii pe care o au părinții, mult mai experimentată, poate face să crească imaginația 
celor mici. Mai mult, jocul cu părinții le oferă copiilor o mare satisfacție, pentru că îi 
văd cufundați în lumea lor specială. 

Jocul cu copii ajută la construirea unor legături puternice. Dacă crezi că relația 
ta cu copiii tăi este oarecum îndepărtată, nu există o modalitate mai bună de a te apropia 
de ei decât prin joc. Jocul oferă bucurie, vitalitate și rezistență la relații. Anecdote care 
vor fi amintite cu drag. De asemenea, poate vindeca resentimente, neînțelegeri și 
neînțelegeri. Prin joc, copiii învață să aibă încredere în alții și să se simtă în 
siguranță.Eforturile conștiente de a introduce umorul și jocul în interacțiunile zilnice 
cu copiii tăi îți pot îmbunătăți relația, făcând-o mult mai puternică și mai 
profundă. Jocul și râsele a executa un rol primordial în construirea unor relații 
puternice și 

 sănătoase între părinți și copii, creând legături pozitive și rezolvând conflicte.                 
Jocul cu copiii este benefic și pentru părinți .Cu siguranță luați decizia de a petrece 
timpul jucându-se cu copiii.Aceasta se datorează beneficiilor pe care le primesc, dar, 
ca recompensă, beneficiază și părinții .Prin urmare, chiar dacă vă simțiți obosiți de la 
locul de muncă și de problemele vieții zilnice a adulților, gândiți-vă la relaxarea cu 
copiii dumneavoastră. Jucați-vă și râdeți reduceți rapid stresul, și pentru toate 
beneficiile discutate aici, va fi, fără îndoială, cea mai bună decizie de a încheia ziua sau 
săptămâna. Copiii tăi îți vor mulțumi, precum și propria sănătate. 

Prin joc isi dezvolta spiritul de echipa| invatadu-i  sa relationeze si sa comunice 
mai bine cu ceilalti. De asemenea, ii ajuta sa-si controleze propriile emotii, o abilitate 
care cu siguranta le va fi necesara ulterior in viata. 

Asadar, parinti, jucati-va cat de mult timp puteti cu cei mici, indemnati-i sa se 
joaca, sa experimenteze lucruri noi, caci “jocul este un impuls irezistibil, prin care 
copilul isi modeleaza propria- i statuie”, spunea Jean Chateau. 
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DEMERSURI ÎNTRE EDUCAŢIE ŞI FAMILIE 

 

Autor: Prof. Înv. primar Petrica Erika Maria 
 
 

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă 
a ştiinţei şi tehnicii, urmărind o gigantică mişcare de idei, de invenţii şi descoperiri care 
generează schimbări rapide în toate domeniile de activitate, la care omul trebuie să se 
adapteze prin educaţie. 

Dintre factorii educaţionali, care contribuie la formarea personalităţii şi educaţiei 
copilului, şcoala şi familia rămân „pionii” de bază. Astăzi, mai mult ca oricând, se 
accentuează problema colaborării şi armonizării relaţiilor dintre şcoală şi familie. Pentru 
cunoaşterea profundă a copilului, fiecare dintre aceşti doi factori intervine cu 
experienţa, cunoaşterea şi priceperea sa. 

Fenomenul educaţional este o achiziţie ştiinţifică complexă, care sugerează faptul 
că “a educa înseamnă a conduce pe cineva către un anumit scop”, reprezentând nu doar 
o componentă complexă a existenţei socioumane ,o întâlnire limitată în timp între 
societate şi individ, ci, dimpotrivă, o coordonată a unui întreg proces intenţional 
formativ . 

Conceptul integral de “educaţie permanentă”, respectiv educaţia în înţelesul larg, 
cuprinzător al termenului, se referă la acel fenomen complex, care prezintă două 
dimensiuni inseparabile: instrucţia/instruirea – referitoare la aspectul informativ şi 
educaţia în sensul strict al termenului – referitoare la aspectul formativ.Instruirea şi 
autoinstruirea se referă la acţiunile conştiente ale individului de informare, de 
înzestrare, de însuşire a unui sistem de abilităţi şi competenţe, de dezvoltare a 
capacităţilor şi intereselor de cunoaştere, de formare a concepţiilor, acţiuni desfăşurate prin 
alţii (în cazul instruirii) şi prin sine (în cazul autoinstruirii). 

Educaţia se referă la aceste acţiuni conştiente ale individului ce au ca scop 
transformarea calitativă a întregii sale personalităti, după cum am amintit, acţiuni 
desfăşurate prin altii (în cazul educaţiei) şi prin sine (în cazul autoeducaţiei), care 
urmăreşte atingerea anumitor finalităţi, stabilite în conformitate cu cerinţele actuale şi 
de perspectivă ale societăţii. 

Rolul familiei în educaţie 

Cel mai important factor al educaţiei , familia, factor care reprezintă primul 
mediu organizat în care este angajat copilul încă de la naştere şi ea are cea mai 
îndelungată influenţă asupra sa. O judecată de valoare asupra unei familii se poate realiza 
cu succes, mai ales prin prisma contribuţiei la antrenarea copiilor în activităţi educative, cu 
efecte favorabile asupra lor înşişi şi asupra celorlalţi copii. O adevarată familie 
întruchipează, printre caracteristicile sale definitorii, o preocupare susţinută şi eficientă 
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în direcţia modelării unor personalităţi care să prezinte garanţia formării omului, ca om 
şi cetăţean, la nivelul de realizare pretins de societate. 

Rolul educaţional familiei se simte din primele momente ale vieţii. Mama este 
primul educator. Copilul simte afinitatea maternă încă de timpuriu şi o răsplăteşte cu 
zâmbetul suav, pe care numai o mamă adevărată îI poate pătrunde în întreaga 
semnificaţie şi numai ei i se poate acorda în acest fel. Contribuţia mamei în conturarea 
treptată a copilului, mai întâi ca persoană şi apoi ca personalitate în devenire, nu poate 
fi suplinită pe deplin, în primii ani ai vieţii, de nici o altă sursă educaţională. 

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, 
obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. (Utilizarea 
în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

Familia nucleu (nucleară) - "constă în doi adulţi de sex opus care deţin o relaţie 
privată aprobată de societate, împreună cu proprii lor copii sau adoptaţi". Familia 
nucleu poate fi de două feluri: de orientare şi de procreare. Familia nucleară de orientare 
este familia în care ne naştem şi în care ocupăm statutul de copil. Familia nucleară de 
procreare este familia pe care o cream prin căsătorie şi obţinem statutul de adult. 

Familia extinsă (cosangvină) - "formată din două sau mai multe familii nucleare 
unite prin legătura părinte-copil, care include legăturile între fraţi şi surori". 

În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care include înlocuirea 
familiei formată din trei generaţii, cu familia formată din două generaţii. De aici putem 
conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte influenţe 
sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. 

 
Implicarea familiei în educaţie 
 

În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de 
orice fel – părinţii, educatorii, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale se 
străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta 
pe copii să se dezvolte. Unul dintre mĳloacele de îndeplinire a acestui scop – implicarea 
familiei în educaţie – a existat de generaţii.Este greu să creşti un copil, dar şi mai dificil 
este să-i educi ! 

Realitatea de zi cu zi a familiei este diferită azi de cea a generaţiilor anterioare. 
Părinţii şi copiii îşi petrec mult mai puţin timp împreună şi aproape toţi adulţii se 
confruntă cu o permanentă dorinţă de a echilibra cererile vieţii de familie, cu cele ale 
slujbei. Într-o vreme în care, părinţii se află sub presiuni fantastice, care-i fac mai puţin 
capabili să participe la viaţa copiilor lor, există o nevoie şi mai mare de a se implica, mai 
ales în educaţie. 

Mulţi părinţi recunosc această necesitate şi cred că nu-şi alocă suficient timp 
pentru educarea copiilor. Această problemă – una din cele mai importante, care 
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afectează educaţia în zilele noastre poate fi rezolvată printr-un efort comun, părinţi – 
şcoală. 

Şcoala oferă sprĳinul necesar implicării familiei în procesul de învăţare. În 
acelaşi timp, părinţii trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multă 
importanţă asupra unei educaţii permanente, alături de copii, aceştia devenind propriul 
lor model. 

Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri în educaţie, alături de copii, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai 
bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului 
delincvenţei. 

Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii despre alţii doar printr-o simplă acţiune 
de comunicare. Adulţii ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând 
despre importanţa unora, precum: onestitate, încredere în sine, responsabilitate, părinţii 
îşi ajută copiii să decidă singuri şi să adopte cele mai bune soluţii. 

Pentru a afla ce înseamnă să vă implicaţi în educaţia copilului dumneavoastră 
puteţi să-l întrebaţi simplu, dar neapărat în fiecare zi:” cum a fost azi la şcoală ?”. Aceasta 
va transmite copilului un mesaj clar că activitatea sa şcolară este importantă pentru 
dumneavoastră şi vă aşteptaţi de la el să obţină rezultate bune. 

În zilele noastre, mulţi copii şi părinţi sunt foarte dornici să aibă o astfel de 
apropiere. În acest sens şcoala noastră şi-a propus să creeze un mediu şcolar, care să vă 
întâmpine deschis, să vă încurajeze să întrebaţi, să vă exprimaţi îngrĳorările, precum şi să 
participaţi în mod adecvat la luarea deciziilor. 

Pe baza celor studiate până în prezent, ajungem la concluzia că educaţia, 
creativitatea şi familia sunt într-o strânsă legătură,care urmăreşte formarea unor oameni 
nonconformişti, cu stereotipii numeroase şi marcante, considerându-se că este de 
preferat să asiguri o educaţie cât mai complexă şi să dezvolţi o gândire originală şi 
creativă pe termen lung. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
MEDALION LITERAR - MIHAI EMINESCU (1850-1889)                                   

-Proiect de activitate extrașcolară- 

 

Prof. înv. primar   PETRU VIORICA MIHAIELA                                          
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIŞIU” BLAJ 

 

 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

CLASA a IV-a A 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă (Variante: cabinet de limba romană, 
bibliotecă, CDI) 

DURATA ACTIVITĂȚII: 2 ore 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

- îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre cel mai mare poet al românilor, Mihai  
Eminescu și  opera sa 

- cultivarea dragostei și respectului pentru literatură, în general, și pentru opera lui 
Eminescu în special 

- dezvoltarea gustului pentru citit 

RESURSELE MATERIALE: volume de poezii, rebus, planșe cu imagini, portretul 
poetului, CD cu romanțe 

PREGĂTIREA ACTIVITĂȚI: 

Elevii sunt anunţați înainte cu o zi să își aducă volume ale poetului Mihai Eminescu și 
să-și noteze date biografice importante. 

Propunătorul, ajutat de elevi, organizează o expoziție cu diverse materiale ilustrative : 
portretul poetulu, fotografii cu case memoriale, manuscrise, portofolii ale elevilor etc. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Se prezintă portretul poetului. Se leagă momentul desfașurării activității de data 
calendaristică (15 ianuarie) și se precizează că la data de 15 ianuarie 1850 s-a născut 
Mihai Eminescu, cel mai mare poet al românilor. Elevii sunt solicitați să faca un scurt 
calcul matematic și să precizeze acum câți ani s-a născut Mihai Eminecu. 

Se anunță denumirea activității : ,,MEDALION  LITERAR’’- Mihai Eminescu. 

Se prezintă câteva date biografice ale poetului. Sunt solicitați mai multi elevi să 
citească ceea ce au pregătit despre viața și opera lui Mihai Eminescu. 
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            ,,Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoşani. A fost al șaptelea 
din cei unsprezece copii ai lui Gheorghe si Raluca Eminovici. 

Își petrece copilăria la Botoșani și Ipotești, în casa părintească și în împrejurimi, 
fiind atras în special de natură, stare evocată cu nostalgie în poezia <<Fiind baiet paduri 
cutreieram>>’’: 

,,Fiind băiet păduri cutreieram 

Și mă culcam ades lângă izvor 

Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam 

S-aud cum apa sună-ncetisor. 

Un freamat lin trecea din ram în ram 

Și un miros venea adormitor, 

Astfel, ades eu nopti întregi am mas 

Blând îngânat de-al valurilor glas. “ 

     ,,Înca din copilarie, Mihai Eminescu a manifestat  interes pentru istoria poporului 
român, trecutul glorios al românilor și dragostea de țara fiind evocate mai târziu în mai 
multe dintre poeziile sale.” 

     Se citește poezia ,,Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie!’’. După parcurgerea 
poeziei, elevii vor completa o integrama pe baza conținutului citit. 

      O altă poezie în care este evocat trecutul glorios al țării este ,,Scrisoarea a III-a’’.   

      După parcurgerea unui fragment și prezentarea unor date despre Mircea cel 
Batrân, domnitorul Tării Romanești și Baiazid, sultanul turcilor, se va realiza 
dramatizarea acestui fragment cu o costumare simplă a personajelor. 

Povestitorul: 

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ, 
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ: 

Baiazid: 

-Ce vrei tu?? 

Solul: 

-Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat, 
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împarat. 

Povestitorul: 

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort 
Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. 

Baiazid: 
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-Tu esti Mircea??? 

Mircea: 

-Da-mpărate! 

Baiazid: 

-Am venit să mi te-nchini, 
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini. 

Mircea: 

-Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit, 
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit! 
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi; 
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi, 
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei tale... 
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris şi pentru noi, 
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război. 

Baiazid: 

-Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot 
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot? 
Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag? 
Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedic de-un moşneag? 

Mircea: 

-De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti 
Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti. 

Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul... 
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, 
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste; 
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid! 

,,Mihai Eminescu a apreciat mult creațiile populare, folclorul, basmele. Una 
dintre cele mai frumoase poezii ale sale, ,,Luceafarul’’, a avut  ca sursa de inspiratie 
un basm popular românesc  

<< Fata în grădina de aur >>. 

Se citește un fragment din poezia Luceafarul : 

,,A fost odată ca-n poveşti, 
A fost ca niciodată. 
Din rude mari împărăteşti, 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

550



O preafrumoasă fată. 
 
Şi era una la părinţi 
Şi mândră-n toate cele, 
Cum e Fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele.’’ 

În poeziile sale, Eminescu a cântat și frumusețea naturii. 

Pentru că sunt cunoscute de către elevi, aceștia recită poeziile ,,Revedere’’ ,,Ce te 
legeni’’, ,,La mijloc de codru…’’, ,,Somnoroase păsărele”, ,,Cu penetul ca sideful”. 

Li se reamintește elevilor de prietenia dintre cel mai mare poet român, Mihai 
Eminescu și cel mai mare povestitor  român, Ion Creangă. Se va citi lectura ,,Doi mari 
prieteni: Eminescu si Creangă’’ scrisă de Mihail Sadoveanu. 

Elevii vor afla că Mihai Eminescu a poposit și la Blaj, în anul 1866. La locul 
numit ,,Teiul lui Eminescu’’ a rostit memorabilele cuvinte : ,,Te salut din inimă, Mică 
Romă. Îți mulțumesc Dumnezeule că m-ai ajutat s-o pot vedea’’. De asemenea, în oraș 
exista o placă comemorativă care indică locul unde a fost găzduit Mihai Eminescu, iar 
în Piaţa 1848 a fost dezvelit, în semn de prețuire și un bust al poetului.  

          Învățătoarea le va comunica elevilor ca fiind foarte frumoase, unele dintre 
poeziile lui Eminescu au fost puse pe note și sunt cântate. Se vor audia sau interpreta 
fragmente din romanțele 

’’ La mijloc de codru …’’, ’’ Pe lângă plopii fară soț ”,  ’’ Sara pe deal’’  . 

În încheiere se vor trage câteva concluzii și se va aprecia modul în care s-au 
implicat elevii în desfăsurarea activității . 

VALORIFICAREA ACTIVITĂȚII: 

        Elevii vor fi informați că săptamâna  în curs  va fi numită <<Săptămana 
Eminescu>>. În fiecare zi va fi ales un copil care sa recite o poezie și să o afișeze in 
clasă. Ceilalți o vor avea de memorat pentru  ziua urmatoare. Vor fi alese poezii 
accesibile și la sfărșitul săptămănii fiecare elev va putea recita doua, trei poezii din 
creația celui mai mare poet român. Vor fi strănse toate materialele ilustrative și poeziile 
citite de către elevi și se va amenaja în sala de clasa un panou cu titlul: ,,MIHAI  
EMINESCU-LUCEAFĂRUL POEZIEI  ROMÂNEȘTI’’. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Simona Alecu, Dezvoltarea organizaţiei şcolare, E.D.P, Bucuresti, 2007 

2. Venera Cojocariu, Liliana Sacarã, Managementul proiectelor pedagogice, E.D.P, 2005 

3. Dumitru Nedelcu, Managementul proiectelor-aspecte teoretice și practice, Ed. Politehnium, Iași, 
2005 

 4.  Ion Vasilescu Managementul proiectelor, Ed. Eficon Press, București, 2005 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII  

 

Prof. PETRUȚ RALUCA                                                                               
CSEI “ORIZONT”, ORADEA 

 
  

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “Orizont”, Oradea este o prioritate pentru fiecare parte 
dintre cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. 
  Formarea imaginii unei institutii se poate realiza 
aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul 
managerial al conducătorului institutiei, iar pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată de angajaţi. 

Școala noastră urmăreşte păstrarea identităţii sale 
plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând 
potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând şcoala 
ca instituţie şi dând şanse egale elevilor cu cerinţe educative 
speciale pentru integrarea cu succes în viaţa socială. 
 Pe parcursul anilor de profesare a meseriei de dascăl, 
prin activitățile extracurriculare numeroase pe care le-am avut am promovat imaginea 
școlii. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unor acțiuni sau al unor proiecte lpcale, 
județene sau naționale și internaționale. 
 Voi puncta câteva dintre activitățile specificate mai sus.  

ACTIVITATE REALIZATA IN Campania ,,19 
zile de Activism impotriva abuzului, exploatarii, 
traficului si toate formele de violenta si tortura 
impotriva copiilor" organizat de FICE ROMANIA.  I 
se prezintă elevului diferite situații de abuz, părinții 
strigă la copil, fetele se ceartă, băiețelul este trist etc. 
Cum te face să te simți, cum se simte copilul în cauză? 
Copilul este trist, supărat etc. –elevul atașează 
emoticoane potrivite situației. Pentru fecare situație 
elevul alege emoția fiecărui participant. Ex: părinții care se ceartă –furie, copilul care 
asistă-teamă, frică. Identificarea de situații concrete în care ai simțit FURIE SI FRICĂ 
(sunt alese de elev emoțiile). Scrie situații personale prin care ai trecut care au generat 
frică și furie. Termometrul emoțiilor. Notează pe scara termometrului emoțiilor, 
situațiile pe care le-ai enumerat mai sus, și apreciază în ce măsură ating anumit prag al 
intesității. Ce aș putea face? Ce ai fi putut schimba în situația aceea să reacționezi 
pozitiv și constructiv? Dacă în situația respectivă mă simt agitat, ca să diminuez aceea 
stare aș vrea să stau singur.  
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Activitate realizată în Săptămâna Educației Globale 2021 GLOBAL 
EDUCATION WEEK 2021 ,rețeaua  GEW, 15-24.11.2021. Poluarea apelor, a solului 
și  a aerului sunt principalele tipuri de poluare. Elevul identifică elemente importante 
în poluarea aerului: fumul de la fabrici, mașinile. Poluarea solului: deșeuri menajere, 
plastice, cartoane etc. Poluarea apelor deșeuri menajere, plastice, cartoane, benzină, 
ulei Responsabili pentru poluarea mediului suntem fiecare dinte noi, și doar dacă 
acționăm împreună putem diminua consecințele grave. Evaluare .Joc. Reciclează 
eficient. Potrivește fiecare deșeu în pubela corespunzătoare. Pe o planșă cu pubele 
colorate corespunzător, elevul plasează cartonașe cu deșeuri reciclabile, respectând 
culoarea pubelei.  

Activitate realizată în cadrul Campaniei “Dove, programul ai încredere în tine”. 
Elevii au urmărit cu interes lecțiile propuse, faptul ca sunt prezentate succint si frumos 
colorate au avut un impact major asupra receptivității 
mesajului. Astfel, am discutat despre presiunile privind 
aspectul fizic, încrederea în sine și în propriul corp.  

Elevii au conștientizat importanța acceptării propriului 
corp, un prim pas in creșterea încrederii în sine. Imaginea 
uneori falsă a reclamelor este surprinsă zi de zi, elevii au spus 
că își dau seama de lipsa de corespondență în utilizarea unui 
produs și beneficiile acestuia.  

Presiunea asupra încrederii în sine apare din partea 
societății, prin toate mijloacele, ceea ce au conștientizat elevii 
este că fiecare este unic și ceea ce credem sau simțim despre 
aspectul nostru și cum ne comportăm ține foarte mult de stima 
noastră de sine. 
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PROMOVAREA UNEI IMAGINI PUTERNICE A ȘCOLII 

 

Prof. Titiana Petruța VULPEȘ                                                           
Liceul Teoretic Sebiș, Sebiș, Jud. Arad 

  
 
 

Promovarea imaginii școlii este o prioritate pentru buna colaborare între cei trei 
parteneri educaționali si anume: școală-elevi-părinți. 

Robert Muchili definește imagine ca fiind „reprezentarea sau ideea pe care și-o 
formează indivizii unui mediu sau ai unui segment la publicului, după ce percep  
informații despre acel obiect social.” 

Într-o situaţie ideală, şcoala se raportează în permanenţă la comunitatea locală, 
la elevi şi părinţi, precum şi la personalul propriu, propunându-şi să asigure condiţii 
optime de comunicare internă şi externă.  

Într-o situaţie reală, imaginea, performanța și, pe termen mediu și lung, însăși 
existența unității școlare  depind de comunicarea eficientă, indiferent că vine din partea 
consilierului de imagine al unității școlare  sau de la restul corpului pofesoral. 

Educația este obligatorie, dar nici o instituție nu poate forța alegere.„Clientul” 
respectiv părintele, elevul, studentul este liber să aleagă. 

Să ne imaginăm că suntem un părinte care caută o nouă școală pentru copilul 
său. El a cerut recomandări prietenilor, a căutat pe canalele de socializare, a consultat 
diferite site-uri web. 

De partea cealaltă, mă întreb: „materiale școlii noastre ies în evidență față de 
celelalte? Sunt memorabile? Se aliniază cu ceea ce spun părinții despre noi? Ne spun 
povestea adevărată?” 
Părinții au, acum, mai mult ca niciodată, opțiuni pentru educația copiilor lor. În timpul 
pandemiei, unele familii au schimbat școala sau chiar modelele educaționale în 
căutarea a ceea ce ar funcționa cel mai bine pentru copiii lor și pentru situațiile lor 
personale. Este posibil ca multe familii să nu se întoarcă la sala de clasă tradițională, 
cu planuri de a rămâne cu educația virtuală sau acasă. 

Recunoscând că o scădere a numărului de înscrieri poate să nu fie temporară, 
unele școli s-au străduit să facă reclame pe rețelele sociale, la TV, să-și actualizeze web 
site-urile sau să creeze noi specializări pentru înscriere.  

Însă „marca” unității școlare este există și depășește logo-ul. Este sentimentul 
creat atunci când cineva aude numele școlii sau vede ceva care îi amintește de școla 
respectivă. Este colecția de povești spuse, imaginile împărtășite cu cei din comunitate 
și nu numai, mărturiile elevilor și familiilor cărora, școala le-a oferit servicii de 
educație. 

Brandul unității școlare cuprinde atât experiențele din viața reală, cât și 
percepțiile celor din comunitatea școlară și din jurul său.  
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Liderul unității școlare joacă un rol important în modelarea brandului atât pe 
plan intern, cât și pe plan extern.  

Brandingul începe din interior. Dacă în școală există o cultură slabă, brandul va 
reflecta acest lucru. Există puține alte industrii în care angajații și „clienții” sunt atât 
de conectați, zi de zi, decât educația. 

Brandingul nu trebuie să implice o campanie mare și costisitoare. Odată cu 
pandemia, concurența a crescut  și a oferit tuturor școlilor posibilitatea de a-și revizui 
misiunea, viziunea și valorile de bază. 

 Chiar dacă este vorba despre o școală de cartier pe care trebuie să o urmeze 
fiecare copil din zonă, ea are totuși un brand, încă face impact și mai are oameni 
minunați care lucreză și merg la acea școală. Personalul școlii trebuie să fie mândru de 
ceea ce au realizat împreună, în special în ultimul an și să prezinte fără sfială lucrurile 
grozave care s-au întâmplat acolo. 

O promovare eficientă a imaginii școlii  a se poate realiza  cu ajutorul social 
media dar, există și alte modalități  care au un puternic impact în comunitate, de 
exemplu: 

- Vocea elevului conduce. Familiile doresc să vadă la ce lucrează elevii. Elevii pot 
fi  

solicitați să creeze un punct pentru a-și afișa munca, în comunitate. Aceasta este o 
tehnică de marketing foarte bună care crește și implicarea și învățarea elevilor. Există 
diferite moduri de a lăsa elevii să conducă: de la conferințe conduse de elevi până la 
expoziții cu lucrările elevilor, permițându-le astfel elevilor să rezolve probleme din 
lumea reală care se extind în afara pereților sălii de clasă și în comunitate. 

- Identificare partenerilor de afaceri locali. În ultimii ani școlile au făcut un pas  
important către învățarea în lumea reală. Acestă tendință implică conversații sporite 
între școli și micii proprietari de afaceri locali. De multe ori proprietarii de afaceri 
locale pot fi părinți ai elevilor actuali sau potențiali.  

- Organizarea de evenimente comunitare. Evenimentele sunt o oportunitate 
excelentă  

de întâlnire cu comunitatea locală și de a permite elevilor să arate ceea ce știu. Dacă 
scopul evenimentului este de a crește numărul de înscrieri, iar școala este un loc care 
își arată bine succesele, cel mai bine ar fi să fie găzduit în incinta școlii. Părinților le 
va plăcea să-și imagineze copilul mergând pe holurile școlii, iar potențialii elevi vor 
beneficia de confortul suplimentar de a fi familiarizați cu spațiul. 

- Utilizarea website-ului școlii.  Site-urile școlilor sunt esențiale. Optimizarea 
website- 

ului școlii trebuie să fie primul lucru modernizat, când ne referim la îmbunătățirea 
eforturilor de marketing. A face ca experiența utilizatorului să fie cât mai intuitivă 
posibil, iar valorile școlii cât mai clare este una din cele mai rapide modalități de a 
crește numărul de înscrieri. 

- Buletinele informative. Sunt cea mai sigură modalitate de a ajunge la părinți, 
membrii  

comunității. Buletinele informative trebuie să fie valoroase, să nu fie trimise prea des 
și să ofere abonaților exact ceea ce au nevoie, astfel încât să se obțină exact ceea ce 
este necesar. 
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- Sondajele de opinie. Părinții sunt susceptibili să aibă încredere în cuvântul altor   
părinți. Dacă aceste rezultate sunt favorabile, acestea pot fi transformate în mărturii și 
folosite ca propuneri de valoare pe site. Dacă nu sunt favorabile, pot fi un punct de 
plecare pentru  a aborda punctele dureroase cu care se confruntă alți părinți și pot fi 
corectate. 

Școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze 
activitatea în funcție de așteptările comunităților, mai precis a elevilor și a părinților 
acestora. 
 
Bibliografie: 
 

1. Negrilă I., Marketing educațional – Suport de curs, Suceava, 2000. 
 
 

                                                        
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

556



 

Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar  Pinghel Daniela-Georgiana                                               
Colegiul Național Pedagogic ” Spiru Haret” Buzău 

 
       
 

Şcoala este un element fundamental al societăţii, iar promovarea imaginii 
acesteia trebuie să reprezinte un obiectiv prioritar în aceste vremuri de profundă 
transformare. 

 
Promovarea imaginii şcolii reprezintă garantul pentru o bună colaborare între cei 

trei actori ai sistemului de învăţământ: şcoală- elevi- părinţi. 
 
În zilele noastre şcoala trebuie să facă faţă cerinţelor societăţii, nevoilor societăţii 

şi mai ales situaţiei impuse de pandemie. În această perioadă activitatea şcolară s-a 
realizat într-un mediu nou pentru toţi participanţii la actul educaţional. Învăţarea online 
nu presupune doar conectarea unor dispozitive la diferite platforme educaţionale ci şi 
cunoştinţe solide de utilizare atât pentru cadru didactic cât şi pentru elevi. 
 

Toate activităţile pe care le realizăm în mod normal în cadrul orelor desfăşurate 
în şcoala au fost transpuse în mediul online atât cu efortul cadrelor didactice cât şi cu 
efortul elevilor. 

 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 

realizează, în primul rând, prin rezultatele obținute de elevi la concursuri, olimpiade, 
evaluări naționale, prin diversitatea abilitățile de comunicare și exprimare, imaginația, 
activităților extrașcolare de care sunt atrași elevii. Concursurile stimulează spiritul de 
inițiativă, spiritul de competitivitate și oferă copiilor oportunități multiple de a asimila 
cunoștințe și abilități noi. 

 
Un rol important îl au şi concursurile şi activităţile extraşcolare care au ca scop 

formarea unui spirit competitiv în rândul elevilor. Personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional se face prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de 
nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional.  

 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată. 

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

așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
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individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pîntea Georgeta-Aurora                                                            
Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, jud. Suceava 

 
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 

cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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Promovarea imaginii școlii prin creativitatea elevilor 

 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr” Zalău                                                
prof. înv. primar Pintican Alina 

 
 

Noi, dascălii promovăm imaginea școlii în care predăm prin activitățile 
didactice zilnice, prin cursurile de perfecționare la care participăm, dar și prin studiile 
de caz,cercetările științifice, prin lucrările științifice sau articolele de specialitate pe 
care le publicăm. În fiecare din acestea se resimte pulsul școlii, nivelul de pregătire 
al elevilor noștri, experiențele, reușitele sau provocările cu care ne confruntă zi de 
zi. 

Doresc să vă împărtășesc concluziile lucrării metodico-știiințifice,, 
Dezvolatrea creativității elevilor din ciclul primar prin intermediul compunerilor” 
lucrarea scrisă sub îndrumarea competentă şi responsabilă a doamnei lector 
universitar doctor Dana Jucan, la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 
Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educației. 

Considerând că în educaţie practica dă roadele aşteptate numai dacă se 
bazează pe cunoştinţele teoretice fundamentate de specialişti în acest domeniu, m-
am orientat în primul rând, pe studii teoretice ample, menţionate în bibliografie. 
Aceste studii m-au ajutat să înţeleg conţinutul noţiunii de creativitate în procesul de 
învăţământ, etapele procesului creativ la elevii din învăţământul primar, să cunosc 
factorii care influenţează creativitatea.. Iată de ce, cred eu, că ajutându-i pe elevi să 
fie creativi, îi ajutăm să înţeleagă de mici că trebuie să se realizeze pe cont propriu, 
să înveţe că libertatea înseamnă raţiune, responsabilitate şi creativitate. Urmărind 
creativitatea elevilor din ciclul primar, mi-am dat seama că dovedesc talent în diferite 
domenii, că au acea scânteie pe care suntem chemaţi, ca dascăli, s-o scoatem la 
lumină, oferindu-le activităţi şi împrejurări în care să-şi valorifice talentul.  

Am constatat în activitatea la catedră, că educarea creativităţii la elevi 
presupune, în primul rând, asigurarea unui climat propice în activităţile cu elevii, 
care să înlăture factorii care-i blochează pe copii, oprindu-i să-şi manifeste spiritul 
creator.  

Școala Gimnazială ,, Gheorghe Lazăr„ din Zalău pune la dispoziția elevilor 
condiții și o bază materiale rezonabilă pentru realizarea unui climat stimulativ, plăcut 
și prietenos ceea ce mi-a facilitat strădania de a să descoperi şi încuraja manifestările 
creative ale copiilor, stimulându-le ideile şi părerile. Am considerat să stimulez 
activitatea creatoare a copiilor, ajutându-i şi pe cei timizi să se manifeste, să se 
exprime, să-şi câştige încrederea în propriile înclinaţii creative. Trebuie să subliniez 
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faptul că actualele manuale şcolare ne oferă largi posibilităţi de educare şi 
stimulare a creativităţii. Toți elevii noștri dispun de manuale școlare. Problema este 
să ştim să le folosim în beneficiul lor, lăsându-le libertatea de a crea, de a se exprima 
liber, renunţând la ideea că totul trebuie învăţat pe dinafară. Am învăţat să le ascult 
întrebările, să găsesc cele mai bune răspunsuri, să ţin cont de părerile lor, să le 
formez conştiinţa propriei valori, cu un cuvânt, să-i ajut să înţeleagă de mici că ei îşi 
construiesc personalitatea, iar dascălul îi ajută să se înţeleagă fiecare pe sine. 

Cercetarea mea îmi permite să subliniez câteve concluzii importante: copiii 
din eşantionul cercetării au dovedit o vie imaginaţie, flexibilitate în gândire şi 
intuiţie, simţ al umorului, libertate în gândire şi exprimare, originalitate în găsirea de 
soluţii, etc, calităţi pe care le putem atribui celor mai mulţi elevi ai ciclului primar. 
Iată de ce dascălul trebuie să le stimuleze potenţialul creativ, lăsându-i să fie spontani 
şi originali în gândire şi acţiune. 

Concluziile subliniate în finalul lucrării subliniază ideea că, fiecare copil este 
un miracol al vieţii care, prin educaţie îşi găseşte propriul drum pentru a-şi valorifica 
energiile creative. Talentul creator se împlineşte prin educaţie, atunci când educatorul 
,, aprinde’’ scânteia creatoare în mintea şi-n sufletul copiilor. Aceştia învaţă să fie 
spontani şi creativi, să aibă încredere în ei înşişi, să aibă personalitate. O școala în 
care copiii sunt implicați, creativi, valorizați și activizați e o școală a viitorului, o 
școală apreciată de întreaga comunitate și sprijinită de aceasta. 
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Promovarea imaginii scolii 

 

Prof. Inv. primar, PIRJOL MARIA 

 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: scoala-elevi-părinţi. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru 
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional 
oferit este cel mai bun. O mare cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei 
numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este 
clară. 

Vânzarea este "mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a 
fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de 
marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe vânzari. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. 
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Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 
de la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită                 
,,politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. Promovarea 
imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, 
utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii scolii 
noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 
educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

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

• promovarea imaginii scolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 
internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii scolii în anul 
şcolar curent, a fost următoarea: 

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

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista scolii, 
pagina web; 
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EXPOZIŢIE JUDEŢEANĂ CU VÂNZARE                                                
„PRIMĂVARA ÎN SUFLET DE COPIL” 

 

ediția a X-a, 2019                                                                       
COORDONATOR: Prof. înv. preșc. Pîrv Florina                                            

Grădinița cu Program Normal Șepreuș 
 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZATOR: Grădinița cu Program Normal Șepreuș 

PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 

Grădinița P. P. ,,Furnicuța” Arad 

Școala Gimnazială,,Mihai Veliciu”Șepreuș 

Primăria Șepreuș 

Biserica ortodoxă ,,Buna Vestire” Șepreuș 
Asociația umanitară,,Dalia” Arad 
 
ARGUMENT:  
An de an sărbătoarea de 1 Martie ne readuce speranţa  , optimismul , credinţa în mai 
bine şi spor la toate.  Prin acest proiect am dorit să dăm prilej copiilor să-şi valorifice 
lucrările realizate la ora de abilităţi practice.Tot mai mulţi copii îmbrăţisează arta din 
dorinţa lor de a comunica şi de a se exprima. Expoziţia este un puternic factor de 
educaţie estetică având o mare influenţă asupra copiilor stimulându-i la realizări  
deosebite. Considerăm ca această expoziţie  oferă copiilor/elevilor ocazia de a acţiona 
împreună, de a descoperi lucruri noi precum şi revigorarea  spiritului civic și a 
mentalităților comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate și generozitate. 
 

SCOPUL:  

Copiii încearcă diferite strategii de vânzare în cadrul activităţii, îşi exersează abilităţile 
matematice şi se bucură alături de ceilalţi care descoperă mărţişoarele realizând 
împreună mici opere de artă;Banii câştigaţi vor fi donaţi unui caz umanitar mediatizat 
în presă. Tinerii au nevoie să se implice în activităţi umanitare deoarece îi pregătesc 
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pentru  problemele din viaţă peste care vor da.Prin această activitate  ne dorim să oferim 
copiilor o schimbare în educația lor ,trăind o nouă experiență de viață și ținând seama 
de schimbarea mentalității față de semenii aflați în dificultate. 

SECŢIUNI: 
mărţişoare realizate din diferite materiale;felicitări realizate prin diferite tehnici; colaje 
 

OBIECTIVE: 

-Atragerea elevilor (preşcolarilor) în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular și umanitar;Promovarea experienţei copiilor şi cadrelor didactice 
coordonatoare în contextul multidisciplinar;Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja 
existente și abordarea altora. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

preşcolarii celor două grădinițe,elevii claselor  pregătitoare - VIII,grupa copiilor  de 
cateheză a bisericii,cadrele didactice,preot paroh, părinţi și reprez.ai comunității 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:  

Depunerea lucrărilor se face până la data de 22 februarie 2019 la GPN Șepreuș;Fiecare 
clasă (grupă) îşi va delega doi ,,copii vânzători”;Stabilirea unui preţ pentru fiecare 
creaţie;Creaţiile nevândute vor fi expuse în holul şcolii;Fiecare clasă(grupă) va primi 
o diplomă de participare. 

EVALUARE:  

Realizarea unui portofoliu care să cuprindă fotografii, publicarea în revista şcolii. 

MEDIATIZARE  

Evenimentul va fi mediatizat atât pe plan local prin afişe, invitaţii, revista şcolii cât şi 
în mass media. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pîrvan Adriana                                                                   
Colegiul Național ”Anastasescu”, Roșiorii de Vede 

 

 

Imaginea unei instituţii educaţionale se construiește în timp, se îmbogățește an 
de an cu elemente noi acceptate şi asimilate de societate, și se transmite din generație 
în generație.  

Liceul nostru, Colegiul Naţional ”Anastasescu” din Roşiorii de Vede, a apărut 
într-un climat cultural favorabil educației și a acumulat în decursul existenţei sale de 
peste 100 de ani, o bogată experienţă  prin munca elevilor şi a dascălilor săi. 
Continuând o tradiţie îndelungată, fiecare dintre noi avem datoria de a păstra şi 
valorifica tot ceea ce a fost pozitiv în experienţa înaintaşilor noștri, și de a îmbogăţi la 
rândul nostru, imaginea liceului nostru.  

Motto-ul școlii noastre este: „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”. 
(Seneca). 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru 
fiecare, fiind un rezultat al unei bune colaborări între cei trei parteneri educaţionali: 
şcoală, familie și comunitate locală. Astfel, se realizează prin participarea elevilor în 
procese decizionale referitoare la aspectele vieții școlare, prin implicarea familiei și a 
societății în procesul decizional, prin crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
potențialului propriu în cadrul procesului educațional, prin organizarea și realizarea 
unui proces educațional de calitate, precum și prin valorificarea eficientă a resurselor 
educaționale. 

Astfel, elevii au fost implicați nu doar în concursuri și olimpiade școlare, dar și 
în proiecte extracurriculare, de învățare online, precum cele de prevenire a bullying-
ului în școli și a cyberbullying-ului pe Internet, de educație juridică, de promovare a 
unui stil de viață sănătos, în proiecte de educație pentru mediu, reciclare, economie 
circulară pe teme precum deșeurile electronice, robotică, alimentele, schimbările 
climatice, care se bazează pe o abordare de învățare prin practică, transferând 
cunoștințe și abilități printr-o structură interactivă, bazată pe numeroase provocări. 

De asemenea, elevii au participat și la concursuri de specialitate, ce își propun 
să-i introducă în domeniul gândirii algoritmice și computaționale și să îi atragă spre 
domeniul informatic, făcându-i să înțeleagă astfel, modul de relaționare al materiilor 
predate în școală, precum și aplicabilitatea acestor noțiuni în viața de zi cu zi. 

În ultimii ani, elevii și profesorii școlii au fost implicați și în diverse proiecte 
internaționale, finanţate din fondurile aferente programului ERASMUS+, care au 
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facilitat schimburi interculturale, în urma realizării de parteneriate cu școli din diferite 
tări europene. 

Activitățile extracurriculare sunt o alternativa sănătoasă, practică și creativă, o 
componentă educaţională valoroasă, care contribuie la formarea și desăvârșirea 
personalității elevilor. 

Toate aceste activități extrașcolare, precum și rezultatele deosebite obținute de 
elevii Colegiului Național ”Anastasescu” la olimpiadele și concursurile școlare 
județene și naționale, dar și procentele ridicate de promovabilitate obținute la 
examenele de bacalaureat, au fost promovate pe site-ul liceului, pe pagina de Facebook 
al acestuia, precum și prin broșuri, flyere de promovare și pliante.  

Internetul, privit la început cu reticență, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care școala își poate construi propria imagine. Crearea şi promovarea 
unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 
rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind primii interesați de acest 
aspect. 

Prin combaterea violenței din școală, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 
oferirea unui mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în 
care elevii să se integreze cu ușurință, toate acestea participă la crearea unei imagini 
pozitive a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la diverse activități extrașcolare.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual la formarea imaginii de ansamblu a instituției școlare.  
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IMPORTANŢA PROMOVĂRII IMAGINII                                                
UNITĂŢILOR ŞCOLARE ÎN COMUNITATE 

 

Prof. înv. primar: Pîrvu Carmen Monica                                                   
Școala Gimnazială Milcovu din Deal, Olt  

 
 
 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-școlari-părinţi. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru 
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional 
oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi 
reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este "mişcarea a 
ceea ce ai de oferit către client". 
Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. 

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a 
schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea 
instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei 
timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o 
transformare rapidă sau lentă. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, 
politică’’ , ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. Managerul unei 
organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine 
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pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile 
potrivite. 

 
Activităţi de formare şi promovare a imaginii şcolii: 
 difuzarea de informaţii cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele  

educaţionale,baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul 
promovării imaginii instituției şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 
muncii locale / regionale; 
 promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 

internet). 
 

Plan de promovare a imaginii şcolii în comunitate. 
Ţintă şi obiective specifice: 
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea locală. 
 

 
Obiective specifice: 
 popularizarea rezultatelor şcolii în comunitatea locală; 
 atragerea unui număr cât mai mare de şcolari din zona arondată unităţii ; 
 realizarea planului de şcolarizare propus. 

 Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici. 
Promovarea imaginii unităţii şcolare în mediul public este foarte benefică. 

Această acţiune poate fi realizată de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu 
celelalte 
cadre didactice, fiind coordonată şi monitorizată de către director. 
Se poate realiza un pliant al şcolii şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe 
pagina web a 
unitații. Pot fi publicate articole în presa locală legate de prezentarea unităţii, precum 
şi de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. 

Scopul desfăşurării a acestui tip de acţiuni este realizarea planului de şcolarizare, 
iar imaginea acesteia în comunitatea locală poate creşte. Această acţiune necesită 
resurse de consumabile dar şi de timp din partea participanţilor, precum şi utilizarea 
unor mijloace şi metode variate şi atractive. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. 
 

Bibliografie: 
1. Coman, Cristina, ,,Relații publice și mass-media”, Iași, Editira Polirom, 2000; 
2. Rus, Flavius Cătălin, ,,Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice”, Iasi, 
Editura Institutului European, 2002. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pisău Mădălina                                                                   
Școala Gimnazială NICOLAE TITULESCU, Buzău 

 
 

Printre alte unităţi de învăţământ cu tradiţie în Buzău se numără şi Școala 
Gimnazială Nicolae Titulescu Buzău - care a fost înfiinţată în 1925 în cartierul, nou pe 
atunci, „Regele Ferdinand”, la cererea părinţilor. 

Unitatea şcolară funcţionează în trei clădiri distincte, fiecare cu destinaţia sa bine 
definită: grădiniţa are o clădire proprie, în imediata apropriere a şcolii, într-o curte 
separată şi cu anexele specifice, clădirea principală a şcolii găzduieşte cursurile claselor 
I-VIII, la care se adaugă o clădire anexă amenajată ca sală de clasă pentru desfăşurarea 
cursurilor de remediere şcolară. Nici una dintre clădiri nu găzduieşte instituţii sau 
activităţi ale altor instituţii străine de scopul căruia au fost dedicate. 

Clădirile Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu Buzău şi GPN Nr. 4  sunt dotate 
cu toate utilităţile necesare bunei desfăşurări a activităţii şcolare, inclusiv cu centrale 
proprii de încălzire pentru a se elimina neajunsurile provocate de dependenţa faţă de 
sistemul centralizat de furnizare a agentului termic. 

Clădirea Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu Buzău este organizată pe două 
etaje. Distribuţia sălilor pe etaje se prezintă astfel: 

-la parter - 5 săli de clasă, o sală destinată găzduirii Programului „Laptele şi 
cornul”, Cabinet director, 2 grupuri sanitare elevi şi 2 grupuri sanitare cadre didactice, 
arhivă, Cabinet de informatica ce are in dotare 23 de calculatoare conectate la internet, 
biblioteca, secretariat; 

-la etaj - 7 săli de clasă, 1 laborator fizică – chimie, cabinet medical, cancelarie, 
2 grupuri sanitare elevi.  

Clădirea GPN Nr. 4 este organizată pe un singur etaj, cu următoarele spaţii: 1 
hol impropriu utilizat ca vestiar şi parţial echipat în acest scop, 2 săli de clasă, 1 grup 
sanitar elevi, 1 grup sanitar cadre didactice, 1 sală de clasă utilizată ca sală de mese şi 
utilată în acest scop.  

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu școlarizează preșcolari (3 clase, dintre care 
una de bilingv – romani/română), elevi pentru învățământul primar (9 clase), cu 
posibilitatea optării pentru varianta educațională Școală după școală, elevi pentru 
învățământul gimnazial (5 clase). 

Exemple de opţionale care s-au bucurat de interes deosebit în rândul elevilor: 
Alfabetul vesel, Vreau să cresc sănătos, Căsuța cu povești, Educație financiară, Jocuri 
geografice etc. pentru învățământul primar și Curiozități geografice, Obiective turistice 
din România, Hazarde naturale și antropice, Textul argumentativ etc. pentru cel 
gimnazial. Curriculum la decizia școlii este adoptat în urma consultării elevilor și 
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părinților acestora, fiind alese opționalele solicitate de aceștia. Opționalele propuse 
includ teme legate de ecologie, educație cetățenească, cetățenie democratică.  

Introducerea Programului Școala după școală, gratuit, pentru elevii claselor I-
IV, în momentul apariției metodologiei de organizare (odată cu Legea Educației 
Naționale nr. 1 / 2011), a reprezentat un element pozitiv în ceea ce privește numărul 
elevilor înscriși. Efectivele pe clasă au crescut în permanență, tot astfel și numărul de 
clase.  

În timp ce cadrele didactice titulare (educatoarele, învăţătoarele) au ajuns să 
cunoască în profunzime specificul elevilor şi să dezvolte cu părinţii o relaţie bazată pe 
încredere, cadrele didactice suplinitoare se caracterizează prin migraţie anuală, ceea ce 
determină o insuficientă cunoaşte a realităţilor locale şi, în consecinţă, o insuficientă 
comunicare cu părinţii, în special romi, din cauza reticenţei reciproce. 

În egală măsură, atitudinea faţă de rolul cadrului didactic în şcoală a determinat 
profesorii titulari să participe la numeroase cursuri de formare, în domenii diverse, de 
la specificul educaţiei elevilor cu CES la specificul educaţiei inclusive. Cadrele 
didactice suplinitoare nu au parcurs astfel de cursuri, ceea ce face nevoia de formare 
continuă să fie permanentă la nivelul unităţii de învăţământ. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat 
deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de 
respect şi de sprijin reciproc.  

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o 
permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile 
fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională 
susţinute de reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Buzău etc).  

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratica, de încredere în echipa de 
lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de 
realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine 
seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate 
în activitatea şcolii.  

Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în 
conduita cadrelor didactice.  

Atitudinea şcolii faţă de complexul de relaţii la nivelul comunităţii locale este 
una de colaborare, în sensul în care şcoala încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor 
concrete ale comunităţii. 

Părinţii și cadrele didactice s-au constituit în APP Nicolae Titulescu Buzău, 
Asociația Părinților și Profesorilor, care are rol de decizie asupra modurilor în care pot 
sprijini şcoala. În felul acesta, resursele pot fi direcţionate astfel încât să acopere exact 
nevoile pe care ei le identifică. 

Lectoratele cu părinţii reprezintă una din modalităţile prin care unitatea şcolară 
informează toţi părinţii asupra elementelor de interes comun, cu scopul de a optimiza 
procesul educativ sau de a obţine din partea părinţilor suportul necesar. 

Şcoala păstrează o permanentă colaborare cu autorităţile locale implicate în 
latura administrativă a procesului educativ, unitatea noastră şcolară fiind iniţiatoarea 
unei corespondenţe pe bază de adrese referitoare la o gama larga de probleme 
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punctuale: Agenţia Naţională Antidrog – Biroul teritorial Buzau, Poliţia Comunitară, 
Poliţia de Proximitate, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”, Fundaţia pentru 
Tineret Buzău, Direcţia Judeţeană pentru Sport, ASP, DGASPC, Primaria, Consiliul 
Local Municipal. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pisoi Marlyn Camelia                                                              
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Craiova 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaterea 
violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un 
mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 
integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii.  

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. consilier şcolar PLĂCINTAR Angela-Carmen,                                         
CJRAE Arad 

 

 

În era digitală, omenirea a evoluat net superior din perspectiva abilităţilor 
tehnico-informatice, întrucât a fost nevoită să se dezvolte din acest punct de vedere 
pentru a ţine pasul cu solicitările şi responsabilităţile de la locul de muncă; pe de altă 
parte fiindcă, progresiv, ne îndreptăm spre digitalizarea tuturor serviciilor, iar pe de 
altă parte întrucât a înţeles că în mediul online pot avea acces la informaţie, iar 
informaţia înseamnă de cele mai multe ori cunoaştere şi putere.  

Odată cu dezvoltarea acestor abilităţi, oamenii şi instituţiile au descoperit nevoia 
şi valoarea promovării imaginii personale şi a unei instituţii publice sau private în 
mediul online, în scopul modelării opiniei publicului despre ceea ce doreşte să 
transmită în comunitatea din care face parte. 

Promovarea imaginii unei instituţii publice şi private în general, şi a imaginii 
şcolii în special, a înregistrat în era digitală un crescendo de la an la an şi a atins 
parametrii cei mai înalţi în perioada pandemiei cu SARS Cov-2, când platformele 
online şi reţelele de socializare au devenit principalul mijloc de comunicare şi 
relaţionare interumană. Sunt promovate aspecte ce ţin de cultura organizaţională 
(istoria instituţiei, metodele de lucru, etica, ceea ce instituţia face în mod repetat şi 
constant, convingerile şi valorile interne, bunăstarea la locul de muncă şi mijloacele de 
a le transmite în exterior, angajamentul social, spriritul de echipă, mediul de lucru, 
codul vestimentar, serviciul cu clienţii etc), care este necesar să fie adaptată la 
interesele, nevoile şi cerinţele pieţei aflate în continuă schimbare, precum şi ale 
clienţilor/beneficiarilor acesteia.  

Managerii, liderii organizaţionali şi chiar angajaţii au înţeles că dincolo de 
cultura organizaţională care arată modul în care este condusă o instituţie publică sa 
privată, şi care poate fi una valoroasă şi eficientă, promovarea acesteia în scopul 
vizibilităţii contează pentru a ase poziţiona în mod vizibil şi valoros în comunitatea din 
care face parte. ,,Imaginea” contează şi, în funcţie de aceasta, instituţiile se diferenţiază 
una de cealaltă prin creşterea gradului de cunoaştere, de atractivitate şi de încredere 
pentru potenţialii angajaţi şi clienţi/beneficiari – elevi şi părinţi ai acestora. În mod 
evident, dacă cultura organizaţională este una valoroasă şi eficientă în cadrul a două 
instituţii, diferenţierea între acestea este în favoarea aceleia care ştie să se promoveze 
printr-o imagine pe măsură.   

Este aproape imposibil să se contureze o reţetă perfectă pentru promovarea unei 
imagini de succes a unei instituţii, cum este şcoala însă, cultura organizaţională a 
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acesteia, modul în care sunt gestionate lucrurile, oferta educaţională existentă anual, 
programele şi proiectele educaţionale, integrarea elevilor cu CES, programe pentru 
susţinerea unor copii din medii defavorizate şi de prevenire a unor situaţii de risc, 
programe interculturale, spaţiile şcolare, baza materială, rezultatele obţinute şi 
implicarea constantă în promovarea acestora, contribuie la dezvoltarea unor factori ai 
vizibilităţii precum relaţia cu massmedia şi identitatea vizuală, după cum contribuie în 
mod decisiv şi la formarea imaginii pozitive a unei instituţii de învăţământ, adică la 
promovarea unei percepţii sociale pozitive în comunitatea locală şi nu numai. Astfel, 
promovarea imaginii şcolii devine prioritară şi se impune să devină unul dintre 
scopurile strategice ale managementului acesteia. 

Această percepţie socială poate fi formată şi apoi ,,hrănită” adecvat, sau poate fi 
estompată în timp sau deformată, dacă nu este gestionată şi administrată corect şi în 
mod constant, ca orice bun valoros ce este inclus în patrimoniul unei instituţii. Iar în 
acest sens, un rol esenţial şi un aport consistent îl pot avea, printr-un efort comun, 
beneficiarii direcţi şi indirecţi ai actului educaţional, care îşi pot aduce contribuţia, prin 
colaborare şi muncă în echipă, la crearea conţinuturilor în baza abiltăţile pe care şi le-
au format şi dezvoltat, dar mai ales în baza rezultatelor pe care le-au obţint. Iamginea 
unei şcoli este cel mai eficient promovată prin activităţile pe care le desfăşoară faţă în 
faţă şi online, şi prin rezultatele pe care le obţine, în profilul şi în domeniul ei de 
activitate. 

Internetul reprezintă calea cea mai rapidă de transmitere a informaţiei, prin care 
se poate construi şi promova imaginea unei şcoli, informaţie care poate ajunge de la 
cele mai apropiate, la cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, fie că vorbim despre pagina 
Web a instituţiei de învăţământ, fie că vorbim despre pagina de facebook a acesteia, 
unde există marele avantaj de-a rămâne informaţia şi de-a putea fi accesată de către 
publicul larg, oricând şi în mod gratuit.  

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa.” - Ferdinand I 
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Educația copiilor în gândirea sfinților părinți  

  

Prof. Pleniceanu Tania                                                                  
Colegiul Național Economic Theodor Costescu                                              

Drobeta Turnu Severin 

 
 

       Citind cartea   “Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înțelepte pentru 
părinți de la sfinți și mari duhovnici apăruta la  Editura Sophia, 2011,am găsit sfaturi 
pline de înțelepciune de la sfinții părinți.Am gândit să culeg ,din carte, câteva sfaturi 
care să fie de folos pentru părinți și educatori, pentru educarea copiilor în vremurile 
acestea . 
       * Cea mai bună moștenire pe care pot să o dea părinții copiilor este buna creștere. 
Aceasta are mult mai mare valoare decât toate bogățiile și bunurile 
pământești… (Sfântul Sfințit Mucenic Vladimir al Kievului) 
      *Dacă pruncii cărora le-ai dat naștere primesc creșterea cuvenită și prin grija ta sunt 
povățuiți la virtute, aceasta va fi începutul și temelia mântuirii tale, și, pe lângă 
rasplățile pentru faptele tale bune, vei primi mare plată și pentru creșterea lor. (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
       *Dacă lăsăm copilul să crească de capul lui, în el va începe să se dezvolte nu binele, 
ci răul, așa cum și în natură, dacă nu intervine omul, va crește nu grâu, ci neghine, spini 
și mărăcini. (Sfântul Sfințit Mucenic Vladimir al Kievului) 
     *Tinerețea, care este în sine inclinată spre toate răutățile, are nevoie de supraveghere 
îndeaproape, de bună creștere și povățuire, insă în loc de asta dă peste un mare rău 
– sminteala cea otravita a obiceiurilor părintești… iar sminteala se răspândește ca un 
incendiu tot mai departe, mistuind templele cele insuflețite. (Sfântul Tihon din 
Zadonsk) 
      *În educația copiilor, mai intâi de toate trebuie să ne educăm pe noi înșine. Evident, 
căldura din familie educă mult mai bine decât orice cuvinte, și, dimpotrivă, cuvintele 
anoste ale părinților obtin exact efectul contrar. (Protoiereul Vladislav Svesnikov) 
      *Acum, când copiii voștri sunt încă mici, trebuie să-i ajutați să înțeleagă ce este 
binele. Acesta este sensul cel mai profund al vieții. (Starețul Paisie Aghioritul) 
      *Copilul trebuie învățat să facă binele, tăindu-și voia. În acest scop, părinții însiși 
să dea exemplu de bună viețuire, făcându-le copiilor cunoștință cu cei a căror grijă de 
căpetenie este nu pentru plăceri și onoruri, ci pentru mântuirea sufletului. Copiii 
urmează cu ușurință exemplele care le sunt date. Cât de devreme încep să-și copieze 
mama sau tatăl! Este la fel ca ceea ce se întâmplă cu instrumentele acordate identic. Și 
copiii trebuie chemați la fapte bune: la început li se poruncește să le facă, iar după ajung 
să le facă singuri, dacă sunt direcționați cum trebuie. (Sfântul Teofan Zavoratul) 
       *Ce va zugrăvi pe lemn pictorul – lucruri bune sau rele, luminoase sau păcătoase, 
îngeri sau draci –, aceea va și rămâne pe el. La fel și cu copilul! El va rămâne cu 
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creșterea pe care i-o dau părinții la început, cu obiceiurile cu care îl deprind aceștia – 
bineplăcute lui Dumnezeu sau urâte de Dumnezeu, îngerești sau drăcești (Sfântul 
Dimitrie al Rostovului) 
    *Cât timp sufletul este încă moale ca ceara și în el se întipărește cu ușurință orice, 
trebuie deșteptat fără întârziere, de la început, spre a lucra binele în tot chipul… 
deprinderea ușurează sporirea. (Sfântul Vasile cel Mare). 
   *De la o vârstă fragedă, copilul își însușeste cu repeziciune ceea ce i se spune, și ceea 
ce aude se întipărește în sufletul lui ca pecetea în ceara. Prin aceasta, viața lor începe 
deja să încline fie către păcat, fie către virtute. Așadar, dacă chiar de la început îi 
abatem de la păcat și îi punem pe calea cea bună, lucrul acesta va deveni pentru ei 
deprindere, le va intra în fire, și nu se vor mai abate atât de ușor spre rău, fiindcă 
obisnuința îi va trage la fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
     *Vedem că un copăcel se apleacă lesne în orice parte și ca în ce parte se apleacă, 
într-aceea și crește. Așa este și cu copilul: cu ce se învață, aceea va și face. Dacă se 
învață din pruncie cu binele, bun va fi toată viața lui. Dacă se învață cu răul, rău va fi 
toată viața lui. Copilul poate să devină înger, poate să devină și diavol. Cum este 
crescut și îndrumat, așa va fi: de creștere depinde, ca de o sămânță, tot restul vieții 
lui. De aceea le poruncește părinților Cuvântul lui Dumnezeu: creșteți-i întru învățătura 
și certarea Domnului (Efes. 6, 4). (Sfântul Tihon din Zadonsk) 
      *Încotro îndoi copăcelul, într-acolo va crește; vasul nou va răspândi mirosul a ceea 
ce pui în el.Grădinarul leagă răsadurile de araci, ca vântul și furtuna să nu le doboare; 
taie ramurile uscate sau netrebnice, ca să nu vatăme pomul și să nu-l usuce. Faceți și 
voi așa cu pruncii voștri; legați inimile lor de frica lui Dumnezeu, ca să nu fie clătinați 
de cursele drăcești și să nu părăsească buna credință. Taiați patimile din ei, ca să nu 
apuce să crească și să pună stăpânire pe ei și să-l omoare pe omul cel nou, lăuntric, care 
s-a născut la Sfântul Botez – deoarece vedem că atunci când copiii cresc apar și cresc 
odata cu ei și patimile păcătoase, ca nșste ramuri sălbatice pe un pom. (Sfântul Tihon 
din Zadonsk) 
      *Dacă în sufletul neântărit încă vor fi întipărite învățături bune, nimeni nu le va mai 
putea șterge atunci când el se va întări, la fel cum se întâmplă cu pecetea din ceară. În 
copil ai o ființă încă sfioasă, care tremura și se teme și de o privire, și de un cuvânt, de 
orice: folosește-ți stăpânirea asupra lui spre scopul cel cuvenit. Tu ești cel dintâi care 
vei culege roadele dacă vei avea un fiu bun. Pentru tine te ostenești. (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 
      *Buruienile sunt mai ușor de smuls la o vârstă fragedă: atunci trebuie urmărit că 
patimile, find lăsate în voia lor, să nu se întărească și să nu devină de 
neîndreptat (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
      *Nu neglijați dezrădăcinarea din inimile de copii a neghinelor păcatelor, a gânduri-
lor viclene și hulitoare, a obiceiurilor, aplecărilor și patimilor păcătoase; vrăjmașul și 
trupul păcătos nu îi cruță nici pe copii; înfățișați-le copiilor toate primejdiile cu care 
păcatele ne pândesc în calea vieții, nu ascundeti de ei păcatele, ca nu cumva, din 
neștiință și nepăsare, să se întărească în deprinderile și împătimirile păcătoase, care 
cresc și rodesc pe măsura ce copiii înaintează în vârstă. (Sfântul Ioan din Kronstadt) 
       *Nu puțini sunt părinții care nu se îngrijesc deloc să înăbușe în copiii lor anumite 
neajunsuri și însușiri rele, care uneori chiar se bucură și se amuză atunci când copilul 
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e capricios, când dă dovadă de orgoliu, de îndărătnicie, când își îngăduie să mintă, să 
înșele și așa mai departe. Ei cred că toți copiii sunt așa, că de la ei nu avem ce să cerem, 
întrucât sunt prostuți, și că de-abia cu anii, când vor crește și inteligenta lor se va 
maturiza, față de ei se va putea manifesta mai multă severitate și exigentă. Mare 
greșeală, rătăcire de neândreptat! Nu: problemele acestea nu trec niciodată singure. 
Dimpotrivă, ele cresc odată cu copilul și prind rădăcini tot mai adânc dacă nu sunt 
combătute de la început, la fel ca buruienile de pe câmp atunci când nu sunt plivite de 
la început. (Sfântul Sfințit Mucenic Vladimir al Kievului) 
     *Buna creștere nu stă în a lăsa mai întâi să crească patimile, ca după aceea să te 
strădui să le izgonești. Trebuie să iei toate măsurile pentru ca ele să nu se poată strecura 
în fire. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
      *Acum, copilul contemporan este tratat încă de mic ca un zeu al familiei: poftele 
lui sunt satisfăcute, dorințele îi sunt îndeplinite, este inconjurat de jucării, de distracții, 
de confort, nu este învățat și educat după principiile severe ale comportamentului 
creștinesc, ci este lăsat să se dezvolte în direcția pe care i-o imprimă poftele lui… Poate 
că asta nu se întâmplă în toate familiile și tot timpul, dar se întâmplă suficient de des 
ca să devină o regulă a educației contemporane a copiilor, și chiar părinții care au cele 
mai bune intenții nu pot să evite cu totul lucrul acesta. Chiar dacă ei se străduie să-și 
crească copilul cu strictețe, rudele, vecinii se străduiesc întotdeauna în altă direcție. 
Lucrul acesta trebuie luat în calcul când este vorba de educația copilului. 
Bineînțeles, după ce devine adult un asemenea copil se va înconjura cu lucrurile cu 
care s-a obișnuit din copilărie: confort, distracții, “jucării pentru oameni mari”. Viața 
devine plină de cautarea continuă a distracțiilor… 
Dar ce pot face părinții pentru a-i ajuta pe copii să reziste ispitelor lumii?… Trebuie să 
fim gata să biruim zi de zi înrâurirea lumii printr-o educație creștinească sănătoasă. Tot 
ce află copilul la școală trebuie verificat și corectat acasă. Nu trebuie să credem că ceea 
ce îi dau dascălii este folositor sau pur și simplu neutru, căci chiar dacă el dobândește 
cunoștințe sau abilități folositoare (iar majoritatea școlilor contemporane eșuează 
rușinos și la acest capitol), acolo e învățat și multe puncte de vedere și idei greșite. Felul 
în care copilul apreciază literatura, muzica, istoria, arta, filosofia, știința și bineînțeles, 
viața și religia trebuie să vină în primul rând nu de la școală, ci de acasă și de la Biserică, 
altfel copilul va primi o educație greșită. 
Părinții trebuie să urmărească ce lucruri învață copiii lor și să le corecteze acasă 
ținându-se de o poziție fățișă și punând în evidență cu claritate aspectul moral, care 
lipsește cu desăvârșire din educația contemporană.  (Sfăntul Serafim Rose)  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ȘI ÎNVĂȚAREA LA DISTANȚĂ 

 

PROFESOR: PODAR CLAUDIA                                                         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT 

 
 

Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație 
afectate de suspendarea cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două 
paliere diferite: învățarea online și învățarea la distanță, concepte pedagogice aparent 
sinonimice, dar care descriu practic modalități parțial comune de derulare a activităților 
cu elevii și studenții, aflați în școala de acasă. 

Cercetătorii din domeniul tehnologiei educaționale, mai ales cei din 
subdomeniul învățământului online și la distanță, au definit o serie de concepte de-a 
lungul anilor pentru a distinge între diferitele soluții care au fost dezvoltate și 
implementate: învățare la distanță, învățare distribuită, învățare mixtă (blended 
learning), învățare online, învățarea mobilă și altele. Cu toate acestea, înțelegerea 
diferențelor semnificative este puțin cunoscută practicienilor din domeniul educaţiei şi 
al designului instruirii. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul 
căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de 
autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de 
comunicare la distanță. Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani 
deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii 
comunicaționale. Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se 
axează pe cel puțin trei zone pedagogice: învățarea online de calitate, predarea online 
și proiectarea instruirii online. Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online 
eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii. 

O sarcină grea în această  perioadă a fost pusă pe umerii profesorilor și 
diriginților de clasă. Și chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar 
mulți copii au la dispoziție telefoane,  tablete și laptop-uri, sarcina de a realiza un proces 
educațional calitativ și eficient nu a fost deloc ușoară. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de 
vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, 
pregătirea și încurajarea copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea au necesitat 
timp, răbdare și devotament din partea profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didactice, împărtășiri de 
experiențe, sugestii, sfaturi, toate au fost binevenite și de un mare ajutor. Și este 
nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii noștri, cu mult 
curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, s-au 
adaptează noilor condiții și au încercat să le reușească pe toate. 
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Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna 
pe puls și a asigura copiilor dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care 
au rolul de a facilita dialogul dintre copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog 
„altfel” nu a fost practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori sau doar 
în unele instituții de învățământ. 

Offline sau online, indiferent de distanța socială, copilul are nevoie în primul 
rând de:  

1) Încurajare: Incertitudinea adulților din jur, statul în fața ecranului mai multe 
ore în șir, titlurile de știri, conținutul emisiunilor TV sau radio sunt o încărcătură 
emoțională prea grea pentru un copil. Mulți pedagogi recunosc că dialogurile online cu 
elevii chiar din primele zile de învățare la distanță au trecut dincolo de subiectele 
propriu-zise la istorie sau limba română, încercând să transmită regulat emoții pozitive 
prin cuvinte calde și zâmbete. 

2) Schimbarea regulilor: La școală copiii sunt încurajați să stea mai puțin timp 
în fața ecranului și să comunice mai mult cu prietenii din viața reală. Și brusc, li se cere 
să stea în casă, cât mai departe de prieteni și colegi și să se ocupe de teme. Primirea 
sarcinilor, realizarea și transmiterea acestora către profesor, deseori sub presiunea 
părinților, devin foarte obositoare. Ziua le este doar învățare și stat în fața laptopului 
sau tabletei, chiar dacă orarul lecțiilor este mult mai scurt. De aceea, o ajustare a 
regulilor vechi este foarte binevenită: copiii sunt încurajați să comunice online cu 
prieteni, să glumească, să se joace chiar și în timpul orelor online. Distanțarea socială 
este necesară doar în spațiul fizic. În spațiul online ea trebuie minimizată rațional.  

3) Gândire critică în mediul online: În continuare, rămâne la fel de important 
procesul de educare a comportamentelor sigure în mediul online. Acum, durata 
timpului petrecut online este mult mai mare decât în zilele când copiii frecventau 
școala. Cu părere de rău, activitățile despre siguranța online pe care mulți profesori le 
desfășurau cu regularitate sunt mai puțin comode în comunicarea la distanță. 

Totuși, unele acțiuni mici, dar importante pot fi realizate de către profesor sau 
diriginte. De exemplu: le amintim elevilor că este necesar să observe cum se simt atunci 
când sunt online sau comunică cu prietenii. Le spunem că orice stare de disconfort sau 
îngrijorare trebuie discutată cu un adult  

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă 
o anume pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile 
informaționale. Dacă dezvoltarea unui proiect complet de curs online realizat corect 
poate dura luni întregi, învățarea online, dar ca parte a învățării la distanță dintr-un 
pachet de măsuri educaționale, este acceptată ca o soluție temporară pentru o problemă 
imediată. De aceea,  nevoia de „a ajunge pur şi simplu online” este în contradicție 
directă cu timpul și efortul dedicat în mod normal dezvoltării unui curs de calitate. 

Cursurile online create în acest fel nu trebuie confundate cu soluții pe termen 
lung. În special, îngrijorător este faptul că în cazul învățării la distanță nu putem vorbi, 
din păcate, de accesibilitatea resurselor de învățare pentru toți elevii, din toate mediile 
rezidențiale. Școala de acasă – un context impus de pandemia de coronavirus – se află 
indiscutabil sub amprenta pedagogică a învățării la distanță și nu a învățării online, cum 
în multe contexte publice de comunicare s-au amestecat cele două concepte și implicit 
realități educaționale. 
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Învățarea la distanță și la domiciliu pune invariabil o povară grea pe umerii 
părinţilor. Mulți dintre aceştia se luptă să îşi susțină copiii în noul lor mediu de învățare, 
adesea jonglând între supervizare, propria lor muncă și treburile casnice. Datorită 
închiderii școlilor, mulți copii și tineri pierd contactul social care este esențial pentru 
învățare și dezvoltare. Aplicațiile de comunicare online (de exemplu, WhatsApp, 
Mesenger) sunt utilizate pentru a asigura comunicarea între profesori și elevi, precum 
și între elevii / studenții din multe țări.  

Învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la 
învățarea tradițională, implementată în situații de urgență, formă care cuprinde în 
nucleul său învățarea online, alături de alte forme complementare de instruire.   
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Implicarea părinților în educația copiilor 

 

Prof. înv. preșc., Podoreanu Ileana Cerasela                                                
G. P. N. Măgura, Jud. Buzău 

 
 

Fiecare părinte dorește ca propriul copil să reușească la școală. De aceea nu 
trebuie subestimat aportul pe care mama sau tatal îl au în formarea celor mici. În școală, 
ca și în viață, continuă susținerea părinților este crucială pentru o viață împlinită.  

Un copil se simte în largul său în momentul în care este el însuși. Și poate fi 
astfel, doar atunci când se află în mediul lui familial, obișnuit cu condițiile sale de viață, 
cu membrii familiei, cu lucrurile sale (Ștefan Ludwig Roth). 

În perioada antepreșcolară, copilul depinde foarte mult de părinții săi, astfel că 
tot ei sunt cei care conduc copilul spre ceea ce cred ei că e mai bine pentru el. Acțiunile 
de viață curente ale unui copil sunt realizate neîncetat de infleunța formativă a 
părinților. Această influență a părinților asupra copilului este foarte puternică, deoarece 
se sprijină pe afectivitatea naturală dintre aceștia. Un copil se atașează prima dată de 
părinții lui, de aceea absența lor sau lipsa de afectivitate, precum și indiferența lor, pot 
duce la tulburări grave de caracter. 

Bineînțeles, părinții sunt primele și cele mai importante persoane care au un rol 
deosebit în formarea personalității copilului. Prima persoană intermediară acopilului 
cu lumea este mama, a doua fiind tata. În relațiile cu părinții, micuțul cunoaște primele 
relații umane. Părinții, și în general familia, reprezentând „sâmburele” societății 
noastre, are sarcina de a asigura dezvoltarea morală și fizică a copilului. De părinți nu 
depinde doar maturizarea  psihică a copilului, ci și felul în care îl educă pe copil, cum 
îi dirijează viața afectivă și cum va evolua copilul pe viitor.  

Educația copilului admite uneori influența ereditară. Pe scurt, acest lucru ar putea 
fi înțeles prin exemplul pe care îl oferă Cajal Marco, și anume că un copil crescut în 
lipsuri și nevoi, într -un mediu de teroare, nu poate ajunge o persoană plină de curaj, 
încredere și inițiativă. La fel se întâmplă și cu un copil crescut „din plin”, căruia i se 
îndeplinesc toate dorințele, acesta nu poate intra pe viitor într -un mediu social 
dependent normelor sociale elementare. În acest sens, părinții sunt cei care pregătesc 
copilul pentru viață. În cadrul familiei se formează principalele deprinderi, primele 
principii de viață și cunoștințe asupra realității. În copilărie, cea mai importantă este 
relația dintre dezvoltarea limbajului și mediul familial, prin care copilului i se dezvoltă 
gândirea. 

Pe lângă ceea ce îi oferă școala, televizorul, cinematograful, biblioteca, strada, 
grupul de  joacă, etc., se adaugă și ceea ce primește de la familie, de la părinți și anume, 
socializarea sau comunicarea care este un element foarte important. Socializarea 
acestuia prin familie, formarea lui pentru adaptarea la viața socială se realizează în 
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corelație cu procesul formării  personalității multilateral dezvoltate, nevoie impusă de 
trăsăturile societății socialiste în actuala fază de dezvoltare. Cea mai importantă 
problemă de educație care realizează formarea  personalității copilului la vârsta 
copilăriei este cea a autorității. Conform spuselor lui J. M. Bochenski, autoritatea 
reprezintă un raport între trei termeni. Aceștia sunt:un purtător, un subiect și un 
domeniu. Așadar, putem spune că doar prin autoritate te  poți impune în fața unui copil.  

Ca și părinte, dăruiești în primul rând dragoste, iubire, înțelegere, dar fără 
autoritate în unele situații, nu se rezolvă nicio problemă. Un copil este tentat să-și 
încerce părintele, să-l supună la o mulțime de teste, pentru a putea vedea dacă i se 
acordă libertate totală sau o libertate cu anumite limite.  

Atitudinea părinților este ceea care contează la final, pentru că ea stârnește 
consecințe asupra formării personalității copilului.  

De aceea, sunt tentați de cele mai multe ori să le imite gesturile, faptele, prin 
aceasta formându-se adaptarea lor. Pentru că copilul este foarte receptiv la influențele 
pozitive și negative care se exercită asupra lui, acesta are nevoie să fie pregătit și 
modelat, în mare măsură, în interiorul familiei sale, în special, de  părinții acestuia, care 
îl ajută să cunoască atât un univers afectiv, cât și unul social.  

Atunci când se pune mare accent pe copil, ne gândim că acesta se formează în 
timpul maturizării sale. Iar maturizarea sa are loc când i se oferă o educație adecvată. 

Părinții cred că cea mai bună educație pe care le-o pot oferi copiilor este până la 
etapa maturizării totale, când  pot lua propriile decizii. De aceea, părinții sunt de părere 
că dacă copilul este dependent de ei, îi oferă o educație corespunzătoare. Însă o educație 
bună nu vizează faptul că un copil trebuie să facă permanent ceea ce spune tatăl sau 
mama lui sau să nu realizeze nicio acțiune fără a le adresa întrebarea: „Pot să...?”.  

Ceea ce este cu adevărat trist e faptul că  părinții timpurilor contemporane nu se 
schimbă, nu folosesc metode de educație sau de creștere diferite, ci pe aceleași din 
timpurile vechi, folosite de generații întregi. Pentru a primi o educație bună, un copil 
are nevoie de ceva nou, de o schimbare, mai ales din partea adulților ce-l înconjoară.  

 
Bibliografie:  
 
Ionescu, Miron, Bocoș, Mușata (coordonatori), Tratat de didactică modernă, 

Editura Paralela 45, București, 2009. 
Bătrînu, Emilia, Educația în familie, Editura Politică, București, 1980. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar Poenaru Cristina                                                        
Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, Liteni-Suceava 

 

 

Nu există o forță mai mare care să conducă o firmă către excelență, către succes 
pe termen mediu și lung, decât o viziune a viitorului (o construcție mentală pe care noi 
avem forța de a o transforma în realitate). Nanus1 

Fără o falsă modestie, în timpul celor 26 de ani de funcționare în cadrul aceleași 
instituții școlare, am încercat, și, de cele mai multe ori, am reușit să aduc o contrubuție 
favorabilă imaginii școlii. În primul rând, am constatat că activitatea mea didactică la 
clasă este apreciată de părinți și de copii în aceeași măsură. Mă bucur să am elevi ai 
căror părinți mi-au fost elevi. 

Totuși activitățile extracurriculare se bucură de o mai mare aprecierere în rândul 
beneficiarilor educației și am avut norocul să fiu în asentimentul lor atunci când am 
organizat tabere, excursii, drumeții, serbări, concursuri, teatru de păpuși și altele. 

Îmi amintesc cu drag de prima tabără la Năvodari, când părinți care nu mă 
cunoșteau și-au încredințat copiii, spunându-mi că le inspir mare încredere, apoi tabăra 
de la Tușnad care s-a bucurat de un mare succes. 

Nenumăratele excursii (Mănăstirile din Neamț, Cheile Bicazului, Jud. Suceava, 
Maramureș, Brașov) au adus un aport fundamental în clădirea vizibilitatății publice a 
școlii. 

Parteneriatele cu instituțiile publice locale (Primăria orașului Liteni, Poliția, 
Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi”, Farmacia Melissa SRL, Abatorul Avastar Roșcani), în 
cadrul cărora s-au organizat diferite activități (dezbateri, împodobirea bradului în 
biserică, distribuirea cadourilor surpriză de Moș Nicolae, excursie la Mănăstirea Putna) 
au  dezvoltat un sentiment de comunitate și de responsabilitate colectivă. 

În acest an, cadre didactice împreună cu elevii, membri ai consiliului local, 
poliției au organizat un concert de colinde care a avut loc în ajunul Crăciunului la 
Primăria orașului Liteni. 

Târgul de toamnă organizat în școala noastră a ajuns la ediția a III-a și s-a bucurat 
de o mare popularitate, informația fiind publicată în presa/televiziunea locală.  

 
1 Nanus Burton - profesor american, emerit la Universitatea din Sudul Californiei, unde a fost membru al facultății între 

1969 și 1994. A scris în 1997 carte Liderii, strategii pentru preluarea conducerii. 
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În concluzie, promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de nevoile și 
interesele partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. Atât instituția, cât și 
cadrele didactice trebuie să fie bine pregătite pentru a-și câștiga locul lor în viețile 
elevilor pe care îi educă.  

Punerea într-o lumină favorabilă a realizărilor instituției în comunitate se obține, 
în primul rând, prin rezultate educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind cei dintâi 
interesați de această latură. 
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Importanţa relaţiei şcoală –familie în educarea copiilor 

 

Profesor învăţământ primar: Pojar Ada-Monica                                            
Colegiul Naţional “George Bariţiu”, Cluj-Napoca 

 
 Motto: „Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient 
faptul de a exista. Un copil  poate să trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. 
Numai atunci devine complet el însuşi.” Luigi Verdi 

 

 Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: 
familiali, şcolari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei 
mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase. De asemenea, familia are 
un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere intelectual, cât 
şi fizic, moral si estetic  

 Mai mult decat atât, părinţii au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, 
caracterul, voinţa, personalitatea şi simţul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă 
pe băncile şcolilor. 
Primii educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa 
acestei educaţii, ca şi cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii 
copilului, în funcţie de  particularităţile de vârstă, dar de cele individuale ale acestuia. 
Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc pe măsură ce copilul se dezvoltă. 

 De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea acesteia,  trebuie menţinută 
o relaţie strânsă cu părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. Nu 
numai copilul, cât şi părinţii trec prin diferite etape care îi supun la felurite încercări de 
ordin psihic, de aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a şcolii. 

 Educaţia nu ţine numai de însuşirea unor norme sociale specifice traiului uman 
sau de un anume tip de comportament, ci îşi are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului şi în percepţiile sale despre lume, deoarece acestea îl vor însoţi de-a lungul 
existenţei sale. 

 O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul de formare a micilor 
şcolari participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare 
permanentă cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar. 

 Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii  săi se implică în 
activităţile şcolii sau îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste 
fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca 
urmare, îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va 
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fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, 
curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din 
calităţile şi în acelaşi timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a 
părinţilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie de calitate. 

 Colaborarea  eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului 
educaţional. Educţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga 
societate, iar colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia: 

 în domeniul învăţării elevului; 
 în domeniul comportamentului; 
 în domeniul dezvoltării fizice; 
 în domeniul dezvoltării intelectuale, morale şi estetice; 
 în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderilor igienico – 

sanitare; 
 în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de 

activitate în afara clasei şi a şcolii. 

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele 
puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic. Pe parcursul mai multor ani de 
muncă la catedră mi-am pus mai multe întrebări legate de relaţia dintre şcoală şi 
familie.  

O întrebare a fost aceasta: ,,Cum am  îmbunătăţit eu  relaţia şcoală – familie?” 
Această relaţie s-a îmbunătăţit printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi familie. 
Acest parteneriat a urmărit să atingă următoarele obiective: 

 realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător; 
 înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală – familie; 
 creşterea gradului de implicare a parinţilor în toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare; 
 schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 
 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi 

comune: elevi-părinţi-învăţători. 

 Numai implicând toţi factorii educaţionali în formarea personalităţii umane vom 
reuşi să atingem toate aceste obiective. Un parteneriat eficient şcoală – familie este 
dorinţa oricărui învăţător. In fiecare an, am încheiat astfel de parteneriate eficiente cu 
părinţii elevilor, bazate pe principii de comunicare şi colaborare. Obiectivele propuse 
le-am urmărit pe tot parcursul anului, iar rezultatele pozitive nu au întârziat să apară.  

Dacă vom reuşi să-i atragem pe părinţi de partea noastră într-o colaborare 
eficientă, într-un parteneriat, sub deviza „Împreună vom reuşi”, se vor îmbunătăţi astfel 
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relaţiile ce se stabilesc între şcoală şi familiile elevilor, iar realizarea acestui obiectiv 
va avea un impact pozitiv asupra formarii de caractere, personalităţi şi valori viitoare.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de 
comunicare dintre participanţi, clarifică unele probleme ivite la nivelul grupului de 
elevi, îndeamnă la autocunoaştere, la autodepăşire, la găsirea acelei soluţii care să 
conducă la realizarea obiectivelor propuse. Am aplicat părinţilor elevilor pe care îi 
îndrum o serie de chestionare, pentru a-mi da seama de interesul pe care-l manifestă 
fiecare parinte pentru şcoală, pentru copilul său şi ce aşteptări au aceştia. 

 La finalul anului şcolar, am putut spune că am avut împliniri, dar şi eşecuri. Am 
înţeles că atât părinţii, cât şi noi, învăţătorii, avem de învăţat unii de la alţii. Am înţeles 
că au fost şi cazuri când nu am făcut suficient, împiedicându-ne în propriile noastre 
prejudecăţi.  Sunt familii care trec prin situaţii dramatice. Sunt copii care 
trăiesc adevarate drame… să îi descoperim, să îi ajutăm, să apelăm mai des la 
instituţiile statului abilitate în acest sens. Să nu uităm că nepăsarea sau ignoranţa 
noastră şi a părinţilor pot distruge destine.  

Uneori familia, din diverse motive, îşi face în jurul ei un zid care nu este uşor de 
trecut. Familia actuală nu mai este cea de acum 20 de ani, nici măcar cea de acum 10 
ani. Noi suntem cei care putem aduce speranţa şi cei care vom forma caracterele, 
personalităţile şi valorile viitoare. 

 

Bibliografie: 

1. Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul 
primar, nr. 1-2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 

2.Allport, G. W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura  Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1998. 
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RECREAȚII DE VARĂ                                                                 
(TABĂRA DE ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ) 

 

Prof. Pop Dorina (Matematică)                                                           
Prof. Șandru Daniela (Limba și Literatura romȃnă) 

 

 

Pentru promovarea imaginii școlii, de cȃțiva ani ȋncoace, ȋn vacanța de vară,  am 
desfășurat ȋn școală o activitate remedială, ȋmpreună (Romȃna și Matematica) 

          Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere 
până la adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completată de atribute 
precum creştere, dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi nevoie de îndrumare, 
educaţie, ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor 
de a fi împreună cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia 
învăţării remediale prin recapitulare. În aceste precizări se află fundamentul acestui 
proiect- învățare remedială. 

 Vacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toţi copiii. Cei mai 
mulţi dintre ei, dacă nu chiar majoritatea, nu-şi pot permite, însă, să-şi petreacă vacanţa 
mare altundeva decât acasă. Sondând copiii, vom descoperi că, deşi se bucură că a venit 
vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi copii, să aibă un îndrumător adult 
pentru  activităţile lor, care să vină cu propuneri, chiar şi cu statut de negociator, să le 
susţină ideile lor şi să le dea formă activă.  De aceea, după o perioadă de libertate totală, 
de la începutul vacanţei, copiii devin dornici de activităţi organizate. Ideea „Şcolii de 
vară”, la care eu am aderat, a fost şi este una excepţională în acest sens, deoarece in 
ultimii ani prin desfășurarea acestei perioade de tabără, am observat o creștere 
substanțială a mediilor de la Evaluarea Națională. 

 Experienţa şcolii de vară, desfăşurată în instituţia noastră în anii trecuți, a avut 
un foarte mare impact asupra elevilor participanţi astfel că, din prima zi de şcoală a 
anului trecut, povestind cele mai frumoase momente ale vacanţei mari, aceştia au situat 
Şcoala de vară pe primul loc şi s-au asigurat de promisiunea noastră că vom repeta 
experienţa şi în această vacanţă. Pe de altă parte, ca educatori la clasă şi voluntari în 
cadrul proiectului de vara trecută, am constatat vizibil că acei copii care au participat 
aveau o altă deschidere faţă de implicări în proiecte, o mai mare siguranţă şi stimă de 
sine în situaţii în care trebuiau să-şi susţină un punct de vedere personal şi, mai ales, o 
mai evidentă capacitate socializare şi organizare.  

 De asemenea, deoarece în şcoala noastră învaţă un număr considerabil de 
preșcolari, elevi defavorizaţi, avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea 
pentru şcoală, în paralel cu crearea de situaţii concrete în care aceştia să se simtă 
valorizaţi prin oferirea unui spaţiu mai mare de afirmare a capacităţilor şi aptitudinilor 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

590



lor. Pentru aceşti copiii, esenţial este să le oferim modele de petrecere a timpului liber 
care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări 
nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari. 

 „Şcoala de vară”- TABĂRA DE MATEMATICĂ este un proiect care se înscrie 
în aria proiectelor personalizate care s-au desfăşurat în şcoala noastră, la început 
acestea fiind idei separate, mai apoi constituindu-se ca parte a unui proiect permanent 
al şcolii noastre. Ţinând cont de specificul subiectelor de la Evaluarea Națională, luând 
în considerare propunerile şi aşteptările formulate de copii, am propus, prin acest 
proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă în 
petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului petrecut în 
cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, 
colegi, vecini, rude sau chiar individual. 

 Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – remedierea 
situației școlare , după toată această perioadă de Pandemie. Un alt motiv este 
socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup, invatarea de 
bunavoie, fara presiunea notelor. Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să 
se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, 
mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă 
barierele prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în 
miniatură.  

 Prin acest proiect şcoala va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în 
această perioadă. Va fi o nouă experienţă din viaţa de şcolar. Şi va fi una plăcută!  

1. Grup tinta: 

directi: elevi ai viitoarelor  a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale  ,, Mihai Eminescu”, Zalau,  
alţi elevi doritori; 

indirecti: părinţi, cadre didactice, elevi ai claselor a IX-a, a X-a (voluntari), comunitatea 
locală; 

2. Scopul:  

 Activități remediale  prin recapitulare a cunoștințelor de matematică din cls.  V-
VII ,stimularea implicării voluntare a elevilor în activităţi recreativ-instructive, cu 
promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi 
însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a 
timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii 
şcolarităţi (excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul dominării 
şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc). 

3. Obiective: 

1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de 
aceeaşi vârstă, dar şi de  nivel educaţional diferit;  
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2. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii 
timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

3. Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală 
în descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

4. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin 
analiză şi raţionare individuală şi de grup; 

5. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, 
dar şi cu sine însuşi; 

6. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea 
opiniei personale în situaţii decizionale; 

7. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 
acceptare, negociere, colaborare, solidaritate; 

8. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai şcolii; 

9. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului; 

10. Resurse: 

1. Umane: 

 Cadre didactice; 

 Elevi voluntari din ciclul gimnazial; 

 Elevi ai claselor a VIII-a- viitori candidati la examenul de Evaluare Nationala. 

 Reprezentanti ai Asociatiei de parinti. 

 Familiile elevilor participanţi; 

 Reprezentanţi ai conducerii locale; 

 Comunitatea locală. 

2. Materiale: 

 bănci individuale, videoproiector, ecran gigant, tabletă grafică 

 Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, 
hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi markere. 

 Calculator, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile; 

 Materiale sintetice refolosite şi materiale din natură; 

 Afişe, fluturaşi, broşuri; 
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 Diplome pentru elevi, adeverințe pentru voluntari ,materiale din partea partenerului 
de proiect  (caiete, culegeri)  

3. Spatiale: 

 Sala Festivă 

Curtea Școlii 

11. Rezultate asteptate: 

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: 
 

 Participarea a unui număr de 60 de copii din cadrul şcolii noastre și nu numai la 
programul Şcolii de Vară; 

 Pregătirea eficientă și din timp a Simulărilor din clasa a VIII-a, precum și a 
examenului de Evaluare Națională la Matematică. 

 Atragerea altor elevi, din alte şcoli , pentru a avea şansa unui benefic schimb de 
experienţă între ei; 

 Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor; 

 Participarea părinţilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea – 
realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru şcoală; 

 Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să 
se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale; 

 Şcoala de Vară se doreşte, în primul rând, o modalitate de a oferi elevilor o 
alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Acesta este 
impactul pe termen scurt şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe 
termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la şcoală, jocuri pe care, mai apoi, 
le pot organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza singuri pentru 
un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie jocuri aflate din 
altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi 
asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, 
de lucru în echipă etc.  

 De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia 
şcolară, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor 
curriculare şi extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea 
copiilor lor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII IN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. logoped, POP FLAVIA                                                             
CJRAE Arad 

 

 

Într-o lume din ce în ce mai competitivă, aflată într-o continuă schimbare, în care 
libertatea de alegere a unităţii de învăţământ este un drept al fiecărei fiinţe umane, 
simpla informare nu mai este suficientă. Promovarea imaginii şcolii reprezintă un 
obiectiv important, chiar prioritar, pe care aceasta este necesar să îl aibă în vedere şi de 
care să se preocupe în mod constant pentru a-l construi printr-un marketing de calitate 
pas cu pas, într-o manieră pozitivă şi atractivă, astfel încât să-şi revendice locul pe care 
îl merită în comuitatea din care face parte.  

În construirea imaginii şcolii îşi poate aduce contribuţia atât conducerea unităţii 
de învăţământ, cât şi fiecare cadru didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi 
elevii şi părinţii acestora, printr-un efort colectiv. În crearea imaginii şcolii, se are în 
vedere oferta educaţională în profilul şcolii, personalizată, diversificată şi adaptată 
intereselor şi nevoilor comunităţii locale, existenţa unei culturi organizaţionale 
incluzive, planuri şi activităţi de remediere şcolară, de reducere a abandonului şcolar 
sau pentru elevii supradotaţi, activităţile şcolare şi strategiile de predare – învăţare - 
evaluare moderne şi adaptate la paticularităţile individuale ale elevilor, rezultatele 
obţinute de către elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare, spaţiile de învăţare cu 
baza materială şi mijloacele tehnologice ale unităţii de învăţământ etc. Despre toate 
aceste aspecte sunt interesaţi atât elevii, cât mai ales părinţii acestora. 

Un alt rol esenţial în formarea imaginii unei şcoli îl are realizarea educaţiei 
formale prin încheierea şi implementarea unor parteneriate şi proiecte educaţionale 
eficiente cu alte unităţi de învăţământ sau instituţii şi asociaţii din comunitate, cu un 
rol bidirecţional. Pe de o parte, în cadrul cestora, beneficiarii direcţi şi indirecţi ai şcolii 
îşi pot oferi serviciile comunităţii, iar pe de altă parte şi comunitatea poate fi 
sensibilizată cu privire la nevoile instituţiei de învăţământ şi poate vei în întâmpinarea 
acestora. Se pot realiza activităţi de voluntariat, ateliere de creaţie, activităţi de 
autocunoaştere şi intercunoaştere, concursuri şi competiţii diverse, excursii şi vizite de 
studiu, acţiuni de sponsorizare şi dotare/modernizare a unităţii de învăţământ, 
integrarea în şcoală şi în comunitate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 
activităţi de formare continuă a cadrelor didactice, activităţi menite să dezvoltare 
toleranţa în rândul elevilor faţă de diversitatea umană, activităţi realizate împreună cu 
diverse minorităţi etnice, activităţi pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, pentru 
protejarea mediului natural, pentru dezvoltarea unor abilităţi etc. 
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Totodată, în formarea imaginii pozitive a unei instituţii şcolare, se pune tot mai 
mult accent şi se investesc din ce în ce mai multe resurse importante în vederea formării 
identităţii vizuale a acesteia şi în alegerea unui nume relevant pentru comunitatea din 
care şcoala face parte. În ultimii ani, un număr considerabil de şcoli şi-au schimbat 
denumirea. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin transmiterea 
informaţiilor relevante în mediul virtual, sub forma unor texte, fotografii şi vieoclipuri 
a aspectelor relevante ce ţin de şcoală, fiind cea mai rapidă şi transparentă modalitate 
de-a ajunge în comunitate. De asemenea, promovarea informaţiilor relevante despre 
şcoală şi rezultatele acesteia se poate realiza şi în massmedia, la târgurile ofertelor 
educaţionale, prin realizarea unor serbări şcolare şi a unor expoziţii cu lucrările elvilor, 
prin organizarea ,,Zilei Porţilor Deshise”, a serbărilor de început şi de final de an şcolar, 
sau a unor olimpiade, simpozioane şi conferinţe etc. Astfel, imaginea şcolii devine 
vizibilă pentru toţi membri comunităţii locale. 

“Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi.” (Nicolae Iorga) 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. preșc. Pop Ioana-Cristina 
 
 
 
 În zilele noastre, instituțiile de învățământ au parte de o mare provocare pentru 
realizarea eficientă a educației și pentru adaptarea procesului instructiv-educativ la 
nevoile actuale. Educația este adaptată în funcție de cerințele educabililor și a societății, 
iar astfel putem afirma faptul că procesul educativ este într-o continuă schimbare. 
 Datorită situației pandemice actuale, sistemul de învățământ se adaptează 
condițiilor de lucru, iar cadrele didactice conștientizează nevoia de inovație, de 
schimbare, de îmbunătățire și caută noi metode și mijloace de a păstra procesul 
instructiv-educativ cât mai activ, de a transmite informațiile cât mai atractiv, totodată 
punând accentul pe comunicarea eficientă atât cu alte cadre didactice cât și cu copiii 
sau părinții acestora. Este bine de știut faptul că grădinița, școala sau educația în general 
nu se rezumă doar la informațiile transmise ci și la modul în care toți factorii prezenți 
în cadrul acestora interacționează. 
 Așadar, consider că este datoria mea de cadru didactic să „prezint” unele 
activități realizate la grupă, cu scopul de a aduce un plus imaginii instituției din care 
fac parte. Astfel, fiecare părinte sau persoană interesată va putea urmări activitatea 
respectivă, își va putea exprima gândurile și își va contura părerea despre ceea ce 
înseamnă instituția respectivă în viața celor mici. 

Pentru  că grădinița din care fac parte se numește „Albinuța”, o activitate prin 
care eu consider că pot să îmbunătățesc imaginea acesteia, aducând o amprentă proprie 
a grupei la care sunt educatoare, este realizarea unor albine din hârtie de culoare 
galbenă pentru construirea unui stup. În viziunea mea, stupul reprezintă întreaga 
grădiniță, albinele reprezintă personalul și copiii care fac parte din aceasta, care mă 
duce cu gândul la unitate, la o familie care se ajută și care muncește împreună pentru 
îmbunătățirea și mai apoi menținerea procesului instructiv-educativ. 
 Pentru realizarea albinelor vom avea nevoie de: hârtie colorată galbenă și neagră, 
lipici, ochișori și marker pentru gură. Preșcolarii vor primi materialele decupate în 
farfurii alături de lipici și ochișori, după ce vor fi anunțați de activitatea pe care o vom 
desfășura. Pentru început vom intui materialele primite iar mai apoi le voi explica pașii 
de lucru în timp ce îi și demonstrez pentru a vedea modul de lucru.  
 Vom lua lipiciul în mână, îi vom da capacul jos și îl așezăm pe masă. Pentru 
început se vom lipi dungile neagre pe hârtia galbenă. Apăsăm bine să se lipească, iar 
mai apoi vom lua hârtia galbenă care va fi corpul albinei noastre, punem lipici pe 
marginea hârtiei și o vom îndoi precum un con de înghețată. Vom aplica lipici pe aripi 
și le vom lipi pe conul de înghețată obținut. Ne asigurăm că toate elementele sunt bine 
lipite iar mai apoi vom lua cercul de culoare galbenă și îl vom lipi în partea de sus a 
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conului, acesta fiind capul albinei. Vom lua ochișorii și îi vom lipi cu atenție pe capul 
albinei, iar mai apoi cu markerul vom desena gurița albinuței. 

Mă voi asigura că toți preșcolarii au înțeles modul de lucru și vom trece la 
încălzirea mușchilor mâinilor cu ajutorul exercițiului „Batem palmele: Batem palmele 
ușor,/Batem palmele de zor./1-2,1-2, faceți toți la fel ca noi,/Închid pumnii și-i 
desfac,/Degetelor le fac pe plac,/1-2,1-2, faceți toți la fel ca noi.” 

După terminarea lucrărilor, voi lipi ață pe albine pentru a le putea adăuga 
stupului realizat din cofraje de ouă vopsite în culoarea galbenă. Atât albinuțele cât și 
stupul, vor putea fi văzute atât de personalul grădiniței cât și de părinții sau bunicii 
celor mici.  

Astfel, prin intermediul acestei activități și a discuțiilor avute cu cei mici, ei vor 
înțelege faptul că este important să ne ajutăm, să ne respectăm și să fim harnici precum 
micile albinuțe din stupul realizat împreună. La fel și părinților le vom transmite ideea 
de unitate, accentuând importanța comunicării și a înțelegerii între cei doi piloni 
importanți din viața celor mici, respectiv familia și grădinița. Pentru  dezvoltarea 
holistică armonioasă a copiilor este important să existe o bună cooperare între părinți 
și cadre didactice, o cooperare bazată pe respect reciproc și pe o comunicare deschisă. 

 Unitatea de învățământ trebuie să reprezinte stupul, respectiv un mediu 
prietenos, în care micile albinuțe vor veni ca să se dezvolte, să crească și să își dezvolte 
propriile gânduri, personalități și idei, având sprijinul și ajutorul celor din jur, la fel ca 
într-o familie. Mai apoi vor zbura din mica familie, din stup și își vor deschide aripile 
spre noi orizonturi.   
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI                                                
PRIN DERULAREA PARTENERIATELOR                                               

ÎN CADRUL COMUNITĂȚII LOCALE 

 

Profesor înv. preșcolar Pop Lioara                                                        
Grădinița cu P. P. Floare de Iris, Cluj – Napoca 

 
 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate 

in cadrul comunitatii locale. 
 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 

de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si  sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

   TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; 
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
 
EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE:  

1. ,,Împreună vom reuși!”-parteneriat educaţional cu familia                                         

 Obiectivele parteneriatului:  

 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 
,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 

Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

2. ,,Noi cu toți colaborăm ca la școală să plecăm!”-parteneriat cu scoala 
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Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ. 

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

  Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”, 
,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 

3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  

 Obiectivele parteneriatului : 

▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 

▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu 
privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 

▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria formare. 

 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru 
copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

  4.  ,,Preșcolarii învață să circule corect!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări 
activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în 
vederea asigurării securităţii personale. 

▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 

5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 
educatoare-logooped-psiholog. 

 

CONCLUZII:  

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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Promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate 

 

Prof. Înv. Primar Popa Elena                                                            
Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara 

 
 
Imaginea școlii, din perspectiva școlilor și a sistemului școlar, poate fi definită 

ca ansamblul ideilor subiective împărtășite de oameni despre calitatea învăţării şi a 
mediului social ca urmare a interpretării lor asupra sistemului școlar. Fiind o instituție, 
școala are o imagine corporativă care este formată din totalitatea percepţiilor oamenilor 
referitoare la personalitatea corporativă și identitatea corporativă. Personalitatea 
corporativă este cultura dezvoltată de oamenii din interiorul instituției și identitatea 
corporativă este constituită din lucrările, acțiunile și materialele care constituie 
performanța instituției. Astfel, imaginea școlii are mai multe elemente-cheie: design 
corporativ (arhitectura clădirii, echipamentele din sălile de clasă și alte facilități, logo, 
materiale publicitare, broșura școlii), cultură corporativă (valorile, normele și 
credințele care caracterizează modelele de interacțiune, îmbrăcăminte, vorbire și sunt 
împărtășite de toți membrii), identitate corporativă (filozofia organizației, percepția 
proprie asupra școlii) și comunicarea corporativă (ca sarcină-cheie în relațiilor 
publice). 
 Imaginea unei instituţii educaționale este mai complicată în comparaţie cu alte 
tipuri de întreprinderi din următoarele motive: Mediile în care funcționează școala și 
își realizează imaginea se bazează mai mult pe considerații globale și mai puțin pe cele 
locale, școlile din aceeași zonă tind să proiecteze o imagine colectivă (cele din aceeași 
comună sau același oraș, de exemplu) și propagă, de asemenea, o imagine colectivă 
despre educație și la nivel mondial, care îi determină pe oameni să privească școala în 
termeni generali. Prin urmare, părerile subiective ale oamenilor față de o anumită 
școală tind să se mențină pentru perioade lungi de timp. Pentru a schimba mai apoi o 
astfel de perspectivă este necesar un efort pe termen lung.  
 Unii autori susțin că imaginea instituțională pozitivă este cel mai probabil să 
realizeze operațiuni eficiente pentru o instituție, în comparație cu o instituție care 
funcționează sub stimă scăzută. Astfel, este important să se dezvolte o imagine 
planificată și bine controlată. Școala cu o imagine instituțională pozitivă este cel mai 
probabil: să fie eficientă în câștigarea și menținerea susținerii comunității; să aibă 
beneficiul satisfacției personale și implicării grupului; să atingă succesul continuu și să 
aibă parte de impresii pozitive care pot fi o sursă de inspirație pentru personalul școlii; 
să posede șanse mari de a crește stima reciprocă și așteptări clare în rândul membrilor 
personalului și studenților; să mențină conexiuni pozitive și continue cu absolvenții lor, 
care pot disemina imaginea pozitivă a școlii; să dețină o fundație pentru cultivarea unei 
evaluări și unor proceduri de supraveghere mai puțin stresante pentru profesori și 
ceilalți angajați; să dețină oportunități de a încuraja activitățile profesionale, 
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creativitatea și autonomia personalului, prevenind în același timp teritorialismul; și să 
îndrepte atenția maximă asupra îmbunătățirii școlii.  
 Prin urmare, elevii sunt beneficiarii finali ai unei imagini instituționale pozitive. 
Imaginea are un impact influent asupra modului în care copilul învață, deoarece 
percepția părintelui asupra școlii are un impact direct asupra copilului. Perspectiva 
părinților poate determina sprijin comunitar și politic care poate influența prioritățile 
de finanțare ale resurselor provinciale, naționale, guvernamentale sau 
neguvernamentale.  

Există anumite caracteristici care ar trebui să existe în şcoli pentru a determina 
formarea unei imagini pozitive. Centrul de Cercetare privind Evaluarea, Standardele și 
Testarea Studenților (CRESST) enumeră mai multe calități ale școlilor de succes: 
personal puternic și profesionist; curriculum disponibil pentru a satisface nevoile 
elevilor; o credință care spune că toți copiii pot învăța dacă le este predat, combinată 
cu așteptări mari în ceea ce privește toți elevii; un mediu potrivit pentru a învăța. O 
școală bună este sigură, curată, grijulie și bine organizată; un set bine definit de 
instrucțiuni și un sistem clar de evaluare; o rată ridicată de implicare și sprijin al 
părinților și comunității. 
 Școlile cu o imagine pozitivă se caracterizează prin rezultate excelente la 
examene, mulți elevi (ceea ce înseamnă că au informații bine documentate despre 
școală), personal optimist, o bună conștientizare cu privire la școală și încurajarea 
părinților să-și asume un rol activ în îmbunătățirea școlii. În consecință, o școală cu o 
imagine pozitivă poate oferi un program academic de calitate într-un mediu bine 
organizat. O școală bună se caracterizează prin bunătate, sinceritate și preocupare, pe 
lângă eficacitatea sa. Părinții intenționează să își înscrie copiii la genul de școală care 
acordă atenție atât eficacității, cât și îmbunătățirii sistemului educațional. Prin urmare, 
o școală bună este permanent conștientă de imaginea ei pozitivă, deoarece viitorul ei 
depinde de asta. 
 Majoritatea școlilor realizează acum nevoia de a promova o imagine pozitivă 
pentru a atrage mai mulți elevi la înscriere. Promovarea acestei imagini ar trebui să fie 
o analiză sistematică de marketing, urmată de dezvoltarea unei strategii de marketing 
eficiente. Această strategie trebuie să fie bine înțeleasă și susținută de personal. Este 
important ca imaginea promovată să fie una realistă, nu în mod deliberat în contrast cu 
faptele. Etapele politicii de marketing sunt: efectuarea unei cercetări de piață și 
analizarea obiectivă a punctelor tari și slabe ale școlilor concurente, analiza punctele 
tari și slabe ale școlii și nevoile sale de îmbunătățire, apoi formularea unei viziuni 
strategice și, în final, dezvoltarea unui plan bugetar. 
 Pașii pentru a desfășura programul de dezvoltare a imaginii sunt: identificarea 
caracteristicilor care sunt cerute de comunitate; determina modului în care școala 
trebuie să le perceapă; determinarea caracteristicilor specifice școlii; determinați 
impresiilor avute despre școală de diferite grupuri asociate cu aceasta; deciderea tipului 
de imagine pe care școala dorește să îl dezvolte; selectarea eforturile care urmează să 
fie realizate; și monitorizarea rezultatelor. Este recoamndată organizarea unor 
evenimente în care comunitatea poate învăța despre școală și să se implice în activități. 
Încurajarea publicului-țintă de a vedea școala ca pe o resursă atât pentru ei, cât și pentru 
copiii și nepoții lor, este o modalitate excelentă de a disemina mesaje și de a sărbători, 
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în același timp, munca elevilor prin publicarea unui buletin informativ sau a unei 
reviste, precum și folosirea site-ului web în acest sens.  
 În concluzie, numărul școlilor care își doresc să își formeze o imagine pozitivă 
în comunitate a crescut progresiv, ele realizând că o imagine bună a școlii ar putea avea 
ca rezultat creșterea numărului de elevi înscriși, mai mult sprijin financiar, atât din 
sectorul comunitar și privat, cât și din partea guvernului. Promovarea unei imagini 
pozitive este un efort asemănător promovării unei afaceri, în care conducerea este un 
factor cheie în evaluarea opiniei publice și răspunsului într-un mod care să contribuie 
la imaginea școlii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Popa Maria-Cristina                                                               
Scoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, jud. Bacău 

 
 

PROIECT EDUCATIV 

CINSTE ȘI ONOARE EROILOR NEAMULUI 

ZIUA EROILOR 10 iunie 2021 
 

TIPUL PROIECTULUI: local 
DOMENIUL: cultural 
PERIOADA: 07-10 iunie 2021 
 
ORGANIZATOR:  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SĂNDULENI 
      
COORDONATORI: 
Prof. Popa Maria Cristina 
 
GRUP TINTĂ/BENEFICIARI:  
- Beneficiari directi: elevii claselor V-VIII (80 elevi ai Școlii Gimnaziale Sănduleni) 
- Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală 
 
ARGUMENT: 
       Monumentul eroilor din centrul comunei Sănduleni a fost ridicat în cinstea eroilor 
căzuți la datorie în timpul Primului Război Mondial. Zona văii râului Tazlău a fost și 
este un important punct strategic din țara noastră. În perioada războiului, din comuna 
Sănduleni au participat la confruntări un număr de 59 soldați care și-au făcut datoria 
față de țară și neam. Numele lor este înscris pe monument ca aducere aminte a acelor 
timpuri și pentru faptele lor de vitejie.  
 
SCOPUL PROIECTULUI: 
     Educarea tinerilor pentru formarea şi promovarea cinstei, curajului, aducerea aminte 
a faptelor de vitezie. 
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OBIECTIVE: 
  * Informarea părinţi şi copiilor asupra importanței de a menține ordine și curățenie în jurul 
monumentului;  
 *  Însuşirea de către elevi a unor noţiuni corecte  privind curaj, eroism, cinste, mândrie; 
 * Deprindere unor comportamente corecte fata de memoria celor căzuți la datorie și 
cinstirea memoriei lor. 
 
RESURSELE PROIECTULUI: 
 a) Resurse umane: echipa de proiect, elevi,  părinţi 
 
 b) Resurse materiale: monumentul din centrul comunei Sănduleni  
                                   materiale consumabile – saci menajeri, mănuși, greble, flori etc 
 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
1. DISCUŢII PRELIMINARE – pregătire (01-10 iunie) 

- cooptarea echipei de proiect; 
 

2. ALEGEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A RESPONSABILILOR- (01-10 mai) 
- stabilirea responsabililor: profesori de la clasele V-VIII; 
- prezentare Power POINT despre importanța monumentului și istoria lui; 

              - realizarea la nivelul claselor a V –a si a VIII-a  a unor grupe de lucru care să 
facă curățenie la monumentul din Sanduleni; 
             -activitate artistică la monumentele comunei: cântece și poezii patriotice. 
 
METODE SI TEHNICI DE LUCRU:  
            - grupe de lucru bazate pe utilizarea cunoștințelor despre păstrarea și realizarea 
unui spațiu curat la monument; 
              -  activităţi practice demonstrative. 
 
REZULTATELE PROIECTULUI: 
Stimularea spiritului civic la elevi, privind importanța monumentului eroilor în centrul 
comunei. 
 
EVALUARE: 

- valorificarea imaginilor din timpul activităţilor 
 

MEDIATIZARE: 
- în cadrul comunităţii locale 
- în revista şcolii 
- în cadrul lecţiilor deschise, a şedinţelor de catedră 

 
DISEMINARE: 
              -fotografii ale activitatii desfasurate 
             -postare pe site-ul scolii 
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SUSTENABILITATE: 
            - continuarea proiectelor de acest fel la nivel local si judetean 
 

 
 
 

MONUMENTUL EROILOR DIN COMUNA SĂNDULENI, JUD. BACĂU 
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Modalități de promovare a imaginii școlii 

 

Popa Olimpia – Alunița                                                                 
Liceul de Arte “Marin Sorescu”, Craiova 

 

 

Școala este instituția care oferă copiilor și tinerilor un set de repere valorice,  
culturale și etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite 
din perspectiva națională, europeană și globală. Profesorul creează contexte de învățare 
care răspund particularităților fiecărui elev, astfel încât să permită acestuia să își 
construiască identitatea și să își dezvolte competențele în cel mai eficient mod posibil. 
În acest sens un rol important îl are imaginea pe care școala o creează prin toate 
activitățile pe care le desfășoară. Crearea unei imagini se realizează prin fiecare cadru 
didactic din instituție, prin deschiderea către nou, prin interesul acordat fiecărui elev în 
funcție de aptitudini și interese. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, 
adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 
predare atractive, în special în cadrul școlii on.line, vor crea o imagine pozitivă asupra 
școlii.   

 De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii 
noastre au fost:  

 prezentarea ofertei educaţionale, a programelor și proiectelor educative, a 
bazei materiale, resurselor umane, rezultatelor şcolare prin intermediul 
site-ului școlii; 

 prezentarea pe site-ul școlii a unor imagini din activitățile elevilor, școlare 
și extrașcolare;  

 organizarea de activități practice conform specificului școlii; 
 organizarea de activități în cadrul Zilelor porților deschise; 
 o bună colaborare școală-familie;  
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional;  
 participarea la concursuri școlare, în special din domeniul cultural- 

artistic, conform specificului școlii. 

În fiecare an, în perioada Zilelor porților deschise am prezentat pe sit-ul școlii 
informații referitoare la oferta educațională a școlii, specificul ei, dotări materiale care 
eficientizează procesul instructiv-educativ, resurse  umane, precum și rezultate la 
concursuri școlare și extrașcolare. Aceste informații au fost actualizate în fiecare an  și 
au fost completate cu organizarea unor ateliere de lucru demonstrative pentru copiii 
care doresc să cunoască specificul școlii, arte. Aceste activități au fost cuprinse în 
Proiectul „Pași în lumea artei”.Rolul lor este de a promova imaginea școlii atât în 
rândul părinților cât și în rândul copiilor. O bună gestionare a acestei activități atrage 
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creșterea numărului de elevi care doresc să studieze la noi în școală. În perioada școlii 
on.line promovarea școlii s-a realizat doar pe site, cu imagini din activitățile elevilor 
școlii noastre. 

O altă modalitate de promovare a imaginii școlii noastre sunt parteneriatele 
încheiate cu alte instituții școlare, precum și cu instituții de cultură. Am desfășurat 
activități în parteneriat cu grădinițe cuprinse în Proiectul “Copiii și muzica”. Astfel am 
reușit să prezentăm activități specifice școlii noastre, încercând să încurajăm copiii să 
aleagă să studieze artele. De asemenea avem un parteneriat cu Biblioteca Județeană, 
„Dincolo de coperte”, în cadrul căruia am desfășurat activități cultural-artistice atât în 
format fizic cât și on.line.  

O atenție deosebită am acordat colaborării școală – familie atât în activitățile 
școlare, cât și extrașcolare. Considerăm că acest lucru este o condiție esențială pentru 
creșterea randamentului școlar și implicit pentru crearea unei imagini pozitive a școlii 
noastre. 

Am încercat să promovăm imaginea școlii, precum și specificul ei artistic prin 
participarea la evenimente cultural-artistice organizate la nivel local cu prilejul unor 
evenimente importante. Aceste activități s-au desfășurat mai ales în perioada școlii în 
format fizic și au fost un bun prilej de a ne face cunoscuți în cadrul comunității. 

Participarea la concursuri școlare și rezultatele obținute reprezintă o modalitate 
de a crea și promova o imagine favorabilă a școlii. Aceste rezultate, alături de imagini 
de la activitățile școlare și extrașcolare, au fost prezentate pe site. Astfel părinții și 
elevii mai mari din afara școlii au avut posibilitatea să ne cunoască mai bine și să aleagă 
să-și valorifice înclinațiile artistice participând la cursurile școlii noastre.  

Școala sporește încrederea copiilor, îi  învață să lege și să mențină prietenii și îi 
ajută să învețe cum să lucreze împreună ca o echipă, care este principala temelie a 
oricărei societăți de succes. Misiunea ei este să ofere o educație la standarde de calitate 
oferind șanse egale la educație tuturor copiilor. 

 

Bibliografie: 
 
Pr. Dr. Ioan Radu, Introducere în Psihologia contemporană, Ed. Sincron, 1991 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

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

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
           Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Amenajarea spațiului educațional în grădiniță                                              
,,Locurile în care învață copiii,                                                           

trebuie să fie la fel de frumoase ca și copiii înșiși.” 

 

prof. înv. preșcolar – Popa Elena Aura                                                     
Grădinița cu P. P. Dumbrava Minunată, Alba Iulia 

 
  Grădinița este mediul unde copiii preșcolari sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, 
unde totul trebuie gândit şi amenajat, astfel încât acesta să fie o sursă din care copiii se 
inspiră şi învață, un loc plăcut, frumos, în care se simt bine, în siguranță, un loc care le 
vorbește lor şi tuturor celor care îl vizitează despre tot ce se întâmplă acolo. 

 Una din condițiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, 
interesele şi dezvoltarea lui globală se referă la crearea unui mediu educațional adecvat, 
care să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidență dimensiunea 
interculturală şi pe cea a incluziunii sociale.  

Educatoarele sunt responsabile de crearea unui mediu favorabil de învăţare, fiind 
și ele o parte integrantă a acestuia. Prin organizarea spațiului grupei pe centre de 
activitate, procesul de învăţare este unul activ, de socializare, în care copiii 
interacţionează direct cu materialele, cu alţi copii, cu adulţii, individual, în perechi sau 
în grupuri mici.  

Acest tip de organizare permite dezvoltarea liberă a copilului, pe domeniile de 
dezvoltare fizică, sănătate şi igiena personală, dezvoltarea socio-emotională, 
dezvoltarea capacităților şi atitudinilor în învăţare, dezvoltarea limbajului, a 
comunicării şi premisele citirii şi scrierii, dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii. 
Sala de grupă trebuie să fie atractivă, plăcută, securizantă, funcţională, să invite copiii 
la joc şi activitate, iar aceștia să se simtă stăpâni şi în siguranţă.  

Copilul trebuie să aibă libertate de mișcare şi explorare printr-un mediu bine 
gândit de educatoare. Jocurile şi jucăriile trebuie așezate la îndemâna copiilor, în 
câmpul vizual al acestora. 

 Materialele expuse în sala de grupă trebuie să aibă un sens pentru procesul de 
învăţare în care este angajat copilul, să fie așezate la un nivel cât mai apropiat copilului, 
să fie vizibile şi să fie realizate împreuna cu copiii sau în prezența acestora. 

 Pentru a răspunde cerințelor de dezvoltare a copiilor în toate domeniile 
menționate mai sus, în scopul oferirii unor experienţe de învăţare cât mai diverse şi a 
unor conținuturi circumscrise de cele cinci domenii experienţiale, spațiul sălii de grupă 
va fi organizat pe centre de activitate, care integrează diferite domenii de cunoaştere şi 
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experienţe de învăţare: biblioteca, ştiinţa, arta, jocul de rol, jocuri de masă şi 
construcţii. 

 Pe lângă sectorizarea clasei şi dotarea cu materiale, un aspect esenţial îl 
reprezintă modul în care se decorează sala de grupă, urmărind ca fiecare obiect, fiecare 
imagine să transmită ceva copilului sau să-l pună în situaţia de a cerceta, de a face 
predicţii în legătură cu o temă de interes. O aglomerare de materiale, fără nici un mesaj 
legat de interesul de moment al copilului, va crea disconfort şi agitaţie în sufletul lui şi 
o situaţie conflictuală în clasă, între copii. Este recomandabil să se regăsească în spaţiul 
educaţional elemente de decor sugestive pentru anotimpul în care ne aflăm, pentru 
marcarea unui eveniment important social, cultural, religios ce urmează să se 
desfăşoare (sau este în derulare). 

 De asemenea s-a demonstrat că un mediu fizic plăcut și vesel joacă un rol 
important în îmbunătățirea atmosferei din grădiniță și, ca urmare, a calității educației 
și a rezultatelor învățării. Spațiul educațional îi „vorbește” copilului prin ceea ce îi oferă 
ca posibilitate de acțiune și experiență.  

Cu cât copiii contribuie mai mult la îmbunătățirea spațiului din grădinița  lor și 
au posibilitatea să își pună în practică propriile idei, cu atât mai mult se vor simți și ei 
proprietarii locului și vor aprecia schimbările făcute și eforturile depuse. 

 În acest sens, grădinița noastră s-a alăturat Campaniei: ,,Dă culoare, școlii tale" 
inițiată de ANCA TARCA și am amenajat în curtea gradiniței, trasee și jocuri care să 
satisfacă și nevoia de mișcare a copiilor, dar și de perspicacitate și lectură în aer liber.  

Astfel, copiii pot beneficia și de un spațiu de joacă în aer liber mai interesant și 
mai captivant, unde vor învăța distrându-se și jucându-se. 

 Concluzionând, putem spune că amenajarea întregului spațiu al grădiniței 
exprimă creativitatea, flexibilitatea şi competenţa profesională a educatoarei.  

Recunoaşterea valenţelor formative ale mediului educaţional este una din ideile 
deosebit de valoroase promovate de reforma învăţământului preşcolar.  

În acest sens, într-un program educativ la vârstele timpurii este foarte important 
să acordăm o atenţie deosebită amenajării spaţiului. 
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2. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 
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GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 11, BÂRLAD -                                                 
O „DUMBRAVĂ MINUNATĂ” 

 

PROF. POPA CRISTINA                                                               
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 11, BÂRLAD 

 
 
Motto: „Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din 

adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să- și potolească setea 
idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.”                                         

Francisco Orestano 
 
Deviza grădiniței: „COPII FERICIȚI, PĂRINȚI MULȚUMIȚI!”. 
 
Viziunea grădiniței: „Grădinița este căldură, izvor de armonie pentru toți cei care 

îi trec pragul”. 
 
Grădinița cu P.P. Nr. 11, Bârlad, a fost înființată în anul 1981 și funcționează cu 

un număr de 6 clase la P.J.: 2 grupe mici, 2 grupe mijlocii și 2 grupe mari și 4 clase la 
structură: 1 grupă mică, 1 grupă mijlocie și 2 grupe mari, fiind coordonată în ultimii 7 
ani de către dna director Prof. Druțu Adina, dând posibilitatea părinților de a- și alege 
tipul de program pe care și- l doresc pentru copilul lor: program normal sau prelungit. 

 
Unitatea noastră se vrea a fi un loc în care toți copiii să beneficieze de programe 

educaționale îmbunătățite, un loc în care cadrele didactice acționează împreună pentru  
dezvoltarea competențelor prevăzute de programele școlare, care să permită 
preșcolarilor adaptarea eficientă în școlaritatea următoare, dar și dobândirea normelor, 
atitudinilor și valorilor care îi vor ajuta în viață.  

 
Misiunea grădiniței este interacțiunea acesteia cu mediul social, cultural și 

economic, transformarea acesteia într- un centru de resurse educaționale și de servicii 
de înaltă calitate oferite comunității; conștientizarea nevoii de dezvoltare individuală a 
copilului și considerarea lui ca egal, ca parte a societății; asigurarea de șanse egale de 
integrare cu succes în școală și în societate, tuturor copiilor, prin desfășurarea unui 
proces educațional la standarde ridicate; formarea părinților ca parteneri ai procesului 
instructiv educativ, în interesul copiilor. 

 
De ce să ne alegeți pe noi? 

 Pentru că avem o experiență bogată în activitatea cu cei mici; personalul didactic 
este titular, foarte bine pregătit și preocupat de aplicarea unor metode moderne de 
instruire și educare a preșcolarilor; spațiul destinat activităților și jocului a fost special 
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creat pentru a oferi o mică feerie fiecărui copil care ne trece pragul; copiii grădiniței 
noastre au obținut rezultate foarte bune la concursuri și festivaluri organizate la nivel 
local, național și internațional; ne mândrim cu serii de copii bine pregătiți și apreciați 
în școlile în care au mers. 
  

Grădinița noastră oferă copiilor loc de joacă în curtea/ parcul grădiniței și un 
spațiu interior amenajat prin: dulăpioare în care se țin hăinuțele și alte lucruri personale, 
băncuțe pe care se pot așeza când se încalță/ descalță; panouri cu anunțuri prin care 
părinții sunt puși la curent cu unele  probleme administrative , dar și cu subiectele și 
temele abordate cu copiii în săptămâna respectivă; grupe spațioase amenajate pe 
sectoare/ centre de activitate, dotate cu scaune, măsuțe, rafturi pentru depozitarea 
materialelor didactice și a jucăriilor, mijloace moderne de comunicare: laptopu- uri, 
imprimante, internet, video proiectoare, televizor.  

  
Cadrele didactice din unitatea noastră își desfășoară activitățile respectând 

prevederile Curriculum-ului pentru educație timpurie, planificându- și temele de studiu 
cu preșcolarii pe proiecte tematice, dar și individuale, pe domenii experiențiale, 
urmărind nevoile și nivelul de dezvoltare al copiilor de la grupe.  

  
Toate cadrele didactice desfășoară cel puțin o activitate opțională, pe unitate 

fiind abordate teme de educație rutieră, educație sanitară, educație religioasă, educație 
ecologică, educație pentru societate, educarea limbajului, educație artistică sau 
plastică, etc.. 

  
De asemenea, la nivelul unității se desfășoară un număr mare de parteneriate 

educaționale cu diverse instituții din oraș: școli, grădinițe, cabinete medicale, 
bibliotecă, teatru, muzeu, cluburi sportive, centre de mediu, poliție, pompieri, etc., care 
au menirea de a trezi interesul copiilor pentru activități extrașcolare și extracurriculare, 
de a- i scoate pe aceștia din cotidian, a- i ajuta să- și îmbogățească cunoștințele și 
reprezentările despre mediul extern, dar și de a contribui la legarea de prietenii și relații 
cu alți copii și beneficiari ai proiectelor.  

  
Grădinița noastră a fost implicată în ultima vreme într- un număr mare de 

proiecte de voluntariat, care au menirea de a- i ajuta pe copii să își asume 
responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc, 
învățând să dăruiască la rândul lor o parte din ceea ce au primit.  
 

Se contribuie astfel la schimbarea mentalității prin toleranță și iubire, copiii 
învățând să trăiască în relație de ajutorare față de persoanele defavorizate, înțelegând 
că alegând să desfășoare o activitate de voluntariat, vor demonstra că sunt oameni buni 
și vor contribui la asigurarea unei lumi mai bune.   
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În concluzie, Grădinița cu P.P. Nr. 11, Bârlad, oferă educație copiilor într- un 
mediu în care aceștia se simt iubiți și ocrotiți, formează copii educați, independenți, 
sociabili, ușor adaptabili la schimbările permanente ale societății.  

Este locul unde preșcolarii își fac primii prieteni, descoperă lumea în joacă, 
învață să învingă, se întorc cu drag în fiecare zi! 
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Sărbători îndrăgite - proiect eTwinning  

 

Prof. înv. primar Anca - Ioana Pop,                                                       
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloșca și Crișan”, Turda 

 
 
Proiectele eTwinning oferă elevilor noi oportunităţi de învăţare întrucât 

contribuie la  diversificarea activităţilor didactice. Elevii au contact cu alţi colegi din 
Uniunea Europeană, se familiarizează cu elemente de specific cultural sau educaţional 
din fiecare ţară parteneră, îşi îmbunătăţesc competenţele de comunicare într-o limbă 
străină dar şi pe cele de socializare. 

 
Descrierea: 
Proiectul prezintă cele mai cunoscute sărbători din ţările partenere. Fiecare 

şcoală parteneră prezintă un eveniment pe lună. Se transmit informaţii despre fiecare 
sărbătoare, decoraţiuni specifice, pregătiri şi apoi o sărbătorim. În final, în colaborare, 
vom crea un calendar. 

 
Arii curriculare/discipline: Arte (ed. plastică, ed. muzicală), Tehnologii (abilităţi 

practice), Om şi societate (educaţie civică, religie, studii europene), Limbă şi 
comunicare (limba engleză, limba şi literatura română) şi alte discipline specifice 
ciclului primar 

 
Instrumente: e-mail, software, PowerPoint, video, imagini şi desene, jurnalul 
proiectului, spaţiul virtual eTwinning, publicaţii web 

 
Scopul proiectului este de a stimula elevii să înveţe despre sărbătorile are au loc 

în ţările lor, de a le plasa corect în timp, de a-şi împărtăşi opinii cu privire la acestea. 
În plus, copiii vor învăţa despre alte sărbători din alte ţări europene.  

 
Desfăşurarea activităţilor: 
Fiecare şcoală parteneră alege o sărbătoare pe lună. În fiecare lună elevii se 

pregătesc pentru un singur festival. Ei fac desene şi îşi exprimă opiniile, fac decoraţiuni 
şi dacă este posibil, o sărbătoresc împreună cu profesorul lor. Profesorul transmite 
fotografii, înregistrări, lecţii şi le publică în spaţiul virtual comun eTwinning. 

 
Rezultate aşteptate: 
Copiii vor obţine informaţii cu privire la sărbătorile din ţara lor şi le vor plasa 

corect în timp. De asemenea, vor prezenta sărbătorile din ţările partenere. 
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Impactul asupra elevilor: 
 îmbunătăţirea competenţelor lingvistice prin comunicarea cu persoane din alte 
ţări europene; 

 îmbunătăţirea competenţelor în domeniul TIC prin folosirea prezentărilor 
multimedia, a Internetului şi altor programe pentru a crea rezultatele 
parteneriatului şi utilizarea acestor competenţe în alte domenii ale curriculum-
ului; 

 îmbunătăţirea aptitudinilor sociale prin implicarea activă în multe tipuri de 
activităţi; 

 motivarea pentru învăţare prin împărtăşirea unor experienţe de învăţare; 
 dobândirea încrederii în forţele proprii prin implicarea în activităţi creative  
indiferent de sex, de fond sau de deficienţe; 

 înţelegerea altor culturi europene şi dobândirea respectului faţă de acestea prin 
obţinerea de informaţii, prin schimbul de experienţă. 
 
Impactul asupra profesorilor: 

 îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o limbă străină; 
 îmbunătăţirea competenţelor de utilizare TIC prin prezentări multimedia, prin 
diferite produse realizate pe parcursul proiectului şi prin intermediul platformei 
eTwinning; 

 îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice prin schimbul de experienţă cu alţi 
profesori din diferite şcoli europene, prin exemple de bune practici, prin 
activităţi de integrare curriculară; 

 dobândirea de informaţii despre ţările partenere şi despre cultura acestora prin 
colaborarea cu alte cadre didactice din diferite ţări europene, pentru a promova 
respectul şi înţelegerea. 
 
Cunoaşterea unor aspecte ale diferitelor culturi europene, înţegererea şi 

acceptarea diferenţelor culturale sunt obiective importante ale şcolilor din Uniunea 
Europeană. Prin intermediul proiectelor aceste teme pot fi integrate atât în cadrul 
disciplinelor cât şi în activităţi extracurriculare.  

De asemenea, deseori se pune accentul pe integrarea subiectelor în mod 
transdisciplinar, atingând în acest mod cât mai multe domenii de activitate. 
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Promovarea imaginii unității de învățământ 
 

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 / Structura „Piticot”, Hunedoara                         
Prof. pt. înv. preșcolar: Popa Roxana Maria 

 
 
 

Noi, cadrele didactice, ne simțim responsabile pentru promovarea imaginii 
unității noastre școlare. Iar eu, ca profesor pentru învățământul preșcolar, mă simt 
datoare să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a promova imaginea grădiniței în 
cadrul căreia îmi desfășor activitatea. 

Orice instituție educațională trebuie să se adapteze mediului exterior aflat în 
continuă schimbare. Ultimii doi ani au reprezentat o adevărată provocare pentru 
învățământ, în general și pentru cel preșcolar, în special. Dar, chiar și în contextul 
actual, am continuat să desfășurăm activități extracurriculare în sistem online sau 
adaptate, astfel încât să poată fi organizate în sala de grupă. 

Pentru toate aceste activități desfășurate împreună cu preșcolarii grupei, precum 
și pentru întregul proces instructiv-educativ, este deosebit de important sprijinul 
părinților. Astfel, parteneriatul grădiniță-familie-comunitate este primordial pentru 
asigurarea unui învățământ de calitate. 

De aceea, în acest an școlar, desfășor alături de colega mea de la grupă, un 
parteneriat cu familia denumit: „Împreună, vom cuceri noi orizonturi!”, parteneriat care 
contribuie la promovarea imaginii unității noastre școlare.  

La începutul anului școlar, am organizat o ședință cu părinții, în cadrul căreia le-
am distribuit pliante cu oferta educațională, respectiv cele două opționale propuse: 
„Minte sănătoasă în corp sănătos” și „Micii artiști” și le-am prezentat categoriile de 
activități pe care le organizăm și desfășurăm pe parcursul întregului an școlar. 

Părinții au fost foarte deschiși și dornici de a ne susține în toate activitățile, 
tocmai de aceea am reușit să organizăm și să desfășuram diverse activități cu sprijinul 
lor. Împreună cu părinții am reușit să mergem la colindat la Casa de Cultură, în cadrul 
evenimentului: „E vremea colindelor!” organizat de Primăria orașului Hunedoara, 
transmis și live pe rețelele de socializare. 

Colaborarea cu familia se realizează atât prin intermediul grupului online, cât și 
telefonic. La sfârșitul fiecărei săptămâni le trimitem părinților poze cu activitățile 
desfășurate. Tot astfel, am procedat și cu serbarea de Crăciun, realizată cu tematică 
tradițională: „Șezătoarea din ajun”. Părinții au primit poze și o filmare de la serbarea 
organizată în sala de grupă doar cu preșcolarii grupei „Fluturașilor”. 

Tot cu sprijinul părinților am colaborat cu reviste precum „Pipo”, „Edu” și am 
desfășurat un proiect educațional-umanitar: „Dăruim zâmbete”. Copiii au învățat ce 
înseamnă să dăruiască din puținul lor și celor mai puțin norocoși decât ei.  
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Promovarea imaginii unității noastre de învățământ se realizează și prin 
participarea la diferite concursuri împreună cu preșcolarii grupei mari, iar rezultatele 
muncii lor sunt apreciate de către părinți, bunici sau comunitate. 

Din păcate, contextul actual nu ne permite să desfășurăm parteneriate cu alte 
instituții ale comunității, precum pompierii, biserica, poliția etc., însă prin intermediul 
activităților desfășurate încercăm să abordăm subiecte care să cuprindă aceste teme. 

Sperăm la vremuri mai bune și dorim ca pe viitor să putem desfășura parteneriate 
cu diverse instituții. Dar ne bucurăm în continuare de sprijinul necondiționat al 
părinților, cu ajutorul cărora putem organiza activități deosebite, toate în beneficiul 
copiilor. 

În concluzie, legătura grădiniță-familie-comunitate este deosebit de importantă 
atât pentru a asigura preșcolarilor un învățământ de calitate, cât și pentru a promova 
imaginea unității noastre de învățământ. Iar meritul le revine copilașilor, deoarece ei 
sunt cei care pun suflet în fiecare lucrare, în fiecare desen realizat cu bucurie și tocmai 
de aceea, rezultatele muncii lor merită văzute și apreciate de cât mai multă lume.  
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pop Cristina Florina                                                               
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău 

 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate de comunitate. 
Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de 
investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația. 

  Principalul mod prin care se poate promova imaginea școlii este instituirea 
parteneriatului școală-familie-comunitate. Relațiile de colaborare dintre profesori și 
părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional și personal al celor 
implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și deschid perspectiva 
unor preocupări informale cu valoare formativă. Prin oferta educațională, școala dă 
posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale și extracurriculare la care doresc 
să participe copiii. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin 
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala 
accesibilă. Cu ajutorul site-ului școlii, a unui email, a unei platforme sau a paginii de 
Facebook a școlii ținem la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală și putem 
promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Imaginea 
școlii poate fi promovată și prin redactarea periodică a Revistei școlii (revista 
Diversitate), identificarea de oportunități pentru sprijinirea copiilor provenind din 
medii defavorizate, Ziua porților deschise, Târgul ofertei educaționale, Caravana 
meseriilor, etc.  

Activitățile extrașcolare, de asemenea, sprijină promovarea imaginii instituției 
școlare. Copilul trăiește într-o lume dominată de mass-media, influențele nefaste ale 
televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Activitatea 
extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, 
atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În ultimii ani, prin intermediul parteneriatelor educative, școala a devenit un 
centru cultural-comunitar. Această instituție are rolul de a-i informa pe elevi, dar și de 
a-i forma, de a-i pregăti să relaționeze cu cei din jur. Caracterul atractiv al activităților 
din cadrul parteneriatelor educative îi determină pe elevi să participe cu plăcere, să 
stabilească legături de prietenie cu alți copii din alte școli, să cunoască modul de 
organizare și de funcționare, importanța instituțiilor și, în același timp, este promovată 
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imaginea școlii în comunitate. Activitățile din cadrul unui parteneriat sunt diverse: 
concursuri, întâlniri cu specialiști, expoziţie de fotografie, festivaluri, serbări, vizionări 
de spectacole, toate menite să valorifice munca elevilor, să le completeze cunoștințele, 
să-i pună în situația de a-și dezvolta creativitatea, de a lucra în echipă, de a se descurca 
în situații noi. Prin iniţierea unor astfel de activităţi educative școlare şi extraşcolare 
diferenţiate, care să răspundă nevoilor copiilor cu dizabilități consider că am reuşit să 
atragem atenția asupra potenţialului elevilor noştri şi asupra faptului că fiecare copil 
are dreptul la educaţie indiferent de dizabilitatea pe care o are. 

 
De-a lungul anilor am reușit să ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii, a ofertei 

educaţionale a învăţământului special prin organizarea şi participarea la acţiuni comune 
şi relevante pentru comunitate şi prin stabilirea unor legături cu comunitatea în care 
funcţionează şcoala noastră. În ceea ce priveşte activitatea pesonală depusă în scopul 
promovării imaginii unitătii de învăţământ unde îmi desfăşor activitatea aş dori să 
amintesc câteva şi anume: proiecte educative iniţiate şi derulate la nivelul unităţii şi în 
parteneriat cu alte unităţi de învăţământ locale, instituții locale, județene și naționale, 
ONG-uri, participarea ca parteneri în diferite proiecte inițiate de colegele din unitate şi 
nu numai, participarea la concursuri școlare locale, județene, naționale, participarea la 
conferințe naționale și internaționale, etc. 

 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, 
este rezultatul unei munci constante. 

 

 

Bibliografie: 
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3. Ortan, F. - Pedagogie si elemente de psihologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof.înv.primar Popescu Andreea                                                         
Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului 

 
 

Fiecare unitate de învățământ trebuie să fie pregatită a răspunde cerințelor tot 
mai complexe ale societății contemporane. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea 
de învățământ un mediu în continuă schimbare, adaptabil la nou. Internetul devine 
un mediu necesar, atât pentru construirea cât și pentru promovarea imaginii unei 
instituții, a unei școli. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este dependentă de sistemul 
informaţional în care se formează și este structurată pe baza unor criterii şi 
interpretări dezvoltate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, îmbogăţite 
ulterior cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Promovarea imaginii unei școli apare ca o funcție a cât de bine reușește 
aceasta să răspundă nevoilor beneficiarilor. O imagine bună a școlii are o influență 
importantă asupra succesului ei și asupra percepției în rândul părinților, pe când o 
imagine negativă afectează, uneori într-o mare măsură, succesul acesteia. 

Pentru promovarea imaginii, sistemul educațional contemporan trebuie să-și 
asume multiple roluri: asigurarea protecției tuturor elevilor, crearea unor condiții 
optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, 
organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate, cu cadre didactice 
competente, dar care și empatizează cu elevii, lucru important în motivarea și 
încurajarea elevilor, dezvoltarea de parteneriate între instituții sau în cadrul 
comunității în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, 
întocmirea și aplicarea unor planuri operaționale pentru combaterea violenței, a 
discriminării de orice fel, precum și a absenteismului, acordarea dreptului copiilor și 
familiilor acestora de a se implica în procesele decizionale cu privire la aspectele 
vieții școlare, îmbogățirea și valorificarea eficientă a resurselor educaționale. 

Formarea imaginii unei școli are la bază atât stilul managerial al 
conducătorului instituției, cât şi activitatea desfăşurată de angajaţi. Astfel, cadrele 
didactice temeinic pregătite și mereu dornice a se perfecționa și a se adapta la nevoile 
și interesele educabililor intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii.  

Analizând așteptările beneficiarilor care intră în contact cu mediul școlar, 
putem stabili și cum anume o putem promova. Este necesară personalizarea ofertei 
educaţionale la nivel instituţional, prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie interesele și nevoile partenerilor şi beneficiarilor procesului instructiv-
educativ. Întrucât părinții sunt interesați mai ales de rezultatele obținute de copii în 
procesul educațional, crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate se realizează în mod deosebit prin rezultatele educaționale pozitive ale 
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elevilor, prin performanțele școlare obținute de aceștia. Crearea acestei imagini se 
construiește prin efortul fiecare cadru didactic din instituție. Se pune accentul tot mai 
mult pe o educație individualizată, pe tratarea diferențiată a elevilor, adaptată la 
particularitățile individuale ale elevilor, pe costruirea unor strategii de predare-
învățare-evaluare atractive care apelează tot mai intens la mijloacele tehnologiei 
informatice, dar și pe implicarea elevilor în multiple proiecte educaționale 
extracurriculare, care au scopul de a descoperi, dar și de a dezvolta diverse aptitudini, 
abilități ale acestora. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției 
școlare, prin implicarea elevilor în activități de relaxare, dar și de stimulare creativă 
precum: ateliere de creație, drumeții,concursuri, spectacole. Mediatizarea unor astfel 
de activități desfășurate la nivelul școlii, dar și a rezultatelor obținute de elevii 
implicați vor crea o imagine pozitivă asupra acesteia. Se pot elaborarea proiecte la 
nivel local care să vizeze mediatizarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. Așadar se va apela în mod necesar la internet, 
cu ajutorul unui site, sau al unei platforme de socializare, precum o pagină de 
facebook, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar 
putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.  

De asemenea, școala trebuie să răspundă nevoilor de integrare a tuturor elevilor 
în școală prin promovarea interculturalității și susţinerea elevilor defavorizați social 
şi cu conduite de risc, sau a elevilor cu dizabilități. În acest sens școala derulează 
acțiuni care vizează combaterea violenței din unitatea școlară, încurajarea toleranței 
între elevi de diverse categorii sociale, etnice, religioase etc, reducerea incidentelor 
din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit 
moral-civic pozitiv, în care elevii se integrează cu ușurință. 

Școala noastră are parteneriate cu comunitatea locală, cu Poliția și Biserica, 
iar elevii sunt implicați într-o serie de proiecte educaționale la nivel local, județean, 
național. Participă astfel la activități precum: spectacole cu ocazia unor sărbători( 
nașterea Domnului, Paștele, Ziua Mamei, Ziua eroilor), concursuri de creație sau de 
cunoștințe generale la nivel local, județean, național, olimpiade, fiind ulterior 
recompensați de comunitatea locală sau diverși sponsori. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce doresc: educație de calitate - rezultat al unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
individualizarea învățării, accesul la ofertele educaționale, acțiuni care vizează 
combaterea discriminării și a violenței, promovarea unui comportament moral-civic 
pozitiv, implicarea elevilor în activitați extrașcolare, sporirea bazei materiale și 
folosirea ei eficientă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

Prof. Popescu Daniela                                                                   
Școala Gimnazială Nr.1 Polovragi, județul Gorj 

 
 
Perioada în care ne aflăm, marcată de schimbări pe toate planurile, a dovedit că 

școala este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe din partea societății 
contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, în 
centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din 
unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit 
cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala 
își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se realizeaza datorită personalului 
didactic și nu numai, pregătit să intervină in favoarea acestei dezvoltări continue a 
școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum 
anume o putem promova.  

 
Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact 

cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. Promovarea imaginii 
instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi 
asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 
diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 
beneficiarilor procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini 
instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele 
educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.  

 
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile proprii, folosirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare attractive, vor înbunătăți și crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. Colaborarea eficientă cu 
toţi reprezentanţii minorităţilor dezavantajate prin promovarea unor proiecte focalizate 
pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor care dovedesc abilităţi. 

 
Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 

nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass-media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții. 
 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.  

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

curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit 
școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea 
școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii. În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată 
oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele 
educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, 
promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare.  

 
Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante, al unui 

efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de 
ansamblu, a instituției școlare.  
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 Activități realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ 

 

Școala Gimnazială  ,,Prof. Ilie Popescu” Șotânga                                            
Profesor: Popescu Daniela 

 

Școala Gimnazială  ,,Prof. Ilie Popescu” Șotânga 
Str.C-tin Brancoveanu,Nr.269 
Comuna Șotânga, jud. Dambovita 
Tel./Fax: 0245229025 
E-mail  scoala1sotanga@yahoo.com  
 
 

 
Prin oferta educațională, părinții și elevii au posibilitatea să aleagă activitățile 

școlare, extrașcolare și extracurriculare, la care doresc să participe elevii, având în 
vedere următoarele aspecte:  

‐ Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților 
la nivel școlar, la nivel național și internațioanal; 

‐ Promovarea școlii printr-un marketing educational în care respectarea 
principiilor educației să fie prioritară; 

‐ Realizarea unor activități de informare despre integrarea și progresul elevilor, 
a elevilor cu deficiențe de învățare, despre politicile educaționale, despre resursele 
educaționale folosite; participarea la “activități deschise” prin organizarea unor 
activități de tip flashmob, expoziții cu produse ale activității elevilor, serbări, 
concursuri școlare, concursuri sportive. 

‐ Participarea la evenimente din cadrul proiectului “Săptămâna Europeană a 
Sportului 2021”, județul Dâmbovița. 

Activitățile din cadrul proiectului la care am participat sunt următoarele:  

 < Alerg pentru sănătate- diverse activități sportive, probe atletice, cros, 
desfășurate în mediul școlar); 

 < Be active at home- realizarea de exerciții fizice desfășurate acasă cu 
îndrumarea on-line susținută de profesori și instructori sportivi; 

 < Be active night- diverse activități sportive, probe atletice, cros, jocuri 
distractive; 
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 < Promovarea participării la activități sportive a copiilor și tinerilor- realizarea 
unui sondaj on-line, punctând diverse criterii pe teme referitoare la sportul pentru toți; 

 < Sportul pentru toți- un alt mod de viață (seminar privind îndrumarea și 
susținerea persoanelor de toate vârstele pentru participarea la activități sportive de 
masă); 

 < Pe cărări de munte- drumeție montană pe un traseu prestabilit, loc de plecare- 
Stațiunea Sinaia. 

‐ Implicarea în activitățile Concursului local “ Toamna, fantezie și culoare”, din 
cadrul Proiectului Educativ “Festivalul Toamnei”, ediția a III-a, desfășurat în 
perioada 1-29 octombrie 2021. 

‐ Parteneriat în cadrul proiectului educativ interjudețean  “Milioane de capace, 
milioane de zâmbete”, ediția a II-a, 2021-2022. 

‐ Activități desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, în 
județul Dâmbovița. 
Se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui 
absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin 
dobândirea unei culturi generale orientate spre toate domeniile disciplinelor de 
învățământ. 

Promovarea școlii se realizează și în cadrul unor parteneriate educaționale locale, 
regionale și naționale prin prezentări Power Point, în fața potențialilor părinți, 
prezentarea de spectacole (trupa de teatru a școlii), expoziții. Prin intermediul 
internetului- pagina de Facebook a școlii a fost actualizată constant cu imagini și 
descrieri ale actvității derulate de elevi, popularizarea exemplelor de bună practică. 
Promovarea directă prin parteneriate cu alte școli- participarea la concursuri organizate 
de către școlile partenere. Distribuirea unor pliante atractive. 

Pentru anii următori, voi intensifica modalitățile de promovare a ofertei 
educaționale, proiectând activități noi, pe lânga cele prezentate anterior: organizarea și 
participarea la manifestații științifice județene și naționale, realizarea unor prezentări 
web definitorii pentru calitatea procesului de instruire și educație, care se desfășoară în 
cadrul școlii. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare, devine imperativă 
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii școlii și de stabilire a unor relații 
directe cu viitori potențiali beneficiari/părinți. 
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„PROMOVAREA  IMAGINII  ȘCOLII” 
 

Prof.înv.primar:  Popescu Iuliana Mariana                                                 
Liceul Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” Dragalina                                           

Comuna Dragalina, Județul Calarasi 

 
„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor și informarea minții;el 

trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri și principiile virtuții și ale 
înțelepciunii,să-și dea treptat o viziune asupra omenirii și să dezvolte în el tendința de 
a iubi și de a imita tot ceea este excelent și demn de laudă”(John Locke). 

 
Orice popor își asigură continuitatea în istorie prin modul în care se preocupă de 

formarea tinerei generații,căreia îi sunt transmise valori pe care ea urmează să le 
dezvolte,să le îmbogățească pentru a asigura progresul continuu al poporului căruia îi 
aparține, factorii implicați direct în realizarea acestui obiectiv sunt familia, școala și 
societatea (fiecare dintre ei acționând cu mijloace specifice) din a căror interacțiune 
rezultând o rețea de influențe ce se răsfrâng permanent asupra tinerei 
generații,consituind cadrul educațional în care ea se formează. 

 
Promovarea imaginii unității noastre reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaționali scoala- elevi -părinți. Relațiile de 
colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul 
instituțional și personal al celor implicați,,dau un sens de utilitate timpului petrecut 
împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă. 

Modalitatea eficientă și viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 
solicitărilor din sistemul educațional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al scolii în general și un mare câștig pentru 
educația copiilor în special, pornind de la ideea că elevul trebuie scos cât mai mult din 
atmosfera obișnuită a sacolii pentru a intra în relație cu semenii. Elevul vine astfel în 
contact cu diferite persoane,crește și se dezvoltă într-un mediu comunitar variat. 
Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent în relațiile de 
colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele segmente ale 
societății.  

 
Necesitatea și importanța parteneriatelor regidă în două aspecte: 
     -nevoia deschiderii scolii către comunitate; 
     -sensibilitatea comunității la nevoile scolii. 
Invatatoarea  este cea care trebuie să inițieze,să conceapă,să structureze pertinent 

și corect parteneriatul educațional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părțile implicate. Prin oferta educațională, scoala dă posibilitatea părinților să aleagă 
activitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii. 
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Prin oferta educațională avem în vedere următoarele aspecte: 
      -promovarea imaginii scolii la nivelul comunității locale,în rândul unităților 

de nivel județean, național și internațional. 
     -promovarea scolii printr-un marketing educațional în care respectarea 

principiilor educației inclusive să fie prioritară. 
     -realizarea unor activități de informare după integrarea și progresul copiilor, 

a copiilor cu C.E.S.,despre politicile educaționale,despre resursele educaționale 
folosite. 

 
Fiecare unitate de învățământ  trebuie să depună eforturi în asigurarea unor spații 

de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale 
fiecărui copil, atât în scoala, cât și în curtea acesteia (resurse umane ,resurse logistice, 
locuri de joacă, resurse educaționale). 

„Să ne dăm silința să facem din copil un om și un caracter”(Liviu Rebreanu). 
 
După această deviză m-am ghidat și am făcut ca oferta educațională să fie cât 

mai bogată și variată și am stabilit-o în funcție de resursele umane, opțiunile părinților 
și ale copiilor, vizând promovarea unui învățământ deschis și flexibil. În scopul 
elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm,dacă ne definim 
așteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină scoala, înainte de proiectarea 
schimbării, trebuie să știm exact situația existentă,cu alte cuvinte trebuie să facem 
diagnoza mediului intern și extern astfel: 

-formarea și dezvoltarea personalului didactic este un aspect major care 
influențează decisiv calitatea activității în scoala, astfel am valorificat numeroase 
oportunități de formare: cursuri,seminarii, workshop-uri, etc.; 

-menținerea legăturii permanente cu familia și colaborarea cu aceasta a dus la 
asigurarea succesului școlar; 

-dezvoltarea unei relații de parteneriat cu școala a fost realizată prin activități 
deschise ,vizite,spectacole comune sau excursii; 

-derularea de parteneriate și proiecte locale sau județene a făcut să se lărgească 
viziunea scolii în viața comunității. 

Am participat cu copiii la diferite concursuri locale județene naționale sau chiar 
internaționale unde au obținut rezultate bune și foarte bune: 

Pe viitor, îmi doresc o mai mare implicare a părinților în actul educațional. 
 

         

    

 

     

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

629



    

PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Profesor învățământ preșcolar Popescu Adriana                                            
Grădinița nr. 280, sect. 2, București. 

 

 
Activitățile extracurriculare sunt deosebit de importante în promovarea imaginii 

grădinței deoarece au un impact pozitiv în dezvoltarea personalității copilului în 
rezultatele lor școlare și în general integrarea lor socială. 

 
Se observă la copiii participanți la activitățile extracurriculare următoarele 

îmbunătățiri : 
- rezultatate școlare mai bune; 
- procentaj de abandon școlar mai scăzut; 
- un comportament empatic vis a vis de colegi. 

Se poate observa faptul că prin participarea la activități extracurriculare copiii 
au rezultate școlare mai bune, sunt atrași către activitățile sportive și devin mai sociabili 
cu cei din jur, așa cum au demonstrat și studiile cercetătorilor Eccles și Barber (1999). 

În cadrul grădiniței putem observa la copiii participanți la activitățile 
extracurriculare dorința mai mare de implicare în activitățile zilnice și plăcerea de a 
reveni la grădiniță în fiecare zi. 

Cadrul didactic este responsabil să îndrume și să gestioneze resursele umane și 
materiale de care dispune grupa de preșcolari și procesul instructiv- educativ, astfel 
încât să să obțină atingerea obiectivelor propuse (Zlate, M., 1982). 

 
In concluzie, beneficiile și competențele dobandite de participanții la activitățile 

extracurriculare sunt urmatoarele: 
- dezvoltarea unei atitudini pro- active; 
- integrarea copiilor într-un colectiv; 
- dezvoltarea experienței și spiritului de echipă; 
- creşterea stimei de sine a încrederii în forţele proprii; 
- dezvoltarea gandirii critice; 
- dezvoltarea spontaneitatii si creativitatii; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
- stimularea interesului pentru cunoaştere în general; 
- dezvoltarea unor atitudini deschise, tolerante, umaniste; 
- dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete si variate; 
- optimizarea relaţiei grădiniță (cadru didactic)-familie-copii. 
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Activități desfășurate în mediul preșcolar 
Activităţile desfășurate în mediul preșcolar reprezintă un ansamblu de acţiuni cu 

caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul 
didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum (Colceriu, Laura, 
2010). 

Cadrul didactic poate alege dintr-o multitudine de variante cum ar fi: 
˜    Manifestări pentru promovarea unor noi tipuri de educații; 
˜    Cluburile sau cercurile de elevi; 
˜    Consultațiile și meditațiile; 
˜    Serbările școlare; 
˜    Programul Școală după școală; 
˜    Activitățile cu părinții, cu școală și comunitatea locală; 
˜    Concursurile și olimpiadele școlare; 
˜    Activități culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, radioul școlii, 

vizionarea unor spectacole cultural- artistice, concursuri; 
˜     Alte activități distractive: festivaluri, serate etc. 

 
 Activități desfășurate în afara mediului preșcolar. 
„Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică 

complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă 
în afară activităţilor obligatorii, sau activităţi desfăşurate în afară grădiniţei. Este vorba 
despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor.” 
( Lespezeanu, M., 2007). 

 

In ceea ce priveste activitatile desfasurata in afara mediului scolar cadrul didactic 
poate propune parintelui urmatoarele activitati: 

 Excursiile; 
 Vizitele la diferite institutii, case memoriale, locuri de munca ale parintilor;  
 Taberele școlare; 
 Activități specifice extracurriculare ce funcționează în cadrul Palatului copiilor, 

în alte organizațîi sau case de cultură. 
 

Activitatea educativă extrașcolară alături de cea școlară reprezintă contextul 
aplicativ comun care facilitează transferul cunostințelor, abilitaților și competențelor 
dobandite în sistemul de învățământ actual. 
 
Bibliografie:  
 

Lucrare licență personală 
 Eccles, Jacquelynne S. and Bonnie L. Barber. (1999).“Student Council, 

Volunteering, Basketball, or Marching, Band: What kind of Extracurricular 
Involvement Matters?”,Journal of Adolescent Research, 14, 10-43. 

 Zlate, M., Zlate, C, (1982). Cunoașterea și activarea grupurilor sociale, 
București: Editura Politica. 

 Colceriu, Laura, (2010). Metodica predării activității instructiv 
educative în grădiniță, Bucuresti. 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

„IMPORTANȚA LECTURII ÎN FAMILIE” 
 

Prof. înv. preșcolar Pop-Kovacs Cornelia                                                    
Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure                                 

Grădinița cu Program Prelungit 

 
 

În familiile mai puțin favorizate din punct de vedere cultural, părinții tind să 
citească mai puțin, să aibă mai puține cărți și este mai puțin probabil ca ei să 
considere lectura o activitate plăcută. Acest decalaj socio-cultural în practica 
timpurie a literației afectează rezultatele școlare. 

Încă din prima zi de viață, este important să citim cu bebelușii și nu 
pentru/către bebeluși deoarece aceștia sunt părți active atât în întâlnire, cât și la citire. 

Citirea cărților ilustrate cu copii mici este una dintre activitățile de sprijin 
pentru dezvoltarea limbajului. Acest sprijin poate fi oferit în situații de zi cu zi, în 
care copilul este în contact cu un adult care oferă timp și spațiu pentru comunicare. 
În plus, cărțile și poveștile ajută la dezvoltarea altor dimensiuni ale limbajului și, în 
special, al celui narativ. Citirea cu voce tare cu copiii produce, de asemenea, un 
impact emoțional și intelectual (nu numai în ceea ce privește vocabularul, ci și 
capacitatea lingvistică a copiilor, cultura, familiaritatea cu structura textelor narative 
etc.). 

La selectarea cărților pentru citirea cu voce tare, o condiție esențială, dar nu 
suficientă, este aceea de a împărtăși cărți pe care profesioniștii le-au citit deja, cărți 
în care au găsit interes și plăcere și pe care doresc să le împărtășească citindu-le cu 
voce tare. 

 
În plus, pe lângă cărțile selectate din dorința de a le împărtăși, va fi necesar să 

ținem cont de faptul că nu toate cărțile sunt egale și să ne asigurăm că oferim copiilor 
cele mai bune producții literare. Adulții ar trebui să ofere fiecărui copil cărți diverse, 
neașteptate și surprinzătoare. 

 
Literatura pentru copii este un gen unic, aparte: ea transmite o poveste prin 

cuvinte, dar și prin ilustrații. Oferă o combinație a acestor două tipuri de povești care 
se completează sau nu. Legătura dintre povestea redată prin imagini și cea spusă de 
cuvinte poate fi generatoare de umor sau de surpriză. 
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Prin urmare, pentru a selecta cărți de calitate, cele trei componente principale 
de analizat sunt textul, ilustrațiile și mediul. Efectul combinat generează semnificația 
și asigură calitatea estetică a cărților. 

 
Înainte de a începe să împărtășim plăcerea cititului împreună cu voce tare – cu 

copii și adulți, este foarte important să ne dăm seama ce fel de cititor suntem. Este 
foarte important atunci când citim copiilor cartea să fie îndreptată către ei, să vadă bine 
imaginile cărții. Poveștile să fie citite cu intonație potrivită. 

După participarea la un curs despre lectură, am planificat o întâlnire cu părinții, 
intitulată „Lectura în familie”. Scopul acestei întâlniri a fost să implicăm părinții în 
activități de citire, deoarece mulți dintre ei nu au timp, sau pur și simplu nu se ocupă 
de citirea de povești pentru copii. În continuare descriu cum a decurs această 
activitate. 

Pentru început am primit părinții și copiii în sala de grupă amenajată 
corespunzător acestei întâlniri. După care, am prezentat pe scurt principalele idei care 
urmau să fie discutate. 

Am purtat o discuție cu părinții pe tema „Importanța citirii cu voce tare”. Am 
prezentat motivele pentru care este importantă lectura și beneficiile acesteia 
(îmbogățește vocabularul, dezvoltă imaginația, antrenează memoria și concentrarea, 
stârnește pofta de cunoaștere, întărește relația dintre părinte și copil). Am invitat 
părinții să vizioneze două filmulețe prezentate la sesiunile de citire cu voce tare cu un 
singur copil și cu un grup de copii. Am prezentat propriile înregistrări în cadrul 
sesiunilor de citire cu voce tare. Am prezentat criteriile după care se aleg cărțile pentru 
lectură și de unde pot să achiziționeze. Am sugerat să le dea copiilor posibilitatea 
alegerii locului unde urmează să se desfășoară activitatea de citire cu voce tare. Am 
invitat fiecare părinte cu copilul să exerseze citirea în sala amenajată. Am prezentat 
câteva sugestii finale de la părinți, care au pus în aplicare citirea cu voce tare. 

Feedback din partea părinților: „Dar așa se citește cu voce tare?!”; „Îmi place 
să citesc așa!”; „De acum voi citi în fiecare zi!”. 

Această activitate a durat 60 de minute. Pentru ca o activitate cu părinții să fie 
benefică atât pentru cadre didactice cât și pentru părinți, trebuie concepută cu lux de 
amănunte. 

Este important să citim copilului cel puțin 20 de minute în fiecare zi! 
 
 
„Cu cât le citim mai des copiilor, cu atât mai mare devine bucuria acelor 

momente împărtășite și plăcerea de a lectura zilnic.” 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

„IMPORTANȚA LECTURII ÎN FAMILIE” 

 

Prof. Limba și literatura română Pop-Kovacs Mihail                                         
Școala Gimnazială Neaua 

 
 
În familiile mai puțin favorizate din punct de vedere cultural, părinții tind să 

citească mai puțin, să aibă mai puține cărți și este mai puțin probabil ca ei să considere 
lectura o activitate plăcută. Acest decalaj socio-cultural în practica timpurie a literației 
afectează rezultatele școlare. 

Încă din prima zi de viață, este important să citim cu bebelușii și nu pentru/către 
bebeluși deoarece aceștia sunt părți active atât în întâlnire, cât și la citire. 

Citirea cărților ilustrate cu copii mici este una dintre activitățile de sprijin 
pentru dezvoltarea limbajului. Acest sprijin poate fi oferit în situații de zi cu zi, în care 
copilul este în contact cu un adult care oferă timp și spațiu pentru comunicare. În plus, 
cărțile și poveștile ajută la dezvoltarea altor dimensiuni ale limbajului și, în special, 
al celui narativ. Citirea cu voce tare cu copiii produce, de asemenea, un impact 
emoțional și intelectual (nu numai în ceea ce privește vocabularul, ci și capacitatea 
lingvistică a copiilor, cultura, familiaritatea cu structura textelor narative etc.). 

La selectarea cărților pentru citirea cu voce tare, o condiție esențială, dar nu 
suficientă, este aceea de a împărtăși cărți pe care profesioniștii le-au citit deja, cărți în 
care au găsit interes și plăcere și pe care doresc să le împărtășească citindu-le cu voce 
tare. 

 
În plus, pe lângă cărțile selectate din dorința de a le împărtăși, va fi necesar să 

ținem cont de faptul că nu toate cărțile sunt egale și să ne asigurăm că oferim copiilor 
cele mai bune producții literare. Adulții ar trebui să ofere fiecărui copil cărți diverse, 
neașteptate și surprinzătoare. 

 
Literatura pentru copii este un gen unic, aparte: ea transmite o poveste prin 

cuvinte, dar și prin ilustrații. Oferă o combinație a acestor două tipuri de povești care 
se completează sau nu. Legătura dintre povestea redată prin imagini și cea spusă de 
cuvinte poate fi generatoare de umor sau de surpriză. 

 
Prin urmare, pentru a selecta cărți de calitate, cele trei componente principale 

de analizat sunt textul, ilustrațiile și mediul. Efectul combinat generează semnificația 
și asigură calitatea estetică a cărților. 
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Înainte de a începe să împărtășim plăcerea cititului împreună cu voce tare – cu 
copii și adulți, este foarte important să ne dăm seama ce fel de cititor suntem. Este 
foarte important atunci când citim copiilor cartea să fie îndreptată către ei, să vadă bine 
imaginile cărții. Poveștile să fie citite cu intonație potrivită. 

După participarea la un curs despre lectură, am planificat o întâlnire cu părinții, 
intitulată „Lectura în familie”. Scopul acestei întâlniri a fost să implicăm părinții în 
activități de citire, deoarece mulți dintre ei nu au timp, sau pur și simplu nu se ocupă 
de citirea de povești pentru copii. În continuare descriu cum a decurs această activitate. 

Pentru început am primit părinții și copiii în sala de grupă amenajată 
corespunzător acestei întâlniri. După care, am prezentat pe scurt principalele idei care 
urmau să fie discutate. 

Am purtat o discuție cu părinții pe tema „Importanța citirii cu voce tare”. Am 
prezentat motivele pentru care este importantă lectura și beneficiile acesteia 
(îmbogățește vocabularul, dezvoltă imaginația, antrenează memoria și concentrarea, 
stârnește pofta de cunoaștere, întărește relația dintre părinte și copil). Am invitat 
părinții să vizioneze două filmulețe prezentate la sesiunile de citire cu voce tare cu un 
singur copil și cu un grup de copii. Am prezentat propriile înregistrări în cadrul 
sesiunilor de citire cu voce tare. Am prezentat criteriile după care se aleg cărțile pentru 
lectură și de unde pot să achiziționeze. Am sugerat să le dea copiilor posibilitatea 
alegerii locului unde urmează să se desfășoară activitatea de citire cu voce tare. Am 
invitat fiecare părinte cu copilul să exerseze citirea în sala amenajată. Am prezentat 
câteva sugestii finale de la părinți, care au pus în aplicare citirea cu voce tare. 

Feedback din partea părinților: „Dar așa se citește cu voce tare?!”; „Îmi place 
să citesc așa!”; „De acum voi citi în fiecare zi!”. 

În colaborare cu o grădiniță din mediul urban am planificat și am derulat această 
întâlnire cu părinții. Pentru ca o activitate cu părinții să fie benefică atât pentru cadre 
didactice cât și pentru părinți, trebuie concepută cu lux de amănunte. Activitatea a 
durat 60 de minute. 

Este important să citim copilului cel puțin 20 de minute în fiecare zi! 
 
 
„Cu cât le citim mai des copiilor, cu atât mai mare devine bucuria acelor 

momente împărtășite și plăcerea de a lectura zilnic.” 
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Promovarea imaginii școlii, prin implementarea proiectelor educaționale 

 

prof. înv. primar Popov Anaida                                                           
Școala Gimnazială nr. 29 Mihai Viteazul Constanța 

 

 

Copilul intră în mediul şcolar cu o serie de deprinderi şi capacităţi deja  
formate în familie. Un rol important în viaţa elevilor îl au atât părinţii cât şi cadrul 
didactic, şcoala. Aceştia sunt pilonii de rezistenţă ai educaţiei, iar între ei se află 
copilul, subiect şi obiect al educaţiei.  

O dată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a 
familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă a şcolii, încărcată de 
noi exigenţe. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele 
facilitează într-o bună măsură integrarea copilului în activitatea şcolară şi în viaţa 
socială.  

Proiectele educaționale implementate la clasă, derulate pe termen scurt și 
mediu, propun tematici diverse, ce contribuie la formarea competențelor școlare, într-
un cadru generos- uneori formal, alteori informal sau chiar nonformal. Activitățile 
derulate sunt o premisă pentru dezvoltarea unui parteneriat autentic școală- familie- 
comunitate, cu ecou în promovarea imaginii școlii. 

Parteneriatul cu Junior Achievement, 
(https://jainspire.na.crossknowledge.com/site/path/109784#tab/path/activity/53911
33)  desfășurat pe tot parcursul ciclului primar,  asigură  programe de tip „learning 
by doing”, adaptate sistemului educațional românesc. 

La clasa a II-a, în acest an școlar, tema propusă,  Comunitatea Noastră, 
contribuie la familiarizarea elevilor cu orizontul apropiat, cu oamenii, locurile lor de 
muncă și activitățile cotidiene. Elevii exprimă, într-o manieră creativă, propriile 
aspirații pentru a contura o comunitate a viitorului, așa cum și-o doresc. Părinții, 
invitații împărtășesc  elevilor propria experiență referitoare la locurile de muncă, 
pregătirea necesară, modul în care își desfășoară activitatea profesională. 

 

Proiectul educativ Școala- Un sprijin pentru fiecare, dezvoltat cu Asociația 
profesională PRAEDU, urmărește creșterea motivației elevilor, pentru propria 
formare, adaptarea curriculară, pentru diferitele nevoi de învățare ale elevilor, 
monitorizarea progresului școlar, prin aplicarea unor metode de evaluare alternative. 

 Temele propuse : Muncim împreună, Motivație pentru educație, O școală 
prietenoasă, Ce părere ai?, au generat idei importante, pentru promovarea echității în 
educație, asigurarea incluziunii educaționale, descoperirea propriilor resurse, pentru 
creșterea implicării și a stimei de sine. Publicarea rezultatelor pe site-ul școlii, 
redactarea unor articole pentru Revista noastră, s-au constituit în oportunități, pentru a 
împărtăși realizările noastre și a promova imaginea școlii. 
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 Un alt proiect desfășurat în parteneriat cu PRAEDU, Misterul din cărți, are ca 
scop cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, 
lectură, cât și pentru frumusețea și armonia limbii române. Sunt implicați activ- elevii, 
bibliotecarul școlii, părinții- în activități având ca teme vizita la biblioteca școlii/ 
județeană, organizarea unor ateliere de lectură, concursuri/ șezători de recitare/ 
dramatizare a unor opere cunoscute, specifice vârstei. Impactul proiectului este 
remarcabil: copiii au început să meargă la bibliotecă, să utilizeze minibiblioteca clasei, 
au  descoperit resurse de învățare noi. 

  

Proiectul eTwinning inițiat de  școala noastră, Zero Bullying în școală, 
(https://twinspace.etwinning.net/189361/home )  propune un prim pas, dintr-un demers 
ce promovează un comportament altruist, pentru recunoașterea și respectarea 
diferențelor dintre oameni. Prin acest proiect  ne propunem să  (re)descoperim  
disponibilitatea de a ne valorifica aptitudinile, în sensul dezvoltării unei comunități 
școlare sănătoase, care să se constituie într-un model civic.  

Descrierea succintă a activităților: 

- desfășurarea unor momente de învățare prin cooperare, cu tema Zero Bullying în 
școală, prin intermediul metodelor: studiul de caz, interpretare de roluri, pălăriile 
gănditoare, cubul, 

- colaborarea cu ceilalți colegi implicați pentru a elabora elemente de identitate , cu 
valoare de simbol: imn, siglă, decalog, 

- participarea la expoziția de postere, organizată în cadrul proiectului.  

 Proiectele implementate se constituie în adevărate resurse de bune practici, 
pentru profesorii implicați, transmit mesaje valoroase către actanții educaționali, cu 
ecouri pozitive în promovarea imaginii școlii. O școala aflată intr-o dinamică 
permanentă, chemată să răspundă nevoilor  societății contemporane. 
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Modalitățile de comunicare și învățare on-line în învățământul preșcolar 

 

Prof. Popovici Elena                                                                    
Grădinița nr. 1 Dobroești 

 
 

“A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări 
dezirabile   în comportamentele copiilor.” (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)” 

 

Dezvoltarea social-economică dar mai ales perioada epidemiologică pe care o 
traversează întreaga lume au dus la implementarea reală a tehnologiei și în sistemul 
educațional românesc.  

Educația online, o nouă provocare pentru învățământul românesc  reprezintă, o 
modalitate de a  privi procesul de învățare, în care elementele de fond rămân aceleași, 
doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică.  

Utilizarea sistemului informatic pentru educație în demersul didactic din 
România a avut un parcurs atipic: cadrele didactice și elevii s-au adaptat din mers 
schimbărilor îmbinând modernul cu tradiționalul.  

În învățământul preșcolar noi am încercat să îmbinăm sistemele educaționale 
tradiționale cu învățarea online pentru a întări procesul de învățare. Am adoptat  
învățarea de la distanță ca o alternativă la educația tradițională, ca o completare la 
activitatea didactică din grădiniță  ce nu se putea realiza față în față și ne-am gândit sâ 
prezentâm câteva din experiențele noastre dobândite în această perioadă. 

 Astfel, prin realizarea unei analize, din perioada în care predarea și învățarea 
sau mutat “în gradinița de acasă” putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele 
predării online și cele ale predării tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în această 
perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online 

 
           - Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de 
prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  

 
            - Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și 
agitația din grupă; 
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- Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la grădiniță și 
ei s-au putut bucura de o oră de somn în plus dimineața;  

- Relațiile între grădiniță și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut 
observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare 
și învățare; 

- Putem spune că această perioadă a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi 
aptitudini ale părinților, prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează 
copiii;  
           - Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi 
experiențe, schimbul de materiale și idei. 

 

Predarea tradițională 

 
        -Ce a lipsit copiilor în aceste luni de “ grădinița de acasă” a fost satisfacerea nevoii 
de socializare, de a petrece timp împreună cu colegii. Această lipsă de socializare a fost 
resimțită de către toți copiii. 

- În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun 
control în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a 
sarcinilor individuale de lucru. 

- Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor 
didactice atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în 
experiențe de învățare, cadrul  didactic permite dezvoltarea creativității copilului. 

 
          - Grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, 
favorizând dezvoltarea globală a acestuia. 

Impactul tehnologiei nu se răsfrânge doar asupra noastră, ci și asupra copiilor 
noștri, care cresc, învață și se dezvoltă concomitent cu schimbările produse de revoluția 
digitală. Aceste schimbări au adus cu sine oportunități multiple de care ei pot beneficia, 
dar și o serie de riscuri la care pot fi expuși.  

Având în vedere evoluția societății, este esențial să oferim copiilor noștri un 
context prielnic și sigur în care aceștia să se dezvolte în concordanță cu realitatea zilelor 
noastre, fiind în același timp protejați de eventuale pericole.  
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Un preșcolar poate sta în jur de 2 ore pe zi pe calculator. Așa că educatoarele și-
au adaptat programul pentru a ține cont de câteva arii de bază:  

   Formarea motricității fine (ex: fișă de lucru cu semne grafice, un colaj) 
   Formarea atenției și a rezilienței (ex: jocuri de atenție) 
   Formarea motricității grosiere (gimnastică) 
   Limbi străine  
   Dezvoltarea logicii matematice 
   Dezvoltarea vorbirii (ex: poveste citită de educatoare) 
   Științe și dezvoltarea curiozității despre lumea vie  

 Deși explicațiile și "predarea" noțiunilor se face prin intermediul filmulețelor 
video, acestea depășesc foarte rar 15 minute, iar restul activităților sunt fizice sau pe 
fișe. 

 
 
 

„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să 
înțeleagă mai mult.” 

                                                                                                                                  
Jean Piaget 
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STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII METODELOR ACTIV-
PARTICIPATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Postelnicu Eliza                                                                   
Gradinita cu P.P. „Elena Farago” Craiova 

 
 

Societatea umană, în continuă transformare, impune schimbarea atitudinii 
cadrului didactic in fata problemelor instruirii şi invăţării. Caracteristica de bază a 
învăţării trebuie să fie eficienţa, condiţionată însă de o participare activă, creativă atât 
din partea cadrului didactic cât şi din partea copiilor. 

Punctul de plecare al învăţării interactiv-creative îl constituie “receptivitatea faţă 
de experienţele noi, căutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, 
generalizare, abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor 
între sensuri si solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, activă şi 
voliţională” (Oprea C. L., 2003, pag. 56) 

În cadrul învăţării interactiv-creative copilul descoperă, interrelaţionează, 
construieşte, imaginează, filtrând informaţia prin prisma propriei personalităţi 
solicitând gândirea şi creaţia. Învăţarea interactivă presupune apariţia de noi 
semnificaţii legate de noua informaţie, folosind însă şi cunoştinţele anterioare  - copilul 
dobândeşte o experienţă nouă prin propriile puteri, descoperind-o şi exersând-o. 

Sistemul de învăţământ actual este un sistem dinamic, se adaptează din mers 
cerinţelor societăţii care pune accent pe formarea capacităţi de gandire critică, 
divergentă, flexibilă, creatoare. 

Educatorul contemporan trebuie să facă faţă unui adevărat complex funcţional 
în realizarea demersului didactic având ca finalitate realizarea obiectivelor propuse, şi 
anume planificare, organizare, control, îndrumare, evaluare, monitorizare, consiliere, 
decizie. În acest context eficienţa presupune găsirea celor mai potrivite strategii care 
să motiveze atât cadrele didactice cât si copiii. Educaţia formală tradiţională trebuie 
regândită în sensul schimbării relaţiei cu copiii şi între copii, promovând sprijinul 
reciproc şi dialogul constructiv. Activitatile didactice trebuie să aibă un caracter 
spontan, atractiv, să trezească curiozitatea, să contribuie la dezvoltarea independenţei 
în gândire şi acţiune 

 Întregul proces educativ are în centrul său copilul cu nevoile, trebuinţele lui şi în 
consecinţă se adresează fiecărui copil din grădiniţă. „A individualiza învăţământul 
înseamnă să se ţină seama de resursele autoeducative ale fiecărui copil, adică în fond 
de individualitatea sa”. (Couchet) 
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 Prin metodele interactive copilul intră în necunoscut, într-o aventură a 
descoperirii de noi cunoştinţe, deprinderi el fiind participant activ. Copilul se descoperă 
cu adevărat în universul copilăriei, în cadrul colectivului de copii. În lumea minunată 
a copilăriei există comunicare interumană, prietenie, cooperare. Acţionând alături de 
ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, 
capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul de copii fiecare 
trebuie să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele dobândite. Efortul copiilor 
este unul intelectual, prin care se exersează procesele psihice cognitive. Metodele 
interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură afectivă deosebită. 

 Caracterul inovator, schimbările şi dinamismul metodelor interactive de grup 
transformă procesul didactic, copiii vor învăţa cum să înveţe, vor şti ce să facă cu ceea 
ce au învăţat; banalul şi rutina dispar din activităţile zilei. 

 Reuşita folosirii metodelor active este dată de activizarea copiilor, care 
presupune: 

 trezirea şi cultivarea interesului pentru cunoaştere 
 exercitarea inteligenţei şi a celorlalte funcţii psihice prin efort personal 
 exersarea capacităţii de însuşire a cunoştinţelor 
 formarea abilităţilor de orientare autonomă în problemele ridicate de practică 
 cultivarea spiritului investigativ şi a atitudinii epistemice prin antrenarea elevilor 
la organizarea, conducerea, efectuarea şi evaluarea muncii didactice şi extra şcolare 

( M. Ionescu, 1980 ) 
Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, 

profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să 
promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă 
şi creativă.” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă 
şi creativă în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii 
critice, a gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a 
gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate 
şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi 
a capacităţilor specifice fiecărui individ în parte, incitarea interesului către nou, 
necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare, 
dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii 
asupra activităţii proprii, sunt coordonate  majore ale învăţării activ-participative. 

Grădiniţa s-a adaptat perfect cerinţelor noilor educaţii prin abordarea cu succes 
a unor metode inovatoare de organizare şi desfăşurare a activităţilor comune, 
îmbinându-le, în acelaşi timp, în mod armonios cu metodele tradiţionale, fără de care 
procesul instructiv – educativ ar risca să piardă din conţinut, din informaţii, mergând  
până la riscul de a nu atinge obiectivele şi temele prevăzute în programa activităţilor 
din grădiniţa de copii. 
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„Este de dorit ca implicarea activă şi interactivă a copiilor şi învăţarea 
(inter)activă realizată de aceştia, să îi ajute să descopere plăcerea de a învăţa, care poate 
da naştere sentimentelor pozitive – de încredere în propriul potenţial, de dorinţă de 
cunoaştere, de împlinire etc.”  

Metodele interactive de grup urmăresc realizarea unui act didactic modern 
adaptat la cerinţele educaţiei actuale, centrat pe interdisciplinaritate şi participare 
afectiv-emoţională. 

Metodele interactive de grup – trepte ale schimbării în şcoala contemporană 

Învăţământul în ultimele decenii a propus o schimbare prin elaborarea de noi 
metode de predare şi învăţare în şcoală. Pedagogi de seamă ai timpurilor noastre ca : 
P. Janet, L.S. Vîgoski, J.Piaget pun la baza însuşirii cunoştinţelor acţiunea în dubla ei 
ipostază : acţiunea externă şi acţiunea mintală. Pornind de la orientările prefigurate în 
cercetări, o nouă didactică îşi croieşte drum, o didactică a metodelor active, pentru care 
elevul nu mai este un simplu receptor de informaţii, ci un subiect al cunoaşterii şi 
acţiunii. 

 Metodele activ-participative sunt axate pe activitatea elevului şi tind să 
deplaseze accentul pe învăţare, cu ridicarea concomitentă a exigenţelor faţă de predare. 
Elevul este considerat subiect al actului de instruire şi educaţie. Dacă didactica 
tradiţională punea accent pe instrucţie, în didactica modernă se acordă prioritate laturii 
formativ – educative, exersării şi dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor intelectuale, 
inovaţiei şi creaţiei, formaţiei de ansamblu a personalităţii. Accentul cade acum pe 
principiul educaţiei permanente urmărind, însuşirea unor tehnici de muncă intelectuală, 
de autoinstruire permanentă. 

 Activitatea autentică trebuie să se bazeze pe mecanismele gândirii şi ale 
imaginaţiei proprii; activizarea maximă urmează să se desfăşoare la nivelul gândirii. 
Activ este elevul care gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară 
şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire 
a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. 

 Metodele active sunt deci metodele operatorii care rezervă o pondere crescândă 
elevului în interacţiunea lui cu obiectele învăţării, care determină un maximum de 
activism al structurilor operaţional – mintale în raport cu sarcinile de învăţare în care 
este angajat acesta. 

Întregul sistem al educaţiei active subliniază interesul şi curiozitatea, trebuinţa 
de cunoaştere şi trăire emotivă. Conceptul de “metodă activă” se întemeiază pe 
primatul efortului de gândire si pe “mecanismul gândirii” cărora li se asociază şi li se 
subordonează “mecanismul motivaţiei”. 

 

 În opoziţie cu metodologia tradiţională pentru care elevul rămâne mai mult un 
auditor sau un simplu spectator în clasă, gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite 
ori i se demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un 
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participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea 
activităţii proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor 
intelectuale şi energiilor emoţional – motivaţionale în raport cu sarcina de învăţare 
dată. 

 Metodele activ – participative se disting prin caracterul lor solicitant; ele pun în 
acţiune, sub multiple aspecte,  forţele intelectuale ale elevului – gândirea, imaginaţia, 
memoria şi voinţa acestuia. 

 Gradul de activizare şi participare variază de la metodă la metodă. Depinde de 
felul cum este înţeleasă şi utilizată o metodă sau alta, cum se îmbină elementele de 
dirijare a învăţării cu cele de muncă independentă, cum este concepută dirijarea. Latura 
independentă, dialogul euristic, învăţarea prin explorare şi descoperire, discuţiile 
colective, implica elevii în învăţare mai mult decât o explicaţie, o expunere ori o 
demonstraţie. 

 Metodele activ – participative au un pronunţat caracter formativ – educativ iar 
introducerea lor în procesul de învăţământ duce la o mai bună organizare, dirijare şi 
înţelegere a acestuia. 

 Clasificarea metodelor interactive de grup 

Metodele şi tehinicile interactive de grup sunt adaptate întregului proces 
instructiv-educativ pornind de la predare şi până la fixare şi sistematizare. Acoperă de 
asemenea şi cerinţele de rezolvare de probleme prin stimulare a creativităţii  şi cercetare 
impuse de un proces didactic modern, în permanentă optimizare. 

După funcţia didactică pricipală, metodele şi tehnicile interactive de grup se 
clasifică în :  

1.Metode de predare-învăţare 

-Predarea-învăţarea reciprocă (Reciprocal teaching – Palinscar), Mozaicul 
(Metoda Jigsaw), Tehnica florii de nufăr (Lotus blossom technique), Cascada, Citirea 
cuprinzătoare, Schimbă perechea (Share-Pair Circles), Bula dublă, Cubul, Puzzle, 
Metoda piramidei, Comunicarea rotativă, Stabilirea succesiunii evenimentelor, 
Partenerul de sprijin, Învăţarea în cerc, Mica publicitate, Examinarea povestirii. 

2.Metode de fixare, consolidare şi evaluare 

-Piramida şi diamantul; Ciorchinele; Tehnica fotolimbajului; Benzi desenate; 
Posterul; Diagrama Venn; Cvintetul; Tehnica blazonului; Jurnalul grafic; Turul 
galeriei; Turnirul întrebărilor; Categorizarea; Sintetizarea; Cartonaşele luminoase; 
Metoda R.A.I.; Ghicitorile 

3.Metode de creativitate 

-Brainstormingul; Tehnica 6/3/5; Metoda Philips 6/6; Tehnica viselor 
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4.Metode de rezolvare de probleme 

-Metoda –Pălăriuţele gânditoare (Thinking hats); Studiul de caz; Pătratele 
divizate; Diagrama cauză-efect; Minicazurile; Interviul; Explozia stelară 
(Starbursting); Metoda Frisco; Mai multe capete la un loc; Caruselul 

5.Metode de cercetare în grup 

-Proiectul; Reportajul; Investigaţia în grup; Experimentul; Explorarea 
interdisciplinară; Cercetarea mea; Investigaţia comună. 

 

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI PERSONALE ÎN APLICAREA 
METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

„Cercetarea pedagogică este o strategie întreprinsă în vederea susţinerii unor 
relaţii inedite între componentele acţiunii educaţionale şi a desprinderii unor soluţii şi 
variante optime în desfăsurarea sa ulterioară. Cercetarea pedagogică conduce în mod 
inevitabil la descopeerirea unor manifestări şi interacţiuni proprii educaţiei şi sugerează 
o diversitate de reguli în vederea creşterii randamentului său.”(Nicola, I., 1998, pag. 
105) 

Luând în considerare aceste aspecte am încercat să optimizez procesul 
instructiv-educativ desfăşurat la clasă, să găsesc căi şi mijloace care să transforme 
învăţarea pasivă, bazată prin simpla transmitere de cunoştinţe într-o activitate atractivă, 
plăcută în care copiii să înveţe prin acţiune.  

Cercetarea, efectiv, a debutat în primul semestru al anului şcolar 2021-2022, la 
grupele mari A şi B de la Gradinita cu P.P „Elena Farago” Craiova, pentru a urmări 
oportunităţile aduse de aplicarea metodelor interactive de grup în procesul instructiv-
educativ în interesul copiilor. 

 Prin aplicarea acestor metode voi urmări tendinţele apărute în evoluţia copiilor, 
legate de motivaţia învăţării, participarea la activităţi, implicarea în desfăşurarea unui 
proiect tematic atât a copiilor cât şi a părinţilor. De asemenea prezintă importanţă 
rezultatele evaluării realizate la sfârşitul perioadei de cercetare. 

Aplicarea acestor metode va avea efect doar la nivel cognitiv sau şi 
comportamental? Vor reuşi copiii să identifice problemele pentru a le putea înţelege? 
Vor dezvolta gândirea democratică şi spiritul critic al copiilor? 

Educaţia modernă presupune formarea la copii a capacitătii de selecţie, de 
combinare, de asimilare a cunoştinţelor care le vor fi necesare în şcoală şi apoi în viaţa 
de adult. 

Procesul instructiv-educativ  trebuie să aibă un caracter spontan, pentru a 
contribui la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune.  
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Creativitatea educatoarei impusă de aceste metode interactive de grup va 
determina, urmând exemplul, dezvoltarea creativităţii la preşcolari. Se consideră că 
specificul procesului creativ nu este soluţionarea problemelor ci găsirea, descoperirea 
problemelor. 

Astfel aplicând metode interactive de grup la clasă voi încerca să motivez copiii 
in emiterea de idei, opinii, să înveţe să adreseze întrebări şi să critice problemele, să ia 
decizii în grup şi să rezolve conflicte. 

Copiii vor învăţa să-şi asume diferite roluri, determinate de specificul anumitor 
metode, chiar dacă acestea nu sunt la  început agreate. Situaţiile de învătare create de 
aceste metode sunt apropiate de mediul concret în care se dezvoltă copilul, dezbat 
comportamente reale, cotidiene, fiind astfel mult mai bine înţelese de copil. 

Noua abordare educaţională la nivel preşcolar constituie o provocare pentru 
educatoare care vor trebui să reconsidere importanţa ansamblului de activităţi 
desfăşurate în grădiniţă, ţinând cont de toate aspectele dezvoltării copilului.  

Ipoteza cercetării 

  IPOTEZA GENERALĂ: 
 

 Dacă voi aplica cu preponderenţă metodele interactive de grup în activităţile cu 
preşcolarii, aceştia vor manifesta atitudini  şi comportamente democratice, vor dobândi  
capacitatea de a găsi singuri informatii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în 
situaţii concrete de viaţă, concretizându-se în dezvoltarea liberă-integrală şi 
armonioasă a personalităţii fiecărui copil. 
 

Această ipoteză generează următoarele ipoteze particulare: 
- Ipoteza particulară 1 

Dacă voi proiecta şi voi aplica metode interactive de grup, voi contribui la 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 
imagini de sine pozitive; 
- Ipoteza particulară 2 

Dacă voi folosi metode interactive de grup adaptate învăţământului preşcolar voi 
dezvolta copiilor caapcitatea de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul 
pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, prin încurajarea explorărilor, exerciţiilor, 
încercărilor şi experimentărilor ca experienţe autonome de învăţare; 

Scopul şi obiectivele propuse în cadrul temei de cercetare 

Cercetarea propusă are drept scop stabilirea  bazele metodologice de elaborare  
şi aplicare a strategiilor didactice interactive în cadrul procesului instructiv-educativ în 
grădiniţă. 
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În vederea urmăririi cerinţelor formulate în ipoteză este necesară delimitarea 
următoarelor aspecte, care constituie algoritmul cercetării: 

 Stabilirea caracteristicilor psihopedagogice ale copilului de vârstă preşcolară 
 Definirea noţiunilor de „metodologie didactică”,  „metodă activ-participativă de 

învăţare”; 
 Determinarea condiţiilor curriculare de selectare şi aplicare a metodelor active 

(interactive) în cadrul activităţilor de predare-învăţare  în grădiniţă; 
 Stabilirea nivelului elevilor în perspectiva realizării obiectivului educaţional în 

învăţământul preşcolar; 
 Proiectarea modelelor didactice, axate pe metode didactice interactive de învăţare în 

grup la preşcolari; 
 Organizarea şi desfăşurarea demersului pedagogic experimental în vederea validarii 

metodelor interactive de învăţare la nivel preşcolar; 
 Formarea şi cultivarea atitudinilor de toleranţă, respect şi înţelegere faţă de partenerii 

din educaţie; 
 Studierea impactului metodelor interactive de grup în rândul preşcolarilor şi cadrelor 

didactice  
 Evidenţierea avantajelor şi dezavantajelor metodelor aplicate în  activitatea de 

învăţare; 
 Analiza sugestiilor şi nemulţumirilor partenerilor educaţionali implicaţi vizavi de 

eficienţa metodelor interactive de grup; 
 Valorificarea experienţei didactice prin contribuţii în domeniul metodicii predării 

activităţii instructiv-educative în învăţământul preşcolar. 
 

Metodologia   cercetării 

 Are drept scop modalitatea de verificare a ipotezei, prin urmărirea obiectivelor 
derivate, parcurgând următorii paşi: „acumularea datelor iniţiale prin metode 
constatative, stabilirea duratei de desfăşurare, a eşantionului de elevi, a tipului de 
cercetare, a variabilelor şi factorilor implicaţi, a măsurilor de intervenţie şi a 
contextului în care vor fi aplicate, a tehnicilor de identificare şi consemnare a datelor 
semnificative, a posibilităţilor de verificare directă sau indirectă” (Joiţa, E., 2003, 
pag.402) 

Eşantion 

Grădiniţa unde s-a făcut experimentul a fost Grădiniţa cu Program Prelungit 
”Elena Farago” din Craiova, judeţul Dolj. Experimentul s-a realizat în perioada 20 
septembrie 2021- 30 ianuarie 2022, la nivelul grupei mari. Grupele alese au fost două: 
una experimentală ( grupa mare B) şi o grupă de control (grupa mare A). Numărul 
preşcolarilor din aceste grupe a fost aproximativ egal : 26 şi respectiv 28 de copii. 
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Eşantionul experimental 
GRUPA NUMĂR BĂIEŢI NUMĂR FETE 
MARE –B 12 14 
NR.TOTAL 
PREŞCOLARI 

                                 

  26  

 

Eşantionul de control 

GRUPA NUMĂR BĂIEŢI NUMĂR FETE 
MARE - A 17 11 
NR.TOTAL 
PREŞCOLARI 

                                   

 28   
 

Parcurgerea în mod continuu şi sistematic a conţinuturilor curriculare propuse 
de educatoare necesită o permanentă monitorizare, pentru a şti în orice moment la ce 
nivel se găsesc copiii, ce cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini au deja pentru a 
merge mai departe.”Evaluarea este actul didactic complex , integrat întregului proces 
de învăţământ, care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea 
(nivelul, performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat  - în mod curent, 
periodic şi final, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. 
(Bontaş, I., 1996, pag.201) 

Prin evaluarea iniţială se „valorifică întreaga experienţă anterioară a elevilor, 
necesară în noul proiect, în adecvarea soluţiilor pentru corectare, recuperare, predare-
învăţare, stimulare” (Joiţa, E., , 2003, pag.285) 

  Evaluarea iniţială la cele două grupe  a vizat cunoaşterea niveluluide 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi la care se află copiii în acest moment, la 
începutul anului şcolar. Ea vizează atât cunoaşterea nivelului grupei, precum şi 
particularităţile individuale ale fiecărui copil şi al ritmului propriu de învăţare, condiţia 
în care aceştia se pot integra în activitatea didactică.  

Instrumentele de evaluare alese au ţinut cont de faptul că se cunoaşte în general 
nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi la care se află copiii, ambele grupe având 
continuitate în gradinită şi fiind conduse de aceleaşi educatoare începând cu grupa 
mică. Excepţie fac copiii nou veniţi în grupă, care necesită atenţie suplimentară în 
vederea integrării cu succes în cadrul grupului. 

În urma realizării evaluării iniţiale, la grupa mare B, grupa experimentală, şi la 
grupa mare A, grupa de control, s-au obţinut următoarele rezultate: 
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GRUPA MARE B 

Nr. copii 
prezenti 

CALIFICATIVUL 

 

FB B S I 

26 14 10 2 - 

 

54%38%

8%

FB

B

S

 
La  grupa  mare B s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

  -54% calificativ FB – bulină roşie 

  -38% calificativ B – bulină albastră 

  -8% calificativ S – bulină galbenă 

 GRUPA MARE A 

Nr. copii 
prezenti 

CALIFICATIVUL 

 

FB B S I 

28 12 11 5 - 

43%

39%

18%

FB

B

S
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La  grupa  mare A s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

 

  -43% calificativ FB – bulină roşie 

  -39% calificativ B – bulină albastră 

  -18% calificativ S – bulină 
galbenă 

 

Analizate comparativ, rezultatele 
evaluării iniţiale, constatăm că nivelul 
celor două grupe este aproximativ 
asemănăor 

 

 

 

 

 

 

 

La fiecare grupă exisă dificultăţi de integrare în grup a copiilor nou veniţi dar 
acestea se vor regla în timp scurt. 

Probele de evaluare au fost aplicate unui număr de 26 respctiv 28 copii care au 
fost prezenţi la grădiniţă.   În urma aplicării probelor de evaluare iniţială de la toate 
categoriile de activitate  copiii puteau obţine maxim 100 puncte corespunzătoare 
calificativului FB.  

S-a constatat că la grupa mare B un număr de 3 copii (R..C, T.S., Ţ.A) au 
probleme în evoluţie şi au nevoie de un specialist (psiholog, logoped) care vor ajuta 
educatoarele pentru a identifica şi apoi ameliora factorii psihologici, sociali şi 
educaţionali care le influenţează performanţele. La grupa mare A există de asemenea 
doi copii cu probleme de comportament care necesită sprijinul profesorului 
psihopedagog. 

 Rezultatele evaluării iniţiale arată că nivelul la care se situează grupa în 
ansamblul ei este bun, dar sunt necesare măsuri de reglare, ameliorare, perfecţionare 
prin stabilirea unor obiective accesibile şi a unor tipuri de activitate care să asigure 
creşterea performanţelor. 

 Ţinând cont de caracteristicile evaluării formative şi evaluării formatoare 
(Bordas, I şi Cabrera,F., 2001, pag.25-48), am alternat metodele şi instrumentele de 
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evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare 
(observarea sistematică şi directă a copilului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări 
practice, portofoliul, studiul de caz, hărţile conceptuale). 

 Astfel că în cunoaşterea preşcolarilor un rol important l-a avut observaţia 
curentă. În urma activităţilor şi asistenţei desfăşurate la cele două grupe am putut sesiza 
contribuţiile spontane ale copiilor, modul în care îşi realizau sarcinile de lucru, greşelile 
frecvente şi dificultăţile care apăreau pe parcursul activităţilor. 

Am observat că :  
-La grupa mare A, datorită numărului mare de copii se lucrează destul de greu, 

copiii fiind mai rar  solicitaţi, fapt care generează momente de dezordine în clasă. Se 
lucrează într-un ritm destul de alert, dar de multe ori din cauza grabei apar greşeli, Sunt 
în grupă câţiva preşcolari cu capacitate intelectuală deosebită care lucrează suplimentar 
şi primesc fişe individuale de muncă independentă. La această grupă frecventează şi 
doi copii cu cerinţe educative speciale 

- Grupa mare B lucreaza intr-o atmosfera mai calma, copiii incep sa lucreze la 
centrele alese de ei, unde gasesc materiale didactice diverse puse la dispozitie de 
educatoare. Sunt permanent ajutati de educatoare, invatarea realizandu-se 
individualizat. 

 Datorită lucrului conform alternativei Step by Step, copiii sunt obişnuiţi să 
lucreze pe grupuri, să coopereze în realizarea sarcinilor, să-şi acorde sprijin reciproc şi 
de asemenea sunt capabili să medieze micile conflicte care apar în cursul unei zile. 

O altă metodă de cunoaştere a nivelului elevilor a fost chestionarea sau 
examinarea orală. Astfel, în cadrul activităţilor obligatorii, dar şi a celor liber alese, s-
au realizat conversaţii frontale după care s-a trecut la verificarea individuală a 
preşcolarilor. Grupa a fost solicitată să participe cu completări, aprecieri, soluţii etc. 
Educatoarea a adresat întrebări ajutătoare iar copiii nu au fost examinaţi excesiv, pentru 
a nu apărea riscul unei stări de tensiune.  

Deoarece nivelul de pregătire al preşcolarilor nu poate fi cunoscut printr-o 
singură probă şi un singur procedeu, am considerat că această examinare repetată este 
o cale care duce spre o justă cunoaştere şi apreciere a nivelului grupei.  

În urma examinărilor orale am putut face următoarele constatări :  
- majoritatea elevilor erau bine pregătiţi şi răspunsurile date au fost bune;   
- copiii se anunţau la răspuns prin ridicarea mâinii, dar existau şi  situaţii de  
răspuns în cor la întrebările educatoarelor, 
- existau unele momente în care preşcolarii nu par să comunice şi să colaboreze  
între ei sau cu educatoarea.  

Examinările orale au relevant faptul că nivelul celor două grupe este bun. Se 
poate spune că existau 10 –12 copii foarte buni în fiecare grupă, care participau activ 
la fiecare activitate, 12 – 14 preşcolari buni care însă aveau unele lacune în cunoştinţe 
şi 2 – 4 copii care nu manifestau interes faţă de activităţile desfăşurate şi necesitau 
ajutor special din partea educatoarelor. 

 Tot pentru a putea descoperi nivelul de pregătire al copiilor în această perioadă 
am studiat portofoliile şi fişele psiho-pedagogice ale copiilor  . 
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 Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, 
progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta 
sporeşte motivăţia învăţării.” (Cerghit, I., 2002, pag. 315). 

 Portofoliile preşcolarilor au cuprins fişe de muncă independentă, lucrări 
personale, desene, lucrări de atelier etc. 

 Portofoliul reprezină un veritabil “portret pedagogic” al copilului relevând 
nivelul general de pregătire, rezultatele deosebite obţinute, interesele şi aptitudinile 
demonstrate, capacităţile formate, atitudinile, dificultăţile în învăţare întâmpinate, 
corelaţiile interdisciplinare, resursele pentru o învăţare ulterioară, disponibilităţile de 
comunicare şi de lucru în echipă, gradul de implicare în sarcina de lucru, perseverenţa 
şi conştiinciozitatea, trăsăturile de personalitate. 

 Portofoliul m-a putut ajuta să evaluez fiecare copil; să cunosc progresul sau 
regresul fiecăruia şi să cunosc atitudinea preşcolarului faţă de activitatea instructiv-
educativă. 

 Pentru mine a reprezintat şi o modalitate eficientă de a urmări evoluţia şi 
progresul copiilor în contextul activităţilor instructive-educative. Am obţinut 
informaţii cu privire la: 

 nivelul de pregătire; 
  direcţia de evoluţie şcolară a copilului; 
 interesele manifestate către anumite domenii; 
 aptitudinile de care dă dovadă copilul; 
  atitudinile acestuia faţă de învaţătură; 
  entuziasmul şi participarea la activităţi; 

 Aceste date factuale au fost interpretate, configurându-se profilul personal al 
fiecărui copil. Un dezavantaj al acestei practici este că necesită timp mai mult şi există 
riscul notării datelor în mod subiectiv. 

Analiza,  prelucrarea   matematico-statistică şi interpretarea   rezultatelor 

Cercetarea de faţă a dorit să demonstreze faptul că munca la clasă cu ajutorul 
metodelor activ - participative duce la rezultate mai bune în ceea ce priveşte învăţarea 
şi progresele copiilor. 

 Testul de evaluare iniţial a fost dat în data de 29.09.2021, iar graficul rezultatelor 
celor două grupe arăta astfel : 

Grupa mare B 
Nr. 
Copii 
prezenţi 

Nr.  
Copii  
absenţi 

CALIFICATIV 

FB B S 

26 - 14 10 2 
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54%38%

8%

F. BINE

BINE

SUFICIENT

  
Grupa mare A 

Nr. 
Copii 
prezenţi 

Nr.  
Copii  
absenţi 

CALIFICATIV 

FB B S 

26 - 12 11 5 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele evaluării finale 

Grupa 
mare 
B 

 
Nr. 
copii 

CALIFICATIV Grupa 
mare 
A 

 
Nr.  
copii 

CALIFICATIV 

FB B S FB B S 

 26 21 4 1  28 14 12 2 

 

43%

39%

18%

F.BINE

BINE

SUFICIENT
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81%

15%
4%

MAXIM

MEDIU

MINIM

50%
43%

7%

MAXIM

MEDIU

MINIM

 

Se observă că parcursul desfăşurării experimentului, grupa experimentală mare 
B a obţinut rezultate cu mult mai bune ca şi grupa de control mare A. Aşadar, învăţarea 
prin metode active-participative, a determinat progrese mai bune în evoluţia 
preşcolarilor decât învăţarea prin metode tradiţionale (expunerea, conversaţia, 
exerciţiul,demonstraţia, observaţia). 

Dacă la început, calificativul FB era obţinut în proporţie de 54% respectiv 43% 
la cele două grupe, în urma predării – învăţării diferenţiate se poate observa o creştere 
a calificativului F.B. de peste 25 % la grupa experimentală şi o stagnare la grupa de 
control. De asemenea este bine de remarcat la grupa pregătitoare A, evoluţia copiilor 
cu calificativ Suficient la începutul anului şcolar, la sfârşitul experimentului doar doi 
preşcolari obţinând acelaşi calificativ. La grupa de control, procentul preşcolarilor cu  
calificativul Suficient nu arată nici o modificare între cele două etape. 

 Se constată aşadar că media obţinută la grupa experimentală a fost cu mult mai 
ridicată decât la grupa de control; obţinându-se calificativul FB în proporţie de 70% 
faţă de 42% la grupa de control, calificativul B în proporţie de 25% faţă de 50% la 
grupa de control, calificativul S în proporţie de 7% faţă de 8% la clasele de control. 

Voi prezenta mai jos graficul ce urmăreşte evoluţia grupei experimentale şi a 
celei de control pe parcursul celor patru luni de desfăşurare a experimentului : 

Grupa mare B 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 

În baza centralizării rezultatelor cercetării s-au constatat următoarele: 

 La grupa de control, mare  B,  unde predarea – învăţarea s-a desfăşurat în mod 
tradiţional se poate observa o diferenţă extrem de mică între testele iniţiale şi testele 
finale. 
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Folosind sistemul metodologic tradiţional, în care predomină organizarea 
frontală, actul învăţării a fost unul de tip pasiv la grupa de control, în care copiii, după 
etapa verificării cunoştinţelor anterioare, “au asistat” la expunerea unor conţinuturi, pe 
care le-au memorat fără a exista posibilitatea de sinteză, analiză, prelucrare sau aplicare 
a informaţiilor transmise de educatoare.  

Rezultă faptul că toţi copiii au receptat pasiv aceste informaţii, nu au participat 
activ la desfăşurarea activităţilor, iar la testul final evoluţia copiilor, concetizată în 
procentul calificativelor FB şi B a fost mai mic decât la grupa experimentală, mare B. 

Chiar dacă conţinutul informativ a fost acelaşi, ambele grupe parcurgând 
aceleaşi proiecte tematice, constatăm că nu este suficient, conţinutul prin el însuşi nu 
poate determina progrese majore în evoluţia copilului decât dacă este predat în mod 
interactiv, prin participarea nemijlocită a copiilor. 

 Utilizarea metodelor interctive de grup, la grupa mare B (experimentală) a avut 
un rol însemnat, deoarece copiii au fost antrenaţi activ în însuşirea noilor cunoştinţe, 
au exersat capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 
au fost stimulate şi dezvoltate  capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, 
gândirea critică, gândirea laterală), capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt 
mod, de a relaxa controlul gândirii. 

 Metodele activ-participative dezvoltă inteligenţele multiple, atitudinea 
creatoare, accelerează curiozitatea ca proces de căutare şi descoperire, orientează 
gândirea copilului spre probleme a căror soluţie au un caracter inductiv, plecând de la 
ideea posibilităţii găsirii rezultatelor optime din mai multe posibile. 

 Analizând comparativ rezultatele evaluării iniţiale şi finale la grupa 
experimentală, s-au constatat diferenţe destul de mari între calificativele obţinute la 
primul test şi cele obţinute la testul final : o evoluţie de 25 % la calificativul FB şi un 
important progres de 10%  la calificativul S. Dintre cei 2 copiii evaluaţi cu „S” la 
evaluarea iniţială, doar 1 dintre aceştia a rămas la acelaşi nivel al calificativului iniţial. 

La grupa de control în urma aceleiaşi analize se constată mici diferenţe, o 
stagnare, ceea ce arată că nu s-au produs schimbări semnificative în evoluţia copiilor. 

Munca independentă a avut rolul de a activiza copiii, de a-i face să înţeleagă mai 
bine noile cunoştinţe, să le aplice fără mare dificultate. 

 Concluzia finală vizează faptul ca aceste metode să nu lipsească din procesul 
instructiv – educativ, să fie utilizate în mod adecvat în intermediul tuturor tipurilor de 
lactivităţi, la orice nivel şi disciplină. 

 Rezultatele cercetării reprezintă deschideri pertinente folosirii metodelor 
interactive de grup în activităţile desfăşurate în gradiniţă, luând însă în considerare 
următoarele recomandări: 
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1.Metoda aplicată trebuie să fie bine cunoscută de către educatoare, şi să respecte 
riguros etapele de realizare, fiind prezentată copiilor ca un joc cu reguli; 

 2.Aproape fiecare metodă necesită un „echipament”, un set de materiale 
didactice care trebuie realizate de către educatoare si este obligatoriu să fie atractive 
pentru copii 

 3.Spaţiul clasei nu mai este rigid, în timpul derulării demersului metodei, copiii 
gestionează acest spaţiu pentru a fi funcţional pentru stilurile lor de învăţare 

 4.Este de importanţă deosebită familiarizarea copiilor cu metodele şi materialele 
didactice specifice (prin jocuri-exerciţiu, activităţi practice), pentru a uşura demersul 
didactic al metodelor. 

 Alături de celelalte componente ale procesului didactic, strategia didactică este 
responsabilă de reuşita actului de predare-învăţare-evaluare, de aceea ea va viza: 
stimularea curiozităţii şi a trebuinţei de cunoaştere la copii, declanşarea motivaţiei 
pozitive şi afective, asigurarea unui climat educaţional dezinhibant amenajat pe centre 
de activitate, o conduită didactică flexibilă care încurajează libera exprimare a 
copilului, şi nu în ultimul rând folosirea cu preponderenţă a metodelor interactive de 
grup în activităţile cu preşcolarii. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

prof.Postolache Dumitrița                                                               
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI VITEAZU “VULCAN/HUNEDOARA 

 
 
 
 

Două instituții de învățământ din municipiul Vulcan primesc donații de 
calculatoare prin “Dăm Click pe România” 

 Două instituții de învățământ din municipiul Vulcan primesc donații de 
calculatoare prin “Dăm Click pe România” 

Asociația Ateliere Fără Frontiere anunță laureații programului Dăm Click pe 
România 2020 și adaugă 122 școli și organizații selectate pentru a beneficia de 2000 
de calculatoare, astfel încât lipsa echipamentelor IT să nu mai fie un impediment pentru 
participarea la școala online, dar și pentru a susține inițiative locale pentru integrare și 
educație. 

Pentru această ediție a programului pe platforma națională de donații de 
calculatoare pentru educație EduClick au fost înscrise solicitări de calculatoare din 
partea inițiatorilor a 380 proiecte educaționale. S-au solicitat în total 4.800 de 
calculatoare, cu 2.800 mai multe decât numărul inițial disponibil, de 2.000. 

Cei 122 laureați ai programului Dăm Click pe România, provin din 36 județe ale 
țării, având în total peste 12.000 de beneficiari finali – elevi, profesori, specialiști în 
educația celor cu nevoi speciale. 

Cele mai multe proiecte laureate din această ediție au fost propuse de unități de 
învățământ deoarece în perioada pandemiei utilizarea echipamentelor IT s-a dovedit 
indispensabilă pentru continuitatea procesului educațional, pentru toți profesorii și 
elevii, programul vine ca un stimul și, totodată, ajutor pentru accesarea materialelor 
didactice digitale pe care le vor folosi aceștia. 

Printre laureați se numără și două școli din municipiul Vulcan, care au propus 
proiecte educaționale derulate în sprijinul celor vulnerabili. Structurile care vor 
beneficia de donații de calculatoare din partea asociației Ateliere Fără Frontiere în urma 
participării la concursul de proiecte de pe platforma EduClick sunt Liceul Tehnologic 
„Mihai Viteazu”Vulcan, și Școala GimnazialăNr.6 Vulcan. 
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Programul Dăm Click pe România derulat de asociația Ateliere Fără Frontiere 
este o astfel de inițiativă, căreia am acceptat bucuroși să ne alăturăm, mai ales că 
vizează un tip de educație prin respect fata de mediu,solidaritate si implicare socială . 

De unde această motivație? prof.Dumitrita Postolache coordonatorul proiectului 
ca mulți alți  profesori din generația ei, a înțeles că profesiile viitorului se învârt în jurul 
tehnologiei, așa că  deprinderea copiilor cu lumea IT nu sunt un moft, ci o necesitate. 

„Mulți copii au calculatoare acasă, dar la școală au avantajul că au instructor, 
lucrează în echipă, schimbă informații,vizualizează tot felul de alte proiecte din care se 
inspiră. Noi am fost încântați când am câștigat computerele, părinții au fost încântați, 
dar cei mai încântați au fost copiii. 

Vrem să demarăm mai multe proiecte utile copiilor, activități opționale din care 
să învețe, cum ar fi Educație Financiară. 
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Stimați colegi, 
În atașament găsiți lista școlilor câștigătoare care au aplicat în cadrul 

programului Dăm Click pe România. În urma acestui program unitățile de învățământ 
vor primi câte 25 de calculatoare de tip desktop. 

Laureații au fost aleși, pe baza evaluării proiectelor depuse, de către o comisie 
alcătuită din reprezentanți ai Ateliere Fără Frontiere și ai partenerilor ediției. Comisia 
a urmărit relevanța, impactul, fezabilitatea și sustenabilitatea proiectelor depuse de 
către candidați. 

 
 
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=60&t=23709...! 
 
 
 
http://ziarulexclusiv.ro/.../doua-institutii-de.../ 
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Activități realizate pentru promovarea imaginii  

unității de învățământ “Şcoala Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu”, Satu Mare 

 

Învăţătoarea clasei, Poti Hajnalka                                                        
Şcoala Gimnazială “Dr. Vasile Lucaciu”, Satu Mare 

 
Activităţile prezentate s-au desfăşurat în perioada “Şcoala altfel”, având tema 

“Minigrădina şcolii”. Elevii din clasa mea s-au angajat în amenajarea unei minigrădini 
cu flori. S-au urmărit trei scopuri importante: 

1.Dezvoltarea bagajului de cunoştinţe despre plante . 
2. Crearea unui mediu înconjurător adecvat cultivării şi dezvoltării plantelor. 
3.Formarea unui comportament plin de respect și responsabilitate față de plantele 

din mediul îmconjurător. 
Astfel activităţile s-au desfăşurat pe trei planuri: 

1. Pentru a identifica caracteristicile ale plantelor din mediul înconjurător, am 
vizitat curtea şcolii şi parcurile din apropierea şcolii, am observat plantele din curtea 
şcolii şi din străzile, parcurile apropiate. Am identificat caracteristicile ale plantelor din 
mediul înconjurător şi  îndepărtat, am vizionat  filme ştiinţifice despre plante. 

2. După pregătirea teoretică ne-am apucat de  amenajarea unei minigrădini în 
curtea şcolii. Am creat un plan al minigrădinii, am achiziţionat seminţele şi a uneltele 
necesare, am semănat seminţele şi am cultivat răsadurile.  

    
Mai târziu elevii au prezentat cu mândrie ierbarele cu plantele culese din minigrădină, 
podoabele şi bijuteriile confecţionate din seminţe şi alte roade.  
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3. Am considerat că pe lângă faptele ecologice desfăşurate este foarte important 

dezvoltarea şi formarea  unui comportament plin de respect și responsabilitate față de 
plantele cultivate. Aşadar am observat şi am tratat bolile plantelor  (păduchi, paraziţi, 
etc.), am observat necesităţile ale plantelor (apă, mai multă lumină) şi am prelucrat un 
plan de rezolvare ale acestora.  

Pentru a--i atrage şi a-i implica pe ceilalţi elevi de la şcoală, elevii din clasă au 
realizat  planşe, broşuri şi desene care atrag atenţia asupra importanţei ocrotirii şi 
conservării naturii (stoparea poluării aerului, a tăierii copacilor, etc.) 
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PERFORMANȚA  ADUSĂ ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

PROF. POTÎNG ALINA                                                                
GRĂDINIȚA P.P. NR. 36, TIMIȘOARA 

 
 

 
Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în 

dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot 
parcursul vieţii dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei 
educaţii de calitate în învăţământ. 

 
Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să 

fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două 
condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi 
să fie eficientă. Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul 
educaţional, reprezentat de programele informatice special dimensionate în perspectiva 
predării unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă . 

 
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea 

scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale. Calculatorul nu este utilizat pentru a 
înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a veni tocmai în sprijinul 
predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 
fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o 
predare eficientă. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina  de 
asemenea o dezvoltare optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, 
emoţional, social şi spiritual. 

 
În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să 

gândească independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre 
formare intelectuală. Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie 
să ne lărgească perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de 
pregătire al elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin 
în dezvoltare.Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi 
cel de evaluator.  

 
Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i 

convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile 
originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii 
să înţeleagă valoarea diversităţii şi a independenţei de spirit. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea 
sistematizează şi organizează influenţele mediului,dezvoltă personalitatea. 
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Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental care permite generarea 
de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a 
inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales 
ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-
o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. 

 
Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum 

matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. Noul mileniu aduce noi cerinţe 
educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ acum.  

 
O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei 

forme ale educaţiei şi anume: 
       -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată 

cronologic, realizată in instituţii specializate de către un personal specializat; 
       -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara 

sistemului formal de învăţământ de către diferite instituţii educative; 
       -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, 

cotidiană, existenţială, desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop 
principal. 

 
Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece 

măsurile propuse pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi 
adaptate fiecǎrei etape din cadrul învăţării continue. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea 
progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor 
prevăzute în programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie 
de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau 
ceea ce intuieşte. 

 
De o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea 

scrisă şi evaluarea orală; aceasta din urmă, deşi presupune un volum mare de timp 
pentru aprecierea tuturor elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau timidităţii, prezintă 
avantaje deosebite, precum: realizarea interacţiunii elev-profesor; demonstrarea 
stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare, 
demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului etc; 

 
Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care 

studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale 
ale acesteia, în scopul facilitării intervenţiei cadrului didactic în situaţii de criză micro-
educaţională şi a evitării consecinţelor negative ale acesteia. 

In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are 
in vedere transformarea acestuia din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” 
al propriei deveniri. 
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Modelul de proiectare a activităţii didactice are în vedere trecerea de la centrarea 
pe conţinut la centrarea pe activitatea elevului, care presupune deplasarea accentului în 
activitatea didactică:  Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic 
trebuie depăşită şi înlocuită cu metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe 
încurajarea gândirii critice a elevului, pe participarea activă a acestuia la formarea şi 
dezvoltarea sa intelectuală. 

 
      
Bibliografie: 
1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 
2. Alois Gherguţ,- “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, 

Iaşi, 2007; 
3. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002 
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                Rolul parintilor in educarea copilului  

 

Prof: Potoceanu Tamara-Nicoleta                                                         
Grădinița PP”Palatul Fermecat”Reșița 

 
 
Întâlnim peste tot mesaje de genul ” Nu ai cunoscut adevărata iubire până nu ai 

devenit mamă”, sau  ”Există o singură persoană care te iubește necondiționat, și aceea 
este mama ta”.  

 
Dincolo de sintagmele care se găsesc pe magneții de frigider, există însă un 

mesaj mai important. Cum este iubirea părinților față de copii și ce înseamnă iubirea 
necondiționată?  

O recunoștem sau nu, iubirea față de toți oamenii din viața noastră este una 
condiționată. Condiționată de comportamentul acestora, de atitudinea pe care o au față 
de noi, de concepțiile legate de viață, de credințele și convingerile lor.  

Este greu să iubim pe cineva care împărtășește credințe total opuse celor pe care 
le avem noi înșine. De cele mai multe ori, nici măcar de simpatie nu putem discuta în 
acest caz.  

 
Dar intră și copiii noștri în aceeași categorie?  
O mamă care a născut de curând, ne va spune că se simte inundată de un val 

nesfârșit de iubire pentru bebelușul ei. Și mai apoi, în primii ani de viață  ne iubim 
copiii mici fără limite și opreliști. Sunt atât de drăgălași, frumoși, ghiduși, isteți, chiar 
și micile lor împotriviri sunt absolut delicioase.  

 
Atunci când copiii cresc,  mama ne va răspunde că nimic nu s-a schimbat, că vor 

rămâne copiii ei până la moarte. Asta e adevărat, însă e greu de crezut că nimic nu se 
schimbă. Pe măsură ce așteptările și pretențiile cresc, și atitudinea mamelor se schimbă. 
Își iubesc ele copiii? Negreșit! Știu să își iubească copiii necondiționat? Uneori!  

Primesc copiii mesajul că sunt iubiți necondiționat? Prea puțini!Iubirea 
necondiționată este, așa cum îi spune și numele, independentă de orice altceva. Un 
copil iubit necondiționat nu va primi niciodată mesaje asemănătoare dresajului, 
șantajului emoțional, judecății de valoare la adresa lui, criticii dure la dresa propriei 
persoane.  
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Părinții care-și iubesc copiii necondiționat le acordă încredere și susținere în ceea 
ce doresc aceștia să întreprindă. Nu îi judecă pentru credințele lor, nu le fac fărâme 
încrederea în sine!   

Dacă îți iubești copilul necondiționat, nu te vei simți niciodată dezamagit de el, 
nu îl vei obliga, ci îl vei sfătui. Nu vei încerca să îl manipulezi ci îi vei accepta cu bune 
și cu rele deciziile pe care le-a făcut.  

Deși nevoia de iubire nu dispare niciodată, pe măsură ce creștem, dezvoltăm 
mecanisme de apărare și mecanisme compensatorii. Învățăm mai multe despre viață și 
experiența ne învață cum să gestionăm dezamăgirile și eșecurile.  

Copiii însă nu au la dispoziție nici aceste mecanisme, nici capacitatea de a face 
alegeri.  

 
Oamenii cei mai importanți din viața lor sunt mama și tata. Copiii au nevoie de 

validare din partea lor, de la singurele persoane pe care le cunosc atât de bine încât să 
aibă încredere în ele pentru supraviețuire. Părinții sunt măsura după care se 
autoevaluează copiii. Ei vor să își vadă părinții mulțumiți și plini de apreciere, și sunt 
dispuși să facă orice pentru asta. Se vor strădui mereu să le obțină, deși ele ar trebui să 
vină natural, necondiționat.  

 
Dacă se simt acceptați și iubiți de părinții lor, atunci copiii au un cămin cald. 

Recunoașterea și aprecierea atuurilor copilului tău și menținerea unei comunicări 
deschise cu el constituie aspecte vitale ale creșterii și educației sale, precum și ale unei 
relații de calitate părinte-copil, aceasta contribuind la fericirea întregii familii.    

Relația de atașament, odată creată, are o funcționalitate bidirecțională, astfel 
devenind o investiție dublă. Persoana care a beneficiat de susținere este capabilă, la 
rândul său, să ofere acest suport altora. Trebuie să observăm, așadar, că lipsa unei baze 
de atașament prejudiciază individul în două planuri: cel afectiv și cel congnitiv, precum 
și legătura strânsă dintre acestea în dezvoltarea personalității Crearea punților afective 
dintre părinți și copiii lor vor conduce la o comunicare eficientă și la construirea unei 
relații pozitive, care să ofere satisfacție atât părinților, cât și copiilor.  

 
    Comunicarea presupune de asemenea implicarea în activitățile pe care le place 

foarte mult copilul tău, fie că este vorba despre mersul pe bicicletă, lectură, activități 
în scopuri caritabile etc. Dovada existenței unor zone de interes comun îi va arăta 
copilului că te interesează viața lui, dincolo de aspectele rutinei de zi cu zi. 

Comunicarea eficientă e un drum cu sens dublu, așa că nu uita să asculți. Dacă 
ești relaxat, vei auzi chiar mai bine ce spune copilul și vei reuși să spui ceea ce tu îți 
dorești să spui.  

Adu-ți aminte că fiecare persoană are ideile sale proprii despre cum trebuie să 
se petreacă lucrurile, așa că alege-ți cu grijă cuvintele. În loc să spui ”Așa ar trebui să 
fie”, preferă afirmații precum: ”Mi-aș dori să…”, urmate de o descriere  a unui 
comportament anume. Încearcă să nu-l blamezi pe celălalt, spunând lucruri precum: 
””Mă faci să mă simt…” și folosește expresii ca: ”Atunci când tu ai făcut…eu m-am 
simțit…”  
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O altă provocare a procesului comunicării este cum recunoști gândurile negative 
ale copilului și cum le faci față. 

Copiii trebuie să învețe să gândească cu mintea lor, de-ajuns că tot mai mulți 
copii au tot mai puține responsabilități minime, obișnuite pentru nivelul lor de 
dezvoltare, din grija părinților de a le lua de pe umeri. Gândind cu mintea lor, atunci 
vor reuși să învețe mult mai eficient, pentru că răspunsurile le vor descoperi ei înșiși. 
Întocmai cum proceda filosoful grec Socrate cu elevii lui, putem proceda și ca părinți 
cu propriii noștri copii. Socrate  era celebru pentru că își educa elevii nu cu ajutorul 
metodelor didactice, ci punându-le întrebări subtile și alegându-și cu atenție cuvintele. 

 
În timp, această abordare preluată de la celebrul filosof, s-a dovedit a fi una 

dintre cele mai eficiente strategii de a schimba mentalități și convingeri. 
Aplicarea acestei metode în comunicarea cu copiii este de un real folos, întrucât 

ca părinte, te ajută să înțelegi cum văd copiii lucrurile din punctul lor de vedere, ceea 
ce este esențial nu doar în comunicarea cu ei, ci și pentru ajutorul pe care li-l oferi. 
Alege cu grijă întrebările, în așa fel încât, în mod subtil, să-ți ghidezi copilul spre 
răspunsul sau soluția adecvate.  Este de preferat evitarea întrebărilor care încep cu DE 
CE? și se pot folosi altfel de formulări, în genul: 

- Ce este mai important în legătură cu….?/- Ce crezi că poți face?/- Care sunt 
opțiunile de care dispui?/- Cât de convins ești că…?/- Ce dovezi ai legat de….? 

Aplicând această strategie a dialogului socratic, putem ajunge să recunoaștem și 
să descoperim gândirea negativistă a copilului și dacă aceasta devine o regulă, să luăm 
măsurile pentru a îndrepta situația. 

 
Astfel, dacă suntem atenți să comunicăm în permanență eficient cu copiii, dacă 

acționăm cu tact, calm și blândețe, rezultatele vor apărea pentru că și copilul va deveni 
mai deschis, mai comunicativ, mai aproape de sufletul părintilor. 

 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 

1. Claparide Eduard , "Psihologia copilului, pedagogic 
experimentala" , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti 1972 

2. Schiopu V. , " Psihologia  copilului "  ,   Editura  Didactica  si 
Pedagogica , Bucuresti , 1965 
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TEHNICI MODERNE DE ABORDARE A PROCESULUI INSTRUCTIV 
EDUCATIV – ABORDAREA STEM 

 

Prof. Potorac Dana Marina- Școala Gimnazială Smeeni-G.P.N. Sălcioara 
 

 STEM este acronimul pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică. Aceste 
activități STEM își propun să învețe copiii să facă o conexiune între ceea ce învață la 
materiile școlare și lumea înconjurătoare. În locul educației clasice, în care fiecare 
disciplină este studiată separat, o activitate STEM presupune o abordare concomitentă 
și aplicată a acestor 4 discipline.  Activitățile STEM se aseamănă cu experimentele 
științifice, însă aici nu este inclusă doar știința, ci și alte elemente din jurul copilului, 
stârnind astfel curiozitate și interes în a explora lumea înconjurătoare. 

 Proiectele STEM pot fi începute chiar de la vârsta de doi ani, atunci când creierul 
copilului este absorbant ca un burete. În primii 5 ani toate informațiile sunt asimilate 
într-un ritm alert, cu ușurință, acest lucru pierzându-se odată cu înaintarea în vârstă. 
 

Expunerea copiilor la experimente încă de când sunt mici formează noi legături 
neuronale în creierul lor, astfel încât ei vor găsi soluții mai bune și vor avea o atitudine 
mai deschisă către experiențele de acest fel.   Învățarea are loc într-un mod diferit la 
copii, înainte de a îi „modifica” noi cu învățarea tradițională. Noi ar trebui să îi 
încurajăm să gândească, să creeze, să își imagineze, să aibă propriile experiențe și 
propriile concluzii. Exact asta face educația STEM. 

 În luna octombrie am desfășurat la grădinița mea o activitate STEM, cu titlul 
”Cămara toamnei” prezentată și la nivel județean în cadrul cercului pedagogic, care s-
a dovedit de un real succes în rândul copiilor. Activitatea a avut ca scop  folosirea 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor copiilor pentru a rezolva probleme reale 
promovând ideea de lucru în echipă, de dialog, de punerea întrebărilor relevante, de 
căutarea informațiilor importante și de contextualizarea acestora în vederea 
descoperirii celor mai bune soluții. Obiectivele activității au fost următoarele: să 
utilizeze aparatul de laminat și perforatorul în vederea conservării frunzelor de toamnă 
pe care le vom utiliza la decorarea organizatoarelor; (Știință/Technology); să 
asambleze materialele puse la dispoziție (polistiren, scobitori, bețișoare de lemn) 
pentru a confecționa organizatoare/lădițe pentru cămară; (Construcții/ Engineering); să 
realizeze experimentul ”Plutirea” sortând fructe și legume în funcție de greutate pentru 
a le depozita corespunzător în organizatoare/lădițe; (cunoașterea mediului/ Science); 
să sorteze figurile geometrice din polistiren după forma și mărime în vederea utilizării 
lor pentru confecționarea organizatoarelor/ lădițelor; (activitate matematică/ Math). 

Activitatea a debutat cu reamintirea mesajului și noutății zilei prezentate în 
cadrul Întâlnirii de dimineață! Noutatea zilei Astăzi meșteri noi vom fi/ O cămară vom 
contrui/ Vom lucra cu mare spor, / Toamnei să-i fim ajutor!  Mesajul zilei: Hai cămară 
să creăm/ Și la centre să lucrăm/ La măsuțe vom găsi/ Tot ce ne va trebui!  
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Tranzitie:,,Bat din palme clap,clap,clap/Din picioare trap, trap,trap/Ne-nvârtim, 
ne răsucim/O cămară construim!”. S-a prezentat într-un limbaj accesibilizat obiectivele 
și sarcinile de lucru de la fiecare centru de lucru. La sectorul Știință/Technology s-a  
prezentat copiilor mai multe frunze de toamnă de forme, culori, dimensiuni diferite, 
lupe, aparat de plastifiat, folii de laminator și perforatoare. Copiii a trebuit să analizeze 
frunzele de toamnă menționând forma, culoarea, felul (simple, compuse) să arate 
nervurile frunzei observându-le cu lupa, apoi să utilizeze sub îndrumarea cadrului 
didactic aparatul de plastifiat pentru a conserva frunzele. După laminare acestea au fost 
decupate, perforate și le-a fost atașat un șnur pentru a fi utilizate în vederea decorării 
organizatoarelor din cămară.  

 
La sectorul Construcții/ Engineering copiii au avut la dispoziție figuri 

geometrice din polistiren, scobitori și bețe de lemn pentru a confecționa etajera și lădițe 
de diferite forme și dimensiuni pentru a le utiliza ca organizatoare pentru cămara 
toamnei,  fiind  suporturi pentru fructe și  legume. Figurile geometrice au fost sortate 
în funcție de formă și mărime la sectorul Math(cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi; mare, 
mic, mijlociu) după care au fost aduse la acest centru pentru asamblare iar obiectele 
care au fost depozitate în aceste lădițe au fost aduse de la centrul de cunoașterea 
mediului, unde au fost analizate și cântărite cu ajutorul experimentului ”Plutirea” 
pentru a stabili greutatea lor și cel mai potrivit organizator (obiectele ușoare în partea 
de sus a organizatorului, obiectele grele în partea inferioară unde suportul este mai 
stabil). 

 
La sectorul cunoașterea mediului/ Science copiii au avut la dispoziție un vas 

transparent cu apă și mai multe frcute și legume naturale specifice anotimpului toamna: 
fructe și legume personaficate cât mai atractiv pentru a le capta atenția copiilor. După 
ce au denumit fructele și legumele educatoarea le-a precizat faptul că în cămară 
obiectele trebuie așezate în organizatoare potrivite, cele mai ușoare în partea superioară 
a organizatorului, cele mai grele în partea inferioară pentru a se echilibra.  Ca să 
stabilim greutatea obiectelor s-a propus copiilor un experiment, prin care s-a stabilit 
care corpuri sunt mai grele respectiv ușoare, scufundându-le în apă. 

 
La sectorul activitate matematică/ Math copiii au avut la dispoziție mai multe 

figurine din polistiren de forme geometrice diferite: pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi. 
Acestea au fost sortate după formă și mărime, în funcție de vârsta copiilor astfel: grupa 
mică aleg cercul și pătratul (mic, mijlociu, mare), grupa mijlocie cercul, pătratul și 
triunghiul(mic, mijlociu, mare), grupa mare cerc, pătrat, triunghi și dreptunghi(mic, 
mijlociu, mare).  După sortare au fost transportate la centrul Construcții pentru a 
constitui suport pentru confecționarea organizatoarelor /lădițelor, asigurându-se 
caracterul integrat al activității derulate. Activitatea s-a încheiat cu așezarea obiectelor 
în organizatoare realizând astfel cămara Toamnei pe versurile cântecului: Astazi 
meșteri noi am fost 1,2/ Și am construit cu rost 1,2/ O cămară organizată/ Zâna 
Toamnă-i încântată! Niciun cuvânt nu poate descrie încântarea cu care preșcolarii 
descoperă, cu care reacționează la activitățile la care îi expun. Sunt uimiți, curioși, vor 
să afle mai multe sau să repete jocul.  
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Pe mine asta mă motivează să caut idei, să pregătesc materialele necesare și 
abordarea activităților în manbiera STEM chiar îi implică activ pe copii având 
numeroase beneficii asupra dezvoltării acestora . Încercați să derulați activități STEM 
pentru a avea o grupă de copii implicați, ancorați în realitate, capabili de a rezolva 
probleme și de a găsi metode potrivite pentru orice provocare fizică, cognitivă sau 
emoțională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Curriculum pentru educația timpurie 2019 (de la naștere până la vârsta de 6 ani), 

aprobat M.E.N., nr 4694/2.08.2019 
Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculum pentru educație  
https://toatepanzelesus.com/educatia-stem/ 
https://maraandtom.ro/educatia-stem-ce-este-principii-jucarii-stem/  
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Prof. înv. preșcolar Pravăț Costinela Ana-Maria                                            
Grădinița Albinuța, București, sector 2 

 
 

 În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centru comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o unitate de învățământ își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței/școlii. Analizând ceea ce 
se cere la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în 
contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită 
strategie, ce ține pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizației şi 
pe de altă parte de activitatea desfășurată de cadre didactice.  

Activitățile de formare și promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 
 difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională, programele și 

proiectele educaționale , baza materială, resursele umane, rezultatele școlare; 
 consilierea părinților privind orientarea școlară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, județean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre și a corelării ofertei educaționale cu 
cerințele de pe piața muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaționale (presă locală 
scrisă, internet). 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic în instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra unității de 
învățământ. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 
proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor 
de bună practică în managementul educațional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  
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Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al preșcolarilor/elevilor, instituția de învățământ ce promovează 
astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât 
și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educațională 
valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al 
activității, cât și în relațiile cu preșcolarii/elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor/preșcolarii. 

 
Imaginea unității de învățământ poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 

ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

674



 

PROMOVAREA UNITĂȚII ȘCOLARE ÎN PERIOADA ONLINE 

 

 Prof. înv. primar Pravăț Paula-Rocsana                                                   
Școala Gimnazială ”Nae A. Ghica”, Rucăr, Argeș 

 
Școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe 

care le are, dar și prin spațiile de învățare disponibile. O școală/grădiniță responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunității. Școala nu poate funcționa bine 
fără sprijinul comunității, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-și serviciile și altor 
membri ai comunității pe lângă tinerii școlarizați și contribuind astfel la dezvoltarea 
comunității și altfel decât prin realizarea educației formale. 

 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă 
a școlii. 

 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite.  

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la gradinita 
noastră, care au reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, 
organizat și desfășurat activități educative folosindu-se de mijloacele moderne de 
predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe placul 
preșcolarilor ce frecventează – chiar dacă acum doar online – unitatea noastră de 
învățământ. Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului 
de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES.  
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Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, 
folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate 
tematicilor abordate. Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au 
oferit părinților drept model de activitate.  

 
Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, 

Kidibot, Kinderpedia, Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative 
găsite ca sugestii în grupurile de discuţii ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, 
aplicații, instrumente digitale propuse de digital.educred.ro .O altă provocare pe care 
cadrele didactice din grădiniță este menținerea unei stări de spirit sănătoase a copilului 
și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Feedback-ul și produsele finale, sub formă 
de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost postate pe fiecare grup de 
discuție a părinților. Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online 
(pe diverse portaluri de specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile 
metodice de specialitate, cercuri pedagogice. 

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

contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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  PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

Profesor Predescu (Știrbu) Oana – Gabriela                                                
Școala Gimnazială Samarinești, județul Gorj 

 
 

    De ce este important brandingul în cadrul intituțiilor? Așa cum se întâmplă în 
cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se 
diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu instituțiile 
cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru creșterea 
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunități Imaginea unei institutii este un 
patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea bunurilor instituției, 
fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se 
gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 
de natura acestuia. O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra 
succesului ei și asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine 
negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie 
eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la 
un posibil și permanent dialog.  

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a 
societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui 
proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 
promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă.  

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel 
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate 
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de 
învățământ, În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față 
unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice 
locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare.  

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se 
realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei 
dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
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putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți 
(elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea 
fiind astfel influențată de școala.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid.                            
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Promovarea imaginii școlii                                                               
în contextul actual al descentralizării 

 

Prof. Prișca Rareș Cosmin                                                               
Școala Gimnazială Ațel, Județul Sibiu 

 
Procesele de transformare ale societății înregistrate în ultimii ani, tranziția către 

post industrialism și societatea bazată pe cunoaștere reprezintă tot atâtea provocări 
pentru sistemul de educație.  

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a 
societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui 
proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 
promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă. În acest 
context, o instituție de calitate capătă noi valențe și implică noi roluri instituționale. 

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel 
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate 
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de 
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci 
de a face branding. 

De ce este important brandingul în cadrul instituțiilor? Așa cum se întâmplă în 
cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se 
diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu instituțiile 
cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru creșterea 
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunități. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită 
„politică”, ce ține pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizației și 
pe de altă parte de activitatea desfășurată de angajați. Promovarea imaginii reprezintă 
acțiunea de convergență și de interferență a reclamei, publicității, utilizarea liderilor de 
opinie și a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare 
și multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizații școlare 
poate promova în mediul intern și extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-
o planificare riguroasă, folosind metodele și tehnicile potrivite. 

Elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare reprezintă un factor 
esențial. Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următorilor 
parametri: puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din regiune, puncte slabe ale 
școlii, puncte de contact ale școlii cu mediul extern, modalitatea de poziționare a școlii 
proprii și a școlilor din regiune.   
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A doua etapă o reprezintă determinarea unei poziționări dorite, și anume, să fim 
percepuți de către părinți ca școala cu o rată bună de promovabilitate la Evaluarea 
Națională, iar de către elevi ca școala în care procesul educațional nu e doar important, 
dar și interesant.  

Elaborarea unui slogan este următoarea etapă, coroborată cu elaborarea 
timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de promovare activă și 
perioade promovare pasive. Elaborarea ofertei educaționale, ce oferă școala unui elev, 
unui părinte precum și definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare sunt etapele 
finale ale strategiei. 

Bineînțeles, aceste schimbări necesită timp și efort susținut, și pot avea implicații 
negative asupra instituției dacă nu sunt realizate cu respect față de așteptările și profilul 
grupului țintă, propunându-mi să urmăresc în perspectivă:  

 Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor 
evolutive de: formare continuă / perfecționare / dezvoltare profesională;  

 Extinderea competențelor specifice în utilizarea tehnologiilor informaționale 
și de comunicare;  

 Corelarea structurilor și a momentelor din cariera didactică cu standardele 
educaționale și asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului 
creditelor profesionale;  

 Promovarea parteneriatului atât în planul relațiilor interșcolare cât și 
transșcolare;  

 Constituirea, la nivel local, a unor rețele de inovare prin implicarea tuturor 
factorilor educaționali și comunitari interesați de acest domeniu;  

 Menținerea imaginii școlii având în vedere dinamica resurselor și a contextelor 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI                                                
PRIN DERULAREA UNOR PARTENERIATE                                             

ÎN CADRUL COMUNITĂȚII LOCALE 

 

Profesor învățământ preșcolar Prună Ioana                                                
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6, Buzău 

 

 

În condițiile unui sistem de învățământ în continuă dezvoltare devine o 
necesitate accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniței printr-un proces 
de deschidere către comunitate și de stabilire a unor relații directe cu viitorii beneficiari 
direcți și indirecți.  

În acest sens, parteneriatul educațional este un mijloc important și necesar prin 
intermediul căruia se transmit către comunitate, respectiv potențiali beneficiari, 
informații care pot contribui la conturarea unei imagini pozitive a instituției de 
învățământ preșcolar. 

Conform E. Vrăjmaș, parteneriatul educațional reprezintă o prioritate în relațiile 
de colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ preșcolar și diferitele 
segmente ale societății, ”este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educațional" (Vrășmaș, E., 2002). Astfel, necesitatea și 
importanța parteneriatelor reiese din nevoia deschiderii grădiniței către comunitate și 
sensibilizarea comunității la nevoile grădiniței.  

Răspunzând cerințelor sociale și comunitare, grădinița trebuie să orienteze 
întregul său demers educativ asupra copilului, care trebuie să devină centrul de interes 
al oricărui parteneriat educațional, implicându-l în demersului educațional, 
determinând creșterea prestigiului grădiniței în comunitate.  

Principalii parteneri ai grădiniței sunt, de obicei, părinții, autoritățile locale, 
unitățile sanitare, poliția, pompierii, biserica, agenții economici, organizații 
guvernamentale și nonguvernamentale.   

Educatoarea este cea care trebuie să inițieze și să conceapă parteneriatul 
educațional, transformându-l într-un proiect valoros pentru toate părțile implicate.  

Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatoare, aceasta trebuie să dea dovadă de multă creativitate și responsabilitate. În 
esență, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a ști să faci o schimbare, să 
găsești modul optim pentru a atinge un scop folosind toate resursele disponibile.  
 
Bibliografie: 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. Pruteanu Smaranda                                                               
Şcoala Gimnazială „I. G. Duca” Petroşani 

 
 
  Voluntariatul este o activitate desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o 
persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă 
de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului 
în care este implicată.  

La baza activităţii de voluntariat stau patru principii definitorii, care o deosebesc 
de alte activităţi similare (precum internshipul/practica, etc):  
1. Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii. 
2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă 
include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, 
consumabile, etc.). 
 3. Este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau 
altul. 
 4. Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a 
unui grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.  

În ciuda a ceea ce cred multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. 
Din contră, beneficiile pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de 
a îți face prieteni noi, de a ajuta la corectarea unor probleme sociale, și de a te dezvolta 
ca individ. Este o modalitate de investiţie în propria persoană, deoarece atunci când 
ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 
tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni 
care au nevoie de ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt 
exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele autorităților și organizațiilor 
neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce 
privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate 
pentru că așa își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt 
indispensabili într-o organizație neguvernamentală. 
  În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare 
rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii 
extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). 
Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 
nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. Se știe că voluntariatul este un 
element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al 
acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 
respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și 
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socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic 
și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 
Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 
personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.  

Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe 
noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 
mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este foarte important să 
promovăm acest tip de activitate printre elevii noştri din grădiniţe sau şcoli pentru că, 
prin voluntariat, copilul/elevul: îşi creionează mai bine setul de valori după care se 
conduce în viaţă; învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are; îl ajută să-şi formuleze 
obiective mai realiste în viaţă; dobândeşte abilităţi de comunicare şi abilităţi de 
relaţionare socială care îi vor ajuta pe viitor; îşi formează abilităţi de lider, dobândind 
o capacitate mai bună de a lua decizii; îşi formează prieteni noi; îi creşte încrederea în 
sine şi se simte util societăţii; îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri 
noi, în acelaşi timp.  

Privind din perspectiva celor enumerate mai sus, activitatea de voluntariat poate 
fi considerată ca făcând parte din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la 
şcoală, în liceu, copiii şi tinerii adolescenţi trebuie îndrumaţi, educaţi în spirit civic, 
prin diverse activităţi extracurriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu 
ONG-urile. Cadrul didactic prin exemplul personal, le deschide inima, le formează 
deprinderi şi le educă gândirea, copiilor. Copilul/tânărul adolescent, cu cât va fi lăsat 
să observe, să cunoască, să exploreze, şi cu cât va fi învăţat de mic că este important 
să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat 
să obţii beneficii materiale, cu atât el va tinde să introducă ideea şi dorinţa de 
voluntariat în viaţa lui. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, 
târguri caritabile cu vânzare de produse hand-made şi alte evenimente organizate (în 
care se pot strânge donaţii), pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii, şcolari 
şi tineri adolescenţi, şi de a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.  

Ţinând cont de considerentele enumerate mai sus, cadrele didactice din şcoala 
noastră au derulat, pe parcursul acestui an şcolar, împreună cu elevii, mai multe acţiuni 
de voluntariat, după cum urmează: 

 
 -Săptamâna legumelor şi fructelor donate: campania noastră a implicat strângerea de 
legume şi fructe de către elevii şcolii şi donarea acestora familiilor aflate in dificultate.  
-Petrila faptelor bune: campanie de colectare de alimente greu perisabile precum: ulei, 
zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve, cozonaci, biscuiţi, dulciuri, cereale, 
dar şi detergenţi şi produse de igienă personală(săpun, pastă de dinţi) şi donarea 
acestora bătrânilor precum şi familiilor cu situaţie financiară precară din oraşul Petrila. 
 -Colind pentru bunicii nimănui: organizarea unui spectacol caritabil cu ocazia 
sărbătorii de Crăciun, fondurile obţinute din vânzarea biletelor fiind direcţionate către 
Azilul de bătrâni din Petroşani  
-Târg de primăvară: proiect de antreprenoriat social în care elevii au confecţionat 
produse hand-made din cât mai multe materiale naturale, lemn, sticlã, lucruri 
refolosibile, materiale reciclabile. Banii obţinuţi din vânzarea acestora vor fi folosiţi 
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pentru amenajarea unui părculeţ în zona din faţa şcolii, unde vrem sã facem un mediu 
prietenos.  

În concluzie, suntem de părere că astfel de evenimente şi activităţi civic-
educative îi formează pe elevi pentru viaţa de adult, fiind o oportunitate în pregătirea 
pentru “şcoala vieţii”.  
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Promovarea imaginii școlii 
 

Prof. înv. primar Puiuleț Diana                                                           
Școala Gimnazială ,,Petru Mușat” Siret 

 
 

Motto: ,,Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să 
acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea 
comunităţii realizarea supremă a vieţii lor”. – Albert Einstein 

Nu putem vorbi despre educație, despărțind-o pe aceasta de școală. Școala și 
educația pornesc la drum împreună, în orice context sau timp istoric. Ambele au fost 
nevoite să se adapteze permanent schimbărilor vremurilor. Și parcă acum, mai mult ca 
niciodată, școala trebuie să facă față noilor provocări. Ultimele două decenii au adus 
cu ele multe transformări pe care educația a trebuit să le accepte, sau mai mult , uneori 
a făcut pași importanți înaintea altor domenii de activitate, care ar fi fost îndreptățite să 
o facă.  

Un nou concept se arăta la orizont: imaginea școlii. Mulți se gândesc ce anume 
ar trebui făcut pentru a promova o școală, care sunt mecanismele pentru a o scoate din 
anonimat.  

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către 
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări 
pentru sistemul de educaţie. Imaginea stă la baza produsului sau serviciului și, de cele 
mai multe ori, ea reflectă întreaga experiență pe care consumatorul o are cu produsul 
sau serviciul respectiv.  

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel 
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate 
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de 
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci 
de a face branding. 

Această preocupare pentru imagine a devenit evidentă în ultima vreme. Se poate 
vorbi chiar despre succesul unei instituții tocmai datorită unei imagini bune asupra ei, 
după cum, deopotrivă,o imagine negativă duce la un pas înapoi, toate eforturile și toate 
lucrurile pozitive realizate până atunci pot fi prăbușite. Pentru a putea fi cu adevărat o 
,,rețetă” de succes, imaginea trebuie să spună ceva, să ,,invite” la ceva. Pentru a fi 
eficientă formarea unei imagini pozitive, se ține cont, în mare parte, de stilul 
managerial al conducătorului instituției, dar și de calitatea actului educațional 
desfășurat de către angajați, iar aici nu ne referim doar la personal didactic, cât și la 
personalul auxiliar și cel  nedidactic al unei școli.  
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Toți, împreună, luptă pentru asigurarea calității în educație, factor important 
pentru a exercita o influență covârșitoare asupra imaginii unei școli. Așadar principalul 
factor în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv. Asistăm în 
momentul de față la o adevărată competiție între școli, mai ales în mediul urban, unde 
există multe instituții și toate luptă pentru a-și asigura un anume loc, într-o ierarhie 
instituțională. Imaginea publică, atragerea de fonduri și chiar de elevi a dus la 
dezvoltarea unui mediu concurențial.  

Școlile au ajuns să ,,comunice” pe site-uri, platforme, rețele de socializare, 
articole în ziare și reviste, chiar și în emisiuni televizate. De asemenea imaginea școlii 
poate fi promovată prin participarea și desfășurarea unor concursuri, simpozioane, 
proiecte (locale, județene, naționale, internaționale). Acestora li se alătură asigurarea 
protecției elevilor, oferirea unui climat educațional potrivit nevoilor comunității locale, 
implicarea familiei și societății în procesul decizional. 

Promovarea imaginii școlii se realizează prin activitățile extrașcolare și 
extracuriculare care dau posibilitatea elevilor de a -și petrce în mod util și armonios 
activitățile din afara orelor de curs. 

Combaterea violenței, asigurarea unui climat calm și sănătos,sigur precum și 
promovarea toleranței reprezintă un alt factor care duce la o imagine bună a unei 
instituții școlare. Un alt mod care ar putea influența percepția supra imaginii unei școli 
este modul de abordare în prevenirea și combaterea abandonului școlar, implicarea 
tuturor factorilor decizionali pentru a putea fi realizat acest deziderat. 

Colaborarea cu reprezentanții minorităților etnice duce la închegarea unor 
proiecte de promovare a interculturalității și astfel școala reprezintă o punte între aceste 
instituții și familiile copiilor. 

În concluzie, promovarea unei  imagini pozitive a unei  școli se creează greu, cu 
mult efort, cu implicarea multor factori, dar în același timp se poate și pierde foarte 
ușor. Stă în puterea noastră de a merge înainte, prin suma tuturor acțiunilor factorilor 
implicați în procesul instructive-educativ, de a face față noilor schimbări ale societății. 
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„SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV!” 
Nr. proiect 2019-1-RO01-KA101-062657  

Diseminare mobilitate proiect 2-9 iulie 2021 

 

Prof. Purcarescu Oana-Angela,                                                           
Colegiul National Pedagogic “Stefan Velovan”, Craiova   

 
 

Obiectiv general: stimularea motivației elevilor pentru educație și propria 
dezvoltare în contextul unui mediu de învățare care promovează starea de bine în școală 
și se bazează pe cooperare, explorare, integrare și valorizarea potențialului și 
experienței individuale și de grup, aceasta prin realizarea a 2 obiective pe parcursul a 
2 ani.   

Obiective specifice:  

-O1: formarea a 10 cadre didactice de la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial 
și liceal ca persoane resursă în transferabilitatea specificului alternativelor Waldorf și 
Montessori în învățământul de masă prin participarea la 2 cursuri europene,  

-O2: diversificarea serviciilor educaționale ale școlii prin creșterea atractivității 
și adresabilității strategiilor didactice utilizate de cel puțin 40% din profesori in 
activitățile curriculare și extracurriculare la toate nivelurile de învățămant. Beneficiarii 
direcți ai mobilităților sunt 10 cadre didactice cu experiență și posibilitate de 
multiplicare în școală și în afara a competențelor obținute în urma a două cursuri de 
formare, unul abordând metoda Montessori ca alternativă educațională și celălalt 
metoda Waldorf.  

Rezultate:  

-creșterea nivelului stării de bine în școala noastră și a interesului elevilor pentru 
învățare autentică cu cel puțin 10% față de momentul de start al proiectului  

-final: ghid pentru transferabilitatea principiilor și strategiilor specifice 
alternativelor educaționale Montessori Waldorf și Reggio Emilia în activitățile curente 
la clasă, care va fi disponibil pe secțiunea web dedicată proiectului. Impactul preconizat 
include dezvoltarea competențelor profesorilor în strategii experiențiale pentru 
învățare autentică în context curricular, trans- și extracurricular, stimularea interesului 
elevilor pentru propria dezvoltare și formare personală și profesională și revitalizarea 
relațiilor de parteneriat cu școli din mediul local, național și european.  

Profesorul secolului 21 se confruntă cu diverse abordări pedagogice care pot fi 
dificil de aplicat în sala de clasă tradițională. Educația progresivă a apărut ca o contra-
reacție la educația tradițională. Se concentrează în principal pe experiență și învățare 
experiențială, apreciază talentele copilului și nu este atât de preocupat de învățarea 
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formală. Elevii învață mai ales prin experiență, colaborare și joc, astfel încât scopul 
principal al abordărilor progresive este de a transforma învățarea într-adevăr centrată 
pe elev.  

Din păcate, din cauza pandemiei, cursul a fost comasat intr-o singură mobilitate, 
în Grecia, la Salonic, 2-9 iulie 2021.  

Metoda Montessori a fost dezvoltată de medicul și educatorul italian Maria 
Montessori. Ea a făcut cercetări ample privind dezvoltarea holistică a copilului, iar 
rezultatele au fost uimitoare. Metoda Montessori se bazează pe dezvoltarea umană, iar 
etapele dezvoltării copilului sunt extrem de importante pentru învățare, precum și 
învățarea prin descoperire, mediul de învățare și materialele de învățare. Am dobândit 
cunoștințe teoretice și practice despre Metoda Montessori. Am comparat abordarea 
noastră de predare cu abordarea Montessori și am discutat modalitățile de integrare a 
tehnicilor Montessori în contextele noastre de predare.  

Educația Waldorf este o abordare unică și distinctivă a educării copiilor, care se 
concentrează asupra copiilor ca un "întreg": "cap, inimă și mâini". Prin urmare, în 
primii ani de școlarizare, copiii nu se concentrează la fel de mult pe materiile de studiu 
ca în învățământul de masă, ci pe a deveni o persoană întreagă și a ajunge să iubească 
natura, pe ei înșiși, pe colegii lor și pe învățare. Concentrându-se pe arte, jocuri, 
activități în aer liber și știință, Waldorf oferă o serie de tehnici care pot fi ușor adaptate 
la clasele de masă și la elevii cu nevoi speciale care frecventează învățământul de masă.  

Reggio Emilia se concentrează pe modul în care copiii mici învață 
experimentând învățarea și relațiile cu oamenii. Copiii creează conexiuni între idei și 
mediu și astfel înțeleg semnificația a ceea ce experimentează. Profesorii petrec mult 
timp observând munca copiilor și creând dialoguri care ajută la orientarea interesului 
elevilor. Această abordare prețuiește colaborarea cu părinții, profesorii și comunitatea.  

Am discutat, de asemenea, despre diferențele și asemănările dintre diferitele 
sisteme educaționale din Europa și din întreaga lume.  

Am explorat locuri și am întâlnit oameni din comunitatea greacă.  

Materialul de față este rezultat în urma cursului de formare ”Progressive 
Approaches: Montessori, Waldorf, Reggio Emilia”, care a avut loc în perioada 2-9 iulie 
în cadrul proiectului Erasmus Plus KA101-062657. Conținutul prezentului material 
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul 
informației.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. PUȘCAȘ CLAUDIA,                                                               
Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară, 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROGRAMA OPŢIONAL NIVEL PREȘCOLAR                                           
„MÂNUŢE HĂRNICUŢE” 

 

prof. PUȘCAȘ MONICA CAMELIA 
 
 

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV; OM ŞI SOCIETATE (la nivelul mai multor 
categorii de activitate: activităţi artistico-plastice, activităţi practice) 
 

TIPUL OPŢIONALULUI:  Opţional integrat 
 

ARGUMENT 
 

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze 
frumosul, să-l descopere sub aspecte noi. 

 Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea 
personalităţii umane. Educaţia artistico-plastică şi activităţile  practice din grădiniţă 
sunt  foarte îndrăgite de copii, ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea 
tehnicilor de lucru prin care îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber 
imaginaţiei şi fanteziei lor. Copiilor le place să lucreze, să se simtă utili, sunt mândri 
de realizările lor şi se poate spera într-o evoluţie pozitivă chiar şi la copiii cu probleme 
de adaptare şi exprimare. 

Acestea sunt motivele pentru care împreună cu părinţii  grupei am ales opţionalul 
„Mânuţe hărnicuţe” care va cuprinde teme din Domeniul estetic creativ şi Domeniul 
om și societate (Educaţie artistico-plastică şi Activităţi practice). Acest tip de activitate 
implică nu numai structurile gândirii, ci întreaga personalitate în formare a copilului: 
afectivitatea, intuiţia, percepţia, caracterul şi încurajează creativitatea, exprimarea 
liberă a copiilor, contribuie la apropierea copiilor de frumosul din natură, artă si 
societate, le dezvoltă încrederea în capacităţile proprii. Se urmăreşte dezvoltarea 
factorilor afectivi motivaţionali şi a atitudinilor creative: trebuinţa de cunoaştere, de 
exploatare si de manipulare a materialelor; interesul pentru a găsi soluţii proprii în 
rezolvarea unor aspecte practice; impulsul spre investigaţie; satisfacerea nevoii de 
auto-afirmare şi de trăire a reuşitei; perseverenţa în a realiza ceva.  

Preşcolarii sunt membri cu anumite responsabilităţi, participanţi activi la oră, iar 
contribuţia lor este necesară, dorită şi preţuită. Găsesc forme de exprimare 
surprinzătoare în timpul executării unor obiecte (pe grupe, în echipe sau individual), 
prin muzică, dans, poezie, mimică, dramatizare, mimică, reuşind să se cunoască unul 
pe altul, să-şi respecte diversele calităţi şi talente. Timpul şi atenţia acordată oră de oră 
unii altora prin activităţi precise executate sub formă de joc, împărtăşirea trăirilor şi 
sentimentelor, sunt fundamentul dezvoltării unei comunităţi. 
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       SCOP:  

- Stimularea expresivităţii şi imaginaţiei creatoare prin activităţi plastice şi 
practice. 

Obiective: 

- Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice 
sesizând modificarea acestora în urma prelucrării; 

- Să găsească şi să folosească soluţii pentru realizarea temelor propuse; 

- Să execute individual dar şi în grup diferite lucrări plastice/practice; 

- Să realizeze lucrări practice originale inspirate din natură şi din viaţa cotidiană 
manifestând creativitate în abordarea temei; 

- Să organizeze în mod original spaţiul de lucru; 

- Să-şi valorifice lucrările contribuind la îmbogăţirea mediului ambiental; 

- Să se raporteze la mediul înconjurător, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin 
lucrarile personale. 

Conţinuturi: 

- Culorile şi mediul înconjurător (plimbări, drumeţii, vizionări, colecţii); 

           - Discriminarea culorilor (jocuri didactice, jocuri de mişcare); 

- Culori calde, culori reci (vizionări Power Point, pictură); 

           - Mozaic de culori (activităţi practice, activitate casnică); 

           - Tehnici de pictură (dactilopictură, tehnica amprentei, forme spontane); 

           - Compoziţia decorativă (activităţi practice, pictură); 

           - Expoziţii. 
 

Forme de evaluare: 

- expoziţii pentru părinţi şi pentru copiii celeilalte grupe din gradiniţă cu cele mai 
reuşite lucrări realizate de copii; 

- lucrări colective pe diverse teme: ,,1 Martie“, „1 Iunie”, „În vacanţă“ ş.a. ; 

- confecţionarea unui „Album al grupei” cu lucrări realizate în cadrul acestei activităţi. 
 

Bibliografie: 

- Achim, Gabriela, Ce putem face din…, Editura Didactica si Pedagogică, 
Bucureşti, 1989; 
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- Bojneag, Maria, Barboni, Elena, Caiet de activităţi practice cu joc si distracţie”, 
Editura Teho-Art, Petroşani, Hunedoara, 2004; 

- Programa activităţilor instructiv-educative în gradiniţa de copii, Ediţia a II-a 
revizuită şi adaugită, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2005; 

            - Marcela, Smeianu; Spânu, Cristina; Mioara, Pletea; Filofteia, Grama; Conona, 
Petrescu; Rodica, Vădeanu; Georgeta, Iordache; Mihaela, Câţu, ,, O lume magică ”, 
Carte – joc de activităţi practice, editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009. 

Curriculum Pentru educația Timpurie, 2019 

Repere fundamentale în creșterea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani, Ed. 
Vanemonde, 2010 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

Nr. 
crt. Tema Mijloc de realizare 

1 „Magia toamnei” drumeţie 

2 „Vaza cu flori” Ruperea hârtiei pentru frunze și lipirea 
florilor în vază. 

3 „Tablou de toamnă” Colaj 

4 ,,Strugurele” Amprentare,ştampilare 

5 „Salata de culori  a toamnei ” activitate practică – salată de fructe 

6 „Frunze multicolore” Rupere hârtie colorată și lipire în 
conturul unei frunze. 

7 „Copacul toamnei” Lipire deseuri rezultate în urma ascuțiri 
creioanelor. 

8 ,,Cosul cu fructe , legume” rupere, mototolire, fixare prin lipire a 
hârtiei creponate,material textile ,vata 

9 „Ghetuta,manusa lui Moş 
Nicolae” 

confectionare din  hartie cartonată, lipire 
și decorare cu materiale textile , vată 

10 „Ornamente pentru brad” activitate practică 

11 „Urme pe zăpadă” 
ştampilarea cu ghemotocul de hârtie  
folosind numai combinaţii de alb şi 
negru 

12 „Peisaj de iarnă” rupere, mototolire, fixare prin lipire a 
şerveţelului, bobițe de poliester. 
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13 Omul de zăpadă Lipire, vată, griş,nucă de cocos 

14 “Culorile preferate ale 
familiei” lucrare colectivă 

15 „Brăţări “ Înşirare,lipire 

16 ,,Păpuşa cu părul creţ” rupere, mototolire, fixare prin lipire a 
hârtiei creponate 

17 „Ghiocei, brânduşe” îndoire  

18 „Şnurul de mărţişor” activitate practică în perechi copil-mamă 

19 „Bucheţel pentru mama” Activitate practică în workshop cu mama 

20 ,,Copacii primăvara” Dactilopictură- colaj 

21 ,,Peisaj de primăvară/ 
Mărțișoare” 

rupere, mototolire, îndoire, fixare prin 
lipire a hârtiei creponate 

22 Vreme caldă, vreme 
friguroasă” prezentare Power Point 

23 „Felicitări de 8 Martie”  tăierea, lipire pe tăvițe din carton 

24 „Ouă hazlii” compoziţie decorativă – decorare ouă 

25 „Felicitări de Paște/ Coșul cu 
ouă”  Rupere, răsucire , decupare , lipire  

26 „Salata de culori a primăverii 
” activitate practică – salată de legume 

27  „Povestea curcubeului” de 
M. Gheorghiu lectura educatoarei 

28 „Prăjituri năzdrăvane” Activitate gospodărească 

29 „Piramida alimentației ” decupare, lipire 

30 ,,Fluturi multicolori” forme spontane, decupare, lipire, răsucire 

31 „Tablou de vară ” Colaj 

32 Copii de pretutindeni Lucrare colectivă 

33 „Baloane colorate ” desene pe asfalt 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Profesor invatamant primar: Putineanu Isabella                                            
Școala gimnazială nr. 1 Orbeasca de Sus 

 

 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare . 

 Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de 
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 
comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența 
dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este imaginea de sine pe care 
managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea 
reală.Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației 
școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării 
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea 
tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în 
nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite 
de școală.Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media 
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea 
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului. 

Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, 
nivelul de pregătire și personalitatea profesorului.  Şcolile ca instituţii publice în sine, 
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devin într-o mare măsură independente şi intră într-o competiţie a performanţei 
educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi până la urmă 
de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia 
instituţiei, ci chiar existenţa ei.  

Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea 
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind actul de 
învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi 
competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea 
unei imagini pozitive.  

Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii 
atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

Cadru Didactic: Rabolu Elian Narcis                                                      
Unitatea de Învăţământ: L. P. S. „Viitorul”Piteşti 

 
 
  Pentru formarea unor personalități puternice cu capacitate de decizie 
rapidă,creativi și cu o adaptabilitate ridicată la schimbările rapide din societate este 
nevoie să adaptăm programele școlare și experiențele de învățare la cerințele societății 
actuale. Activitățile extrașcolare, fie că sunt sportive, artistice, tehnice sau de altă 
natură oferă o paletă largă de competențe și pot servi diferite obiective ale copiilor și 
pasiuni ale copiilor. 
 Se urmărește încă de la vârste mici acumularea de cunoștințe variate, dar și 
deprinderea de a aplica în practică aceste informații și cunoștințe precum și cultivarea 
trăsăturilor morale, volitive, creative, și mai ales integrarea în societate. 
Părinții sunt din ce în ce mai receptivi la nevoile copilului și caută activități prin care 
copii pot să relaționeze cu alții, să și mărească stima de sine și spiritul de inițiativă. 
Activitățile trebuie să se bazeze pe comunicare pozitivă, pe încurajare, dar și pe o 
evaluare corectă a efortului depus. Este important să fixăm obiective și să ajutăm copii 
să le îndeplinească, să-i ajutăm să-și descopere pasiunile și să-i susținem în inițiativele 
pe care le au, chiar dacă uneori sunt nevoiți să treacă peste eșecuri. 
 În activitatea mea de antrenor iau contact cu diverși copii și părinți, iar motivele 
practicării sportului sunt diverse: nevoia de mișcare, estetică de a arăta bine, de a 
cunoaște filozofia și tehnica sportului practicat, dorința de afirmare, performanța 
sportivă- nevoia de a se întrece cu sine și cu alții. Drumul pe care îl parcurge până la 
podiumul de premiere, disciplina de a se prezenta la antrenamente la ora stabilită și a 
respecta programul, încercările soldate cu eșec, prieteniile cu colegii, experiențele 
frumoase din cantonamente și concursuri îl ajută să devină o personalitate puternică. 
Cu fiecare încercare nereușită, prin reformularea traseului de gândire și acțiune, prin 
dăruirea și sacrificiul cu care urmăreste realizarea obiectivului, prin asumarea de 
responsabilități și acțiuni pe cont propriu, dar și a riscului, dezvoltăm trăsături de 
caracter puternice. 
 Un rol important îl are sportul în gestionarea emoțiilor și a domeniului afectiv al 
copilului. Motivația intrinsecă adaptarea la nou, la situații de antrenement sau 
concursuri, modul cum face față la esec și victorie, la conflictele care pot apărea cu 
colegii și parinții, frustrările și bucuriile neliniștea, frica sau mobilizarea curajul și 
încrederea sunt stări trăite de cei care practică sport. Prin pregătirea sportivă pe care o 
face împreună cu antrenorul, dar și prin susținerea familiei, prin trecerea cu succes a 
probelor de control se reflectă în conștiința sportivului idei mobilizatoare și stări 
psihice pozitive de încredere în forțele proprii. 
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 Piedicile care apar în fața sportivului sunt diverse, iar finalizarea inențiilor 
depinde de voința pe care o are și de puterea obiectivului fixat. Hotărârea , curajul, 
orietarea către scop, curajul și perseverența sunt calități de voință necesare pentru 
reușită.  
  Profesorii și părinții trebuie să colaboreze pentru a înlătura barierele de 
comunicare care apar în relația cu copilul și adolescentul, să fie informat despre 
pasiunile  și temerile lui, să-l ajute în a lua cele mai bune decizii, fiindu-i un prieten și 
un sfătuitor, nu un critic la toate greșelile pe care le face și care sunt esențiale în a trage 
învațăminte. Părintele are un rol esențial în dezvoltarea copilului iar constrângerile de 
timp și financiare sau de altă natură nu trebuie să fie un motiv în a se implica în educația 
copilului.  
 
 Există azi o varietate de domenii către care ne putem îndrepta și care vizează 
diferite competențe, abilități- literatură, muzică, sport, tehnică, excursii, expoziții etc., 
care nu au un caracter obligatoriu ca cele școlare și care îmbogățesc experiență de viață 
a elevilor.  Aceste activități se bazează pe întrajutorare, respect, responsabilitate și sunt 
o opțiune importantă în educație. 
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”Omagiu Luceafărului literaturii române!” 

 

Prof. Răceanu Danubia Ileana,                                                           
Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 
precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care facilitează în cea mai 
mare măsură transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului 
standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce transmite școlarului 
deprinderi practice de a pune în aplicare cunoştinţele teoretice acumulate.  

Astfel, împreună cu elevii din școala noastră am dedicat câteva zile organizării 
diferitelor manifestări comemorative în cinstea celui care a fost  numit Luceafărul 
poeziei româneşti,  Mihai Eminescu. 

 Scopul proiectului a fost organizarea de acţiuni, în vederea sărbătoririi naşterii 
marelui poet şi cunoaşterii literaturii eminsciene prin realizarea unor legături amicale 
între elevii claselor gimnaziale folosind diverse metode de comunicare, pentru un 
constructiv schimb cultural şi omagial.  

 

Obiective: 

 Participarea la manifestările comemorative organizate ; 
 Abordarea integrată a operei marelui poet în conducerea activităţii copilului 

spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică; 
 Familiarizarea copiilor cu o concepţie unitară asupra literaturii eminesciene şi 

exersarea puterii de analiză şi sinteză; 
 Acordarea şansei elevilor de a se implica în proiect, de a-şi promova 

cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni ,,cel mai bun povestitor, 
recitator’’; 

 Antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional ; 
 Realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu, 

interpretarea de roluri din opera sa; 
 Perceperea unor evenimente în raport cu propriile activităţi; 
 Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini 

specifice; 
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 Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea 
interesului pentru acest eveniment de importanţă locală şi realizarea unor sarcini de 
lucru din cadrul proiectului. 

 
Elevii s-au implicat în activitățile desfășurate realizând postere și panouri 

dedicate marelui poet. De asemenea, a fost organizat și un concurs cu întrebări legate 
de opera și viața lui Mihai Eminescu și au recitat poezii, concurs în urma căruia elevii 
au primit diplome.  
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Școala de vară online 

 

Prof. Rada Lavinia                                                                     
Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru Tg-Jiu 

 
 

În perioada 19 iulie -1 august 2021 un grup de elevi din cadrul colegiului nostru  
au participa la Tabăra de Vară „Să descoperim  viata de student  la Horticultură” din 
cadrul programului ROSE (Romania Secondary Education Project) organizată de 
Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova.  

ROSE face parte din Programul Național al MEN Sprijin la bacalaureat, acces 
la facultate (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la 
îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația 
României.  

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 
învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, 
în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. 
 Școala de vară „Să descoperim  viata de student  la Horticultură” a contribuit la 
realizarea obiectivului general al programului ROSE prin facilitarea accesului elevilor 
la învățământul terțiar în domeniile de studiu ale Facultății de Horticultură din Craiova. 
Obiectivele Școlii de vară au contribuit la atragerea și stimularea elevilor în activități 
online - educaționale, culturale, sociale și ateliere de lucru, cu vizite de studii virtuale 
în contextul dezvoltării personale și accesului la educație.  
 Elevii din grupul țintă, ce aparțin grupurilor dezavantajate, au fost familiarizați 
cu activitățile desfășurate în campusul universitar, cu elementele specifice vieții de 
student și au dobândit cunoștințe noi.  
 Elevii selectați  au demonstrat o capacitate bună de învățare  în timpul orelor 
desfășurate.  

 
În timpul acestor activități s-au realizat următoarele: 
 

- inițierea elevilor în vederea unei viitoare alegeri a domeniului de studii în 
învățământul superior, prin oferirea unor competențe teoretice și practice; 

- orientarea în carieră în vederea reducerii riscului de abandon școlar și creșterii 
ratei de promovabilitate la bacalaureat; facilitarea accesului la autocunoștere și 
identificarea dorinţelor, aşteptărilor şi posibilităţilor de a profesa într-un anumit 
domeniu; 

- dezvoltarea abilităților practice ale elevilor în domenii specifice programelor de 
studii în vederea motivării și atragerii acestora către învățământul terțiar;  
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- familiarizarea elevilor de liceu cu mediul universitar, cu campusul universitar şi 
cu aspectele plăcute ale vieții de student, prin vizite/tururi virtuale, activități 
extracuriculare; 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL:                                                 
"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII"                                                   

Promovarea imagini Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Sturdza” Tecuci 

 

Bibliotecar Radovici Nicoleta Adelina                                                     
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza”  Tecuci, Județul Galați 

 

 
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 

cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
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rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 

Plan de promovare a imaginii școlii în comunitate.  
Ţintă şi obiective specifice: Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile 

a școlii în comunitatea locală.  
Obiective specifice:  
• popularizarea rezultatelor școlii în comunitatea locală;  
• atragerea unui număr cât mai mare de elevi din zona arondată unităţii noastre;  
• realizarea planului de şcolarizare propus.  
Această acţiune a fost realizată de responsabilul Comisiei educative în 

colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind coordonată şi monitorizată de către 
director.  

Descriere. S-a realizat un pliant al școlii şi o prezentare Power-Point a acesteia, 
postat pe pagina web a unitații. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea 
unităţii noastre, precum şi de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi 
performanţelor.  

Dovezi ale succesului. În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul 
de şcolarizare al școlii, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.  

Resurse necesare. Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor şi realizarea 
prezentării electronice a școlii, consumabile necesare tipăririi pliantelor.  

Planuri pentru viitor. Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea 
locală, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive. Deasemenea, pentru ca oferta 
noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale 
confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice cât şi psihologige. 
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Activităţi extraşcolare                                                                   
pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ 

 

Prof. psiholog, Radu Cătălina-Iuliana,                                                     
Liceul Tehnologic “I. C. Petrescu” Stâlpeni, Argeş 

 
 

Pentru orice cadru didactic scopul principal al predării ar trebui să-l reprezinte 
asimilarea de cunoştinţe de către elevii săi. Acest lucru aduce cu sine consecinţa 
promovării positive a unităţii şcolare respective. Majoritatea colegilor mei consideră 
că promovarea imaginii şcolii a devenit nu doar o opţiune, ci o necessitate reală a 
vremurilor actuale, în continuă schimbare şi adaptare la neprevăzut (exemplu: trecerea 
la predare-învăţare-evaluare în formatul on-line).  

Promovarea imaginii instituției trebuie să țină cont de nevoile și interesele 
partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. Atât instituția cât și cadrele 
didactice trebuie să fie bine pregătite pentru a-și câștiga locul lor în viața copiilor pe 
care îi educă. Crearea și promovarea unor imagini instituționale pozitive în comunitate 
se realizează în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind primii interesați de acest aspect. Elevii trebuie să fie motivați să învețe, educația 
trebuie să fie adaptată la particularitățile elevilor, folosind diverse strategii de predare–
învățare-evaluare atractive, stimulând potențialul maxim al acestora. 

Prin oferta educațională, Liceul Tehnologic “I.C. Petrescu” dă posibilitatea 
părinților să aleagă activitățile opționale si extracurriculare la care doresc să participe 
copiii/elevii, având în vedere următoarele aspecte: 

-Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților de 
nivel școlar, la nivel județean, național si international prin participarea la diverse 
concursuri şcolare, expoziţii, simpozioane sau conferinţe; 

-Promovarea școlii printr-un program de dezvoltare personală şi educațională  în 
care respectarea principiilor educației să fie prioritară cu ajutorul profesorului psiholog 
prin activităţile desfăşurate la cabinetul psihopedagogic al unităţii noastre şcolare; 

- Proiecte de recuperare şi reabilitare a elevilor din medii defavorizate sau cu 
motivaţie scăzută pentru învăţare: “Şcoala după şcoală”, “A doua şansă”, “Rose”, etc. 

-Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor, a 
elevilor cu deficienţe de învăţare, despre politicile educaționale, despre resursele 
educaționale folosite; participarea la „activități deschise“, prin organizarea unor 
activități de tip: carnaval, expoziții cu produse ale activității elevilor, strângere de 
fonduri, serbări, concursuri școlare etc. 
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-Realizarea şi participarea la proiectele Erasmus plus, au generat promovarea 
imaginii liceului, prin faptul că elevii au dobândit competenţe de dezvoltare 
profesională şi personală prin orele de practică realizate în străinătate şi prin siguranţa 
integrării pe piaţa muncii. 

Oferta educațională a este definită în funcție de: dotările materiale, opțiunile 
părinților, resursele umane, resursele materiale si financiare și  interesele comunității 
locale. 

Putem afirma ca in școala noastă se practică un învățământ care încurajează 
competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă 
asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile 
disciplinelor de învățământ. Suntem în căutarea unor pași de acțiune pentru a face față 
concurenței unor scoli similare prin: 

-formarea de absolvenți competitivi, capabili sa stăpânească la un nivel superior 
tehnologia informației și cea comunicațională; 

orientarea actului didactic spre a obișnui elevul sa gândească, să abstractizeze, 
să comunice în limba maternă şi în limbile moderne de circulație internațională; 

-proiectarea activității școlare în scopul integrării in spațiul european prin 
constientizarea propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi si tradiții europene; 

-servicii de consiliere şi orientare profesională realizate de profesorul psiholog 
al unităţii prin testele şi instrumentele de specialitate ale cabinetului psihopedagogic. 
Profesorii diriginţii colaborează şi informează întreg colectivul didactic despre evoluţia 
individuală a fiecărui elev în parte, oferind şi informaţii personale legate de stilul 
individual de învăţare şi antrenează părinţii să participe cu interes la şedinţele de 
consiliere parentală susţinute de profesorului psiholog pe diverse teme de actualitate. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Educația de 
calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 
individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta 
este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate 
pierde rapid. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 

 Bibliografie: 

-  Cristea, Sorin; ,,Managementul organizației școlare”, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 2003; 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

 

Prof. psihopedagog - Radu Elena                                                         
Școala Gimnazială Specială ,,C-tin Pufan’’- Galați 

 

 

        Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. 
Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului 
şi a email-ului, a smsurilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. 
Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă 
profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării , elevii vor 
folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. 

        Unii profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, 
în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet . 
Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate 
de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de 
modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată 
cu soluţiile tehnologice moderne. Însă, pe lângă importanța deosebită in procesul de 
învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității activităților 
desfășurate pe parcursul anului școlar. 

        Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultatele obtinute , număr de 
absolvenți, performanțe etc. Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie 
consistent, să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității respective 
în peisajul educativ local.  

        Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de 
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. Elaborarea 
unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor 
de bună practică in managementul instituţional. De asemenea, personalizarea ofertei 
educaţionale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie 
de nevoile elevilor si profesorilor. Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul 
rural, impune o colaborare eficientă cu reprezentanţii acestora. De asemenea, 
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea 
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elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte priorităti de luat în 
considerare.  

        Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’, ce ţine pe 
de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată.  

       Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente , se vor urmări tradiţiile şi 
realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor. 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unității 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă , folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este dascălul, cel 
care prin competențele si abilitățile sale , utilizând cele mai diverse metode si tehnici 
de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 
dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal.  

 

Bibliografie: 

promep.softwin.ro/promep/news/show/3383 
https://prezi.com/tuvbqdwp50tc/strategii-de-promovare-a-institutiilor-scolare 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
Școala online/Educația altfel 

 

RADU GINA VIORICA                                                                 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, VASLUI 

 
 

Școala reprezintă o punte de legătură între trecut, prezent și viitor. Aici, elevii se 
pregătesc pentru viață, pentru a deveni adevărate modele de urmat, pentru a asigura 
viitorul țării. 

Fiecare părinte, încă din primii ani de viață ai copilului se gândește să îi ofere o 
educație și încă de la grădiniță încearcă să  îi stabilească un traseu educațional alegând 
instituția pe care o consideră cea mai bună, educatorii cei mai buni, apoi școală, 
învățătorul, profesorul diriginte, profilul și specializarea urmată la liceul, facultate 
pentru a-l pregăti pentru societate și pentru a se susține singur. 

Se informează mereu și fac alegeri atât în funcție de abilitățile pe care le prezintă 
copilul, dar și de renumele școlii sau liceului. Se știe că există mulți dascăli cu har, dar 
nu este suficient să cunoască doar din vorbele auzite la colțul de stradă despre dăruirea 
acestora, mai ales în contextul actual când există  atâtea mijloace de comunicare, 
platforme educaționale unde pot fi făcute publice activitățile educative, performanțele 
elevilor îndrumați de profesori dedicați. 

Chiar elevii liceului sau absolvenții de liceu pot contribui la promovarea 
instituției invitând la dezbateri elevii de gimnaziu. 

În calitate de profesor de educație muzicală am șansa de a organiza activități 
specifice domeniului în care activez, menite să aducă un suflu nou în cadrul elevilor și 
comunității locale. 

Colaborez în parteneriat cu Inspectoratul școlar, Biblioteca Județeană, Asociații 
culturale, Școli Gimnaziale și Liceale unde am proiectat diferite activități cum ar fi:  

 Ziua Internațională a Muzicii 
 Datini și tradiții-ca expresie a vitalității poporului român 
 De la noi...la Eminescu 
 Dragobete sărută fetele 
 Mamă, ești frumoasă ca o duminică fără sfârșit 
 Lumină din lumină 
 Armonii de toamnă 
 Copilăria, un basm fără sfârșit 

Aceste activități au rolul de a modela sufletele copiilor, de a le introduce 
frumosul în viața de toate zilele, de relaxare a sentimentelor care îl fac pe copil să 
vibreze de bucurie. Activitățile au scopul de a informa și implica elevii în desfășurarea 
lor, mediatizarea și promovarea acestora în cadrul comunității. 
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Activitățile pe care le desfășor cu diferite ocazii contribuie la dezvoltarea 
gândirii reproductive și creative, a inteligenței, imaginației, inventivității și 
spontaneității. 

Menționez că aceste activități se desfășoară sub diferite forme: prezentări power 
point, expuneri, dezbateri literar artistice, de voluntariat, viozionari de filme și audiții 
muzicale. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar  Radu Ionela Lucia  

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în central comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare.Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii.Analizand ceea ce se cere de la 
unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare crează o imagine pozitiva asupra școlii.Armonizarea ofertei de 
servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specific identificate în unitatea 
şcolară şi comunitatea locală. 

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei positive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional. 
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional.Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 

fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid. 
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Cum promovez imaginea școlii? 

 

Prof. Radu Luminita 

 
“Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa.” 

Nicolae Iorga 

 

Imaginea unității școlare poate fi promovată oferind elevilor tot ce au nevoie: 
educație de calitate, individualizarea învățării, reducerea violentei, combaterea 
discriminarii, accesul la ofertele educaționale, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activitați extrașcolare.                   

Educația de calitate reprezintă asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor 
pentru cea mai bună și completă dezvoltate, fie online sau offline. Toate acestea sunt 
dependente de valorile societății unde se află sistemul de educație. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, concursuri, ateliere de creație și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 

Promovarea imaginii școlii atat în această perioadă a pandemiei, cat in rest se 
poate face prin pagini web ale școlii sau prin revista școlii, facebook, unde pot fi 
transmise în mod regulat vești pozitive despre școală către toți agenții instituționali 
(sponsori, autorități, părinți, elevi). În acest sens un grup de cadre didactice, profesorii 
de informatică, elevii desemnati au sarcina acesta de promovare a școlii. În acest mod 
școala se menține în atenția generală a comunității. Vor fi evidențiate rezultatele 
școlare deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, proiectele și parteneriatele 
educaționale la nivel local, județean și național în care școala este implicată, activitățile 
extracurriculare care dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea 
timpului liber al elevilor. Pe grupurile de parinti de pe whats app sunt mereu prezentate 
secvențe ale activităților în care sunt implicați elevii.  

Pana acum am realizat o activitate extrascolara „PREVENIREA 
CONSUMULUI DE DROGURI IN RANDUL ELEVILOR DE LICEU!”- cu clasa 9G 
unde sunt diriginta si am avut un invitat special de la Asociatia Antidrog Prahova, 
doamna comisar Ionescu Georgiana. 

Importanța activităților educative la disciplina Informatică şi TIC realizate în 
online si nu numai pentru promovarea imaginii școlii este evidentiata prin participarea 
elevilor la Concursurile si Olimpiadele de Informatica si Tic. Elevii clasei a IX-XII a 
ai colegiului au participat atat online, cat si fizic la concursul naţional Infoeducatia, 
Empowersoft, etc. unde au obtinut diverse premii si mentiuni, aceste promovand 
imaginea scolii. 

 
 
Bibliografie:  
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Concursuri și proiecte școlare 

 

Profesor: Radu Nicoleta 
 

 

Activitățile școlare au, pe lângă scopul lor educativ- care este cel esențial, și rolul 
de promovare a imaginii școlii. Activitățile trebuie să vizeze crearea și promovarea unei 
imagini instituționale pozitive. 

Activitățile școlare trebuie să fie diverse și flexibile și să fie exemple de bună 
practică. Pe lângă componenta teoretică și științifică, activitățile școlare trebuie să aibă și 
o dimensiune informatizată importantă, componentă care să ajute elevii să înțeleagă 
informațiile și care să îi atragă asupra subiectului studiat, dar care să și promoveze 
activitatea desfășurată în rândul elevilor și a altor cadre didactice.  

În acest sens, în perioada ultimilor doi ani școlari am încurajat copiii să participe 
la activități care au avut ca scop dobândirea de competențe precum folosirea resurselor 
care susţin învăţarea permanentă. De asemenea, activitățile au urmărit formarea unor 
valori și atitudini precum dezvoltarea gândirii critice şi flexibile, relaţionarea pozitivă cu 
ceilalţi, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, dezvoltarea atitudinilor pro-
active în viaţa personală şi cea socială, antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea 
rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor.   

Printre acestea s-au numărat: participarea la concursuri care au avut ca teme mari 
evenimente din istoria națională, participarea la concursuri organizate de Institutul pentru 
Studierea Crimelor Comunismului. Acestea m-au determinat să pun bazele unui proiect 
propriu care să-i determine pe copii să devină adevarați cercetători și investigatori.  

Tema acestui proiect a fost Viața în comunism. Istorie recentă. Aceasta a 
însemnat realizarea de interviuri, articole cu și despre persoane care au trait în această 
perioadă. Aceste investigații au fost apoi prezentate în cadrul unor întruniri și publicate  

O altă modalitate de promovare a imaginii școlii a fost încurajarea copiilor de a 
participa la concursuri de istorie organizate de la nivel județean. Unul din aceste 
concursuri a fost Istorie și Societate in Dimensiune Virtuală, concurs pentru care copiii au 
avut de realizat o pagină web sau un site pe care să prezinte o temă proprie, la alegere.  

Tematica a fost variată, copiii alegând teme de la zeii din antichitate, la arme din 
timpul celor două războaie mondiale și până la revoluția din decembrie 1989.  

Am atașat link-ul unuia dintre proiectele prezentate de copii la acest concurs:  
https://alinacovaci1106.wixsite.com/comunism-democratie. 
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Așadar, încurajarea copiilor de a participa la concursuri specifice disciplinei 
predate, de a realiza proiecte și de a-i încuraja să și le facă publice este o modalitate 
eficientă de a promova imaginea școlii și în același timp, o modalitate de a învăța și a 
atinge competențe vizate în programele școlare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. învăţământ preşcolar Radu Soltana                                                  
Grădiniţa P. N. Tudor Vladimirescu 

 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 
 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului 
complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente 
de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului 
şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar 
supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va 
da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. 

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 
de la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită                 
,,politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje.  
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Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. 
 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 
noastre au fost: 
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale 
cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, internet). 

 
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul 

şcolar curent, a fost următoarea: 
 transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza 

materială şi 
programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele 
preșcolarilor, proiecte educaționale derulate; 
 promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin pagina web a 

grădiniței; 
 popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar (în grădiniță şi în 

afara ei). 
 
 Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 
 
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală. 
  
Obiective specifice: 
 • popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală; 
 • atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre; 
 • realizarea planului de şcolarizare propus. 
 

S-a constatat că membrii comunităţii locale nu au decât informaţii vagi legate de 
activitatea, rezultatele şi performanţele unităţii noastre. Această acţiune a fost realizată 
de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind 
coordonată şi monitorizată de către director. 

S-a realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat 
pe pagina web a unitații. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea unităţii 
noastre, precum şi de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. 

În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul de şcolarizare al 
grădiniţei, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut. 
Resurse necesare: 
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Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor şi realizarea prezentării electronice 
a grădiniţei, consumabile necesare tipăririi pliantelor. 
Planuri pentru viitor: 
 Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, utilizând mijloace şi 
metode variate şi atractive. 
De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea 
unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice 
cât şi psihologige. 
 
Bibliografie: 
 
 “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 
Timpurii (P.R.E.T.) 
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Exemple de bună practică în ÎPT 

 

Prof. Radu Alina Simona,                                                               
Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Rm. Vâlcea 

 
 

O bună metodă de promovare a imaginii şcolii este cea de organizare a 
concursurilor şcolare naţionale  cum este Concursul ”AUTOMOBILUL între DA și 
NU” implementat de şcoala noastră începând cu anul 2010. 

A participa la un concurs înseamnă a învăţa să accepţi că te poţi încadra într-una 
din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă.  

Însă ce oferă cu adevărat aceste concursuri nu numai câștigătorilor, dar tuturor 
participanţilor, este o sursă inepuizabilă de motivaţie care le oferă elevilor dorinţa de 
aprofundare şi perfecţionare într-un domeniu anume. 

Un proiect educativ care a demonstrat de-a lungul edițiilor interes, pasiune 
pentru automobile exprimată fie prin cunoștințe riguroase de legislație rutieră, fie prin 
șofat în poligon corect și contra cronometru, fie prin meșteritul isteț al motoarelor, fie 
prin forma și culoarea desenului.  

Prin derularea acestor concursuri şcolare se dezvoltă competenţe tehnice, 
sociale, culturale şi de viaţă sănătoasă, ceea ce duce la un parcurs armonios a 
personalităţii elevilor, la inserţie profesională eficientă. 

 
Obiective le sunt: 

- Conştientizarea avantajelor şi dezavantajelor utilizării automobilului  
- Valorificarea competentelor tehnice prin demonstaraea abilităţilor practice în 

domeniul construcţiei automobilelor şi aplicării circulaţiei rutiere  
- Valorificarea creativităţii şi abilităţii artistice ale elevilor  
- Consolidarea relaţiilor dintre elevi şi profesori din diverse licee de 

specialitate  
- Îmbogăţirea culturii tehnice a elevilor  
- Promovarea în rândul elevilor a unor soluții inovative pentru automobile.  

 
O importantă activitate  a Concursului este  Secţiunea 2 – parte aplicativă cu 

privire la mentenanța automobilelor.  
Această secţiune a Concursului a fost iniţiată tocmai pentru exersarea abilităţilor 

practice. La activitate au luat parte elevi din unităţile şcolare partenere  ce au executat 
diferite lucrări de întreținere și de reparare a automobilului.  

Concursul urmăreşte și dezvoltarea personală a elevilor prin activități 
extracurriculare care să le crească interesul pentru domeniile de formare în care se 
școlarizează, să le stimuleze spiritul competitiv și să le întărească stima de sine, ca 
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premise ale unui parcurs școlar de succes în cadrul programelor de studiu la care sunt 
înscriși.  

Ultima ediţie a competiției a înregistrat un număr de 280 inscrieri (211 elevi) la 
cele 5 sectiuni,  cu participare directa si indirecta din 42 de licee/colegii tehnologice, 
școli gimnaziale, din 26 județe  

 
 În spirit de competiție, probând faiplay-ul, elevii au dovedit:  
 
- cunoștinţe de legislaţie rutieră;  
- abilităţi de buni șoferi testate pe maşinile ”ȘCOALĂ” ale liceului in 

poligonul auto;  
- pricepere in montarea/demontarea motorului;  
- creativitate și talent pentru a transmite mesajul concursului prin desen;  
- pregătire fizică şi sportivă dovedită la tenis de masă, ca alternativă a 

sedentarismului la volan.  
CEL MAI PRICEPUT ŞOFER! – proba de legislaţie si  conducere auto în poligon: 51 
înscrieri- 3 premii – 8 mențiuni  
 

 
 

PE ARIPI DE FANTEZIE CU .... AUTOMOBILUL – expoziţie de semne de 
carte: primar+gimnazial 28 înscrieri - 3 premii – 4 mențiuni și liceal 71 înscrieri - 3 
premii – 11 mențiuni  

ABILITĂŢI PRACTICE AUTO – O ŞANSĂ PE PIAŢA MUNCII! – proba 
practică de montare/demontare motoare: 45 înscrieri - 3 premii – 7 mențiuni  

 

 
 

De ce am ales să organizăm acest concurs? Deoarece numai aşa se valorifică 
interesul pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, elevul are ocazia 
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să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat 
la competiţie.  

Participarea la aceste concursuri, indiferent de domeniul lor sau premiul oferit, 
stimulează foarte mult imaginaţia şi gândirea, oferă motivaţia atât de necesară în 
procesul de învăţare şi ajută la dezvoltarea talentelor, abilităţilor şi cunoştințelor, 
urmărind formarea atât din punct de vedere profesional, cât şi personal. 

Dincolo de aceste avantaje, participarea la concursuri școlare apropie elevii, le 
oferă ocazia să se cunoască mai bine, să comunice, să coopereze, să realizeze lucruri 
frumoase, originale. Credem cu tărie că aceste concursuri şcolare sporesc încrederea 
elevilor în forţele proprii, îi ajută să-şi învingă temerile lucrând şi stimulând elementul 
creativ.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Radu - Ivan Valentina                                                              
Scoala Gimnaziala nr. 96, Bucuresti 

 
 Pentru a putea aduce in discuție promovarea imaginii școlii, consider ca este 
foarte important delimitarea conceptului de imagine, de conceptul de identitate. 
 Astfel, identitatea reprezintă modalitățile prin care o instituție urmărește să se 
identifice pe sine, iar imaginea se refera la ceea ce publicul larg percepe despre 
instituția respectivă. Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela 
imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare 
persoană în parte de o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura 
organizațională a școlii care identifică semnificațiile acestea. 
 Imaginea unei organizaţii poate fi considerată obiect de “patrimoniu” indiferent 
dacă este moştenită sau inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei. 
 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind  primii, 
interesați de acest aspect. 
 Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la 
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării 
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar 
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 
viitor. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea 
și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la 
modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație 
care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face 
cât mai atractivă. 
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De ce și cum promovăm o școală? 

 

Prof. înv. primar Rădulescu Cristina Renata                                               
Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța 

 
 
 

MOTTO: ,,Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte 
cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată 
viaţa.” Ioan Slavici 
 

Şcoala înseamnă trei lucruri de o importanță covârșitoare: o casă care deschide 
frenetic porţile cunoaşterii, o carte care odată citită rămâne veşnic în inimile noastre, 
străpungând tărâmurile eternităţii şi un dascăl receptiv la întrebările dilematice ale 
generaţiilor pe care le educă. Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă 
şi dăruire, pasiune şi abnegaţie, educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie, aduceri-aminte. 
Pe tot parcursul ,,defilării” prin școală, elevul derulează o intensă activitate de învăţare 
şi creaţie. Dar numai educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl călăuzesc în 
adâncurile  acestei lumi.  

Imaginea unei școli este determinată de un cumul  de criterii, reguli şi interpretări 
care sunt organizate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 
îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. O imagine 
bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției 
în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o 
manieră incredibilă, succesul școlii. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, 
să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog între cei 
trei parteneri ai educației: cadru didactic- elev- părinte. Colaborarea eficientă a acestui 
trio conduce și la o percepție pozitivă asupra școlii dar și la propagarea unei imagini 
fructuoase în comunitate.  

În acest context, elementul-cheie pentru promovarea imaginii școlii îl reprezintă  
cultura organizațională a școlii care identifică trecutul și notele definitorii ale instituției, 
un ,,tip” de  cod genetic care și-a pus amprenta pe tot ceea ce reprezintă bun și frumos 
în școală.  

Oricine din școală, dacă își dorește, poate promova imaginea instituției. Munca 
poate fi de echipă sau individuală dar, important este ca scopul să fie unitar. De la 
manageri, cadre didactice, elevi și până la părinți, munca poate fi conjugată pentru ca 
renumele școlii în care își desfășoară toți activitatea să se imprime în comunitate. Poate 
ne punem întrebarea: de ce e nevoie de așa ceva? Pentru că, școlile ca instituţii publice 
în sine, au devenit într-o mare măsură independente şi intră într-o competiţie a 
performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi 
până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai 
evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei.   
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Din ce în ce mai mult, școlile își promovează imaginea prin site-ul și blogurile 
școlare, rețelele de socializare, prin flyere de prezentare sau multitudinea de 
evenimente care popularizează activitatea factorului uman sau material. Comunicatele 
de presă, articolele şi emisiunile radio-tv, pliantele, revistele şcolare, participările la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă, reprezintă tot atâtea modalități de promovare a imaginii.  

Comisia de imagine a școlii reprezintă un alt factor decisiv în activitatea de 
popularizare pentru că are o imagine de echipă, unitară și, mai ales, o strategie. Comisia 
se poate ocupa de oferta educațională a școliicare are poate avea un impact în percepția 
instituției.  

O activitate a școlii mele, foarte bine primită și percepută de comunitate, o 
reprezintă Ziua Porților deschise pentru preșcolari, viitorii elevi ai claselor pregătitoare. 
Este o activitate care atrage foarte mult copiii pentru școală iar părinții cunosc mult 
mai bine școala viitoare pentru micuții lor. Din păcate, perioada actuală, când 
activitatea școlilor s-a mutat foarte mult în on-line a condus, bineînțeles, la o scădere a 
vizibilității activității și lipsa evenimentelor, concursurilor a dus la diminuarea 
rezultatelor marcante ale elevilor și cadrelor didactice. Firește că și  Ziua Porților 
deschise nu se mai poate desfășura în condițiile actuale cu primirea fizică a ,,bobocilor” 
de la grădinițe și a părinților.  

Împreună cu învățătoarele claselor a patra care urmează să primească micuții de 
la pregătitoare, am gândit Ziua Porților deschise online. Filmulețele video de 
prezentare a spațiilor școlare dar și activități didactice au fost postate zilnic, timp de o 
săptămână, pe site-ul școlii.   

Preșcolarii, dar și educatoarele lor, părinţii şi bunicii au vizitat şcoala într-un tur 
virtual pentru a face cunoştinţă cu sălile frumoase şi luminoase ale acesteia, cu ceea ce 
îi așteaptă de la 15 septembrie.  Nu e aceeași experiență pe care o pot trăi ,,live” dar a 
reprezentat o modalitate de a ține pasul cu timpurile și de a atrage cât mai mulți copii 
pe băncile școlii. 

Succesul a fot garantat pentru că din patru clase, câte au fost gândite inițial pentru 
pregătitoare, am reușit să avem copii înscriși pentru cinci clase și, dacă spațiul ne 
permitea, chiar pentru șase! 

În concluzie, astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza 
identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în 
actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor 
instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție 
al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate. Numai printr-o muncă de echipă care ţine 
cont de aspectul relaţional uman, cu o viziune comună bazată pe dezvoltare 
profesională şi responsabilizare, se va putea promova eficient imaginea școlii.  

Organizaţia şcolară va putea fi asemănată cu un stol de păsări care, deşi sunt 
uneori gălăgioase, rămân grațioase pe cer, sub privire admirative ale celor din jur.  
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Promovarea imaginii unității de învățământ 

 

Prof. înv. primar Radu Oana Maria                                                       
Școala Gimnazială, comuna Budești, localitatea Budești, județul Vâlcea 

 

 

          Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezentând o resursă ce își oferă 
serviciile şi altor membri ai comunităţii,pe lângă tinerii şcolarizaţi. Reprezintă resursa  
ce contribuie  la dezvoltarea comunităţii  altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 
          Marii pedagogi afirmă că orice copil, în orice stadiu s-ar afla și la orice nivel, își 
poate însuși cu succes orice temă, indiferent de dificultatea ei, dacă metodele și 
procedeele utilizate sunt în concordanță cu nivelul de pregătire al copilului, dacă 
predarea are loc într-un mediu plăcut și prezentată într-o formă cât mai simplă. 
          Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi  în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior.  
          Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 
          Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. 
          Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în 
şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi 
membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 
          Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  
          Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova  
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaterea 
violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, promovarea 
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toleranței  și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se 
creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 
          Prin cuvinte şi imagini  se creează  cea mai bună imagine posibilă , imagine ce 
va convinge că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. 
 
 
Bibliografie: 
 

 Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 
ciclului primar, în Învăţământul primar  nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

 Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. 
Universității din București, București, 2020 

 https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

                                                      

Prof. RAICU CARMEN                                                                 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte 
tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei. Crearea 
şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în 
primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați 
în principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
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        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
      Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii unității de învățământ 

 

Prof. înv. pres. Raicu - Constantin Camelia                                                 
G. P. P. Nr. 2, Slatina – OLT 

 
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 

cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘCANI                                                      
COM. LITENI, JUD. SUCEAVA                                                         

ÎNVĂȚĂTOR: RĂILEANU MARIA 

 

 
,,Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin. Sau ca o fereastra. Totdeauna 

copilul te intimideaza ca si cand stie el ce stie. Nu te inseli, pentru ca spiritul lui este 
puternic, inainte ca tu sa-l pipernicesti.„ -Antoine de Saint Exupery 
 

 
 
        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
        Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate 
pentru şcoala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenţi ai informării 
pe internet. În acest sens, pentru promovarea imaginii şcolii am propus următoarele 
metode de transmitere a informaţiilor în spaţiul virtual: 

 Utilizarea site-ului //didactic.ro/ 
 Utilizarea reţelei de socializare Facebook,  
https://www.facebook.com/ScoalaGimnazialaRoscani 

Ştirile şi informaţiile promovate prin intermediul rețelei de socializare Facebook arată 
o creştere a numărului de căutări de informaţii despre şcoala noastră. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi.  
 Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-
media, lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a 
atenţiei ce trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei 
imagini reale în viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi 
parteneri (locali, regionali, naţionali, economicim ş.a.m.d.). 

 

                                     Întocmit, 
                                                                               Prof. înv. primar Răileanu Maria 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Prof. înv. primar Răileanu Minodora                                                      

Școala Gimnazială ,,Cornel Regman’’ Daneș, jud. Mureș 

 
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultima perioadă, imaginea 

reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția Promovarea imaginii unităţii 
şcolare reprezintă o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-
părinţi. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 
concursuri și parteneriate cu alte instituții. Instituția de învățământ ce promovează 
astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 
și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii 
noastre au fost: 

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională; 
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu 
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 

 organizarea Simpozionului,,Cornel Regman în actualitate’’și a concursului de 
creație literară,,Cornel Regman’’ 

 promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, internet) 

Organizarea unor târguri cu produse lucrate de elevi a devenit tradiție în școala 
noastră. Pe langă alte activități de promovare a imaginii instituției aceste târguri sunt 
foarte apreciate de parinti. Benefeciarii direcți sunt copiii, parinții și întreaga 
comunitate. In comunitățile mici din mediul rural unde tradițiile de sărbători sunt încă 
păstrate, promovarea acestor traditii în rândul copiilor este esentială. 

Târgul organizat cu obiecte artizanale confecționate de copii are ca scop 
strângerea de fonduri pentru a realiza acte caritabile în folosul celor proveniți din medii 
defavorizate.Activitățile pentru pregătirea materialelor se pot organiza în şcoală, în 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

735



afara şcolii, în timpul orelor de curs sau în timpul liber, de aceea ele oferă elevilor şi 
posibilitatea de a fi liberi spaţial sau temporal. Se urmăreşte traversarea limitelor rigide 
ale obiectelor de studiu. Prin acest tip de activităţi, cunoştinţele şi capacităţile elevilor 
sunt transferate de la o arie curriculară la alta. 

       Cadrele didactice împreună cu elevii implicaţi în această activitate vor organiza 
ateliere de lucru la care toţi participanţii la Târg vor avea posibilitatea de a confecţiona 
ornamente şi obiecte specifice sărbătorilor. Elevii responsabili cu organizarea 
atelierelor de lucru vor iniţia participanţii în tehnicile de realizare a respectivelor 
obiecte: tăiere, decupare, lipire, pictură, încondeiat ouă. 

Expoziţia cu vânzare este un prilej de a dezvolta la elevi atât competenţe şi abilităţi 
antreprenoriale, cât şi sentimente caritabile.  
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar Ralea Mihaela                                                          
Școala Gimnazială ,,Nicolae Ioan Jilinschi” Vernești 

 
 

Educația școlară nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate 
acestea, transformarea digitală a modificat semnificativ felul în care este văzut acest 
proces. Educația înseamnă, însă, mult mai mult decât instruire formală – aceasta poate 
începe încă de la naștere și se manifestă în toate mediile sociale în care este prezent 
individul. Cea mai bună cale de a-i educa pe copii din punct de vedere moral este modul 
în care trăiesc părinţii. Multe dintre dificultăţile cu care se confruntă şcoala în privinţa  
copiilor ,,dificili”, ,,indisciplinaţi”, ,,inadaptaţi”, îşi au originea în disfuncţionalităţile 
mediului familial. 

 Copiii observă comportamentul acestora, iar exemplul este mult mai puternic 
decât puterea cuvintelor. Uneori, părinţii trebuie să aibă răbdare şi să le ofere copiilor 
şansa de a învăţa din greşeli. Cele mai eficiente “lecţii” sunt cele pe care fiecare şi le 
însuşeşte din propria experienţă.  

Familia este un spațiu de educație, de înțelegere, de dezvoltare care depășește 
forța fiecărui membru component în parte: astfel, degeaba fiecare din părinți se 
comportă bine cu copilul dacă familia este disfuncțională, dacă există lipsă de coerență, 
de înțelegere, dacă nu există liniștea necesară construcției educației de succes pentru 
copil.  

O greșeală des întâlnită apare atunci când părinții au viziuni diferite asupra 
educației celui mic. Acesta o să dezvolte o anumită nesiguranță, stres dat de faptul că 
nu știe niciodată dacă ceea ce face și este apreciat de unul din părinți nu o să fie criticat 
de celălalt părinte. 
Este util să vă faceți timp să vă jucați cu copiii așa cum se joacă ei: cu jucăriile lor, să 
vedeți desenele animate la care ei se uită etc. Le cerem în fiecare clipă copiilor să se 
comporte bine/corect (aspect care caracterizează mai degrabă un om matur decât un 
copil); poate că este util să vedem lumea și din cealaltă parte a perspectivei. 

O atmosferă stresantă/tristă/dezamăgitoare în familie își pune amprenta pe 
dezvoltarea copilului mai mult decât toată investiția ulterioară (jucării cumpărate, 
cursuri extrașcolare plătite, vacanțe minunate…). 

Unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să îl transmită un părinte 
copilului său este acela de a-l face să se ştie iubit. Există mulţi părinţi care consideră 
că acest lucru este evident şi că el va fi înţeles într-un fel sau altul de către copil, însă 
lucrurile nu stau întotdeauna astfel. Atunci când părinții sunt implicați în viața școlară 
a copiilor lor, aceștia beneficiază de sprijin și cunoștințe, fiind o cale prin care cei mici 
să-și dezvolte dorința pentru cunoaștere. Încurajarea implicării părinților este o 
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modalitate excelentă de a crea un mediu de învățare pozitiv.Profesorii observă 
schimbări importante în clasele lor atunci când părinții se implică, cum ar fi 
îmbunătățirea motivației și performanței elevilor. De asemenea, colaborarea cu părinții 
poate ajuta la identificarea nevoilor și obiectivelor și pot exista discuții despre modul 
în care părinții pot contribui. Comunicarea cu familia oferă profesorului posibilitatea 
de a asculta preocupările acestora și de a le explica mai multe despre educația celor 
mici. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
dintre cunostiințele, deprinderile, obișnuințele de comportament, elevul le datorează 
educației primite in familie. De aici utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea 
cei șapte ani de acasă". Activitatea educationala este dinamică și flexibilă in același 
timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin ,,a fi și a deveni". 

 

Bibliografie:  

Baran- Pescaru, Adina –“Familia azi. Operspectiva sociopedagogica” , Ed. Aramis, 
Bucuresti, 2004; 
 Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1974, pg 13-29; 
Nicola, I.,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992,pg. 32-41; 
*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.     
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Proiect Erasmus+ „Let`s got to learn outside!” 

 

Consilier școlar, prof. Ramona Olimpia ÎNTORSURĂ 

 
 
Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava derulează prin Programul Erasmus+, finanţat 

de Comisia Europeană, în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2022, Proiect 
Erasmus+ „Let`s got to learn outside!”, Acțiunea Cheie 2 (AC2), Parteneriate strategice 
doar între școli, număr de referință 2019-1-LT01-KA229-060466_2. Țara 
coordonatoare este Lituania, iar parteneri Slovacia, Turcia, România, Grecia și 
Portugalia. Prin acest proiect se urmărește a oferi elevilor implicați în proiect 
posibilitatea contactului direct cu natura, de a dobândi experiențe de învățare într-un 
mediu relaxant, de a avea parte de o dezvoltare personală prin implicarea în activități 
și de a-și dezvolta spiritul de echipă. De asemenea, participarea la jocurile colective în 
aer liber oferă nenumărate beneficii fizice, emoționale și mentale care întărește 
echilibrul emoțional și îmbunătățește abilitățile de comunicare în limba engleză. 
 În perioada 4-8 octombrie 2021, a avut loc în Turcia LTTA „Games and sport 
outdoors”, activitate la care au participat doi profesori și patru elevi din cadrul Școlii 
Gimnaziale Nr.4 Suceava, împreună cu câte același număr de reprezentanți din țările 
partenere. 

Momentul primirii a fost marcat printr-o reprezentație a unei formații autohtone, 
iar urările de bun-venit au fost adresate de către directorul școlii împreună cu toată 
echipa proiectului. Elevii școlii gazdă au prezentat dansuri tradiționale turcești și un 
spectacol religios. 

Printre activitățile proiectului la care au participat elevii țărilor implicate, putem 
aminti: participarea la o activitate de ciclism în aer liber lângă Eymir Lake Side; 
deplasarea participanților la parcul de aventură „Çamlıdere Adventure  park", situat la 
două ore distanță de Ankara, unde tiroliana, balansarea într-un leagăn uriaș, paintball 
și tirul cu arcul au fost apreciate de elevi; sădirea unui brăduț de către fiecare echipă în 
curtea școlii a creat ideea de unicitate și trăinicie a experiențelor dobândite în proiect; 
la Muzeul Patrimoniului Cultural Imaterial s-au imprimat plase reciclabile și s-au făcut 
picturi pe apă, subliniindu-se importanța reciclării pentru mediul în care trăim; vizitele 
culturale la Anıtkabir ( Mausoleul lui Atatürk's) , Moscheea Kocatepe, și „Somut 
Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi” (Muzeul Patrimoniului Cultural Imaterial), 
vizitarea orașului subteran, precum și relieful, format din rocă vulcanică din 
Cappadocia, oferă posibilitatea manifestării depline a creativității și sensibilității 
elevilor,  constituind o îmbinare a esteticului cu informația științifică. 
 Plimbarea cu balonul cu aer cald, timp de o oră deasupra Cappadociei, a urmărit 
întărirea echilibrului emoțional al elevilor și înlăturarea acrofobiei.  
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 Vizita și fotografierea faunei sălbatice din Salt Lake au fost activități ce au vizat 
dobândirea experiențelor de învățare într-un mediu relaxant. 

Prin participarea la activitățile europene, beneficiarilor proiectului ,,Let`s got to 
learn outside!” li s-au oferit experiențe de învățare menite să le formeze un stil de viață 
sănătos, care să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. La sfârșitul schimbului de 
bune practici, elevii au elaborat Jurnale de învățare, expuse la colțul Erasmus+ al școlii, 
în care au detaliat experiențele trăite pe durata mobilității. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR  RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA                                    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE 

 
În  anul  şcolar 2020-2021 am elaborat si derulat, proiecte locale care să vizeze 

multiplicarea experienței pozitive și exemplele de bună practică în managementul 
instituțional, care au avut ca scop: cunoașterea obiceiurilor tradiționale specifice 
sărbătorilor precum şi dezvoltarea unor abilităţi sociale indispensabile convieţuirii şi 
integrării într-o colectivitate (capacitatea de-a colabora cu ceilalţi; cultivarea de relaţii 
pozitive în grup; toleranţa: asumarea responsabilităţilor). Am planificat și organizat o 
serie de activități care să contribuie la crearea și promovarea unei imagini instituționale 
pozitive în comunitate. 

            Prin proiectul interdisciplinar „  ”  s-a  următit: identificarea perioadei  
calendaristice  numită  sărbători pascale;  promovarea comunicării între elevii proveniţi 
din medii diferite ; dezvoltarea  capacităţii de cooperare în scopul transmiterii printr-
un act artistic a unui mesaj din sfera valorilor morale. 
        
 Competenţele  specifice: 
 

 Aptitudinea de a comunica eficient 
 Întărirea respectului de sine şi al altora 
 Deschidere şi empatie faţă de ceilalţi  
 Asumarea responsabilităţilor. 

Coordonator de proiect: Prof. Inv.primar Rascovici Claudia Maria 
Grupul ţintă: elevii clasei a II-a 
Durata proiectului: Proiectul s-a desfasurat  în perioada februarie-aprilie  2021 
Beneficiarii direcţi: elevii şcolii 
Beneficiarii indirecţi: părinţii, profesorii, comunitatea 
Parteneri: părinţii, Consiliul Local 
Resurse: umane: elevii clasei a II-a, părinţi, cadre didactice 
materiale: consumabile, copiator, computer,  texte, carton, hârtie colorată, materiale 
textile, diplome personalizate, etc. 
Rezultate aşteptate: 
Transmiterea valorilor tradiționale reale tinerei generații pentru păstrarea identității 
culturale a poporului român într-o lume a multiculturalității 
Modalităţi de evaluare: 

 produsele rezultate în urma activităţilor desfăşurate (desene, postere,  panou, 
afişe, felicitări, ornamente din materiale reciclabile); 
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  spectacol – cantece religioase și scenete - prezentat părinților online; 
 pe parcursul proiectului elevii primesc permanent feedback de la cadrul 

didactic, ceea ce le permite să-şi dezvolte continuu şi armonios abilităţile 

Diseminarea rezultatelor: prezentarea unui referat și a activităților desfășurate  în 
cadrul consiliului profesoral; realizarea unui raport de activitati; informarea părinților 
despre activitățile desfășurate în cadrul ședințelor. 

CONȚINUTUL PROIECTULUI: 

 dezbateri pentru realizarea proiectului; 
 convorbiri, lecturi, activități artistico-plastice, colaje, creații literare 
 ateliere de creație – Ornamente din materiale reciclabile; 
  ornamentele realizate de către copii;  antrenarea parintilor in activităţi 
  tombolă, activități de inițiere a elevilor în pregătirea unor programe artistice, 

serbare; 

        Evenimente înscrise în cadrul proiectului: 

1. Să ne pregătim de Primăvară 
2. Aşteptăm Sfintele Sărbatori! 
3. Și tu poți fi ,,Iepuraşul!”/ Dăruiește, fii mai bun!  

Concluzii: Activităţile, prin specificul lor liber ,au creat o atmosferă plină de 
bucurie şi plăcere. Elevii au comunicat continuu, au schimbat idei. S-a observat un grad 
de implicare mai ridicat în activitatea şcolară la elevii relativ  retraşi. Au fost 
valorificate creativ experienţele personale ale fiecărui elev. 
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RELAȚIA ȘCOALĂ-FAMILIE                                                          
CA PREMISĂ A EFICIENȚEI PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

RAȚĂ ELENA-DANIELA                                                               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. I. MIRONESCU" TAZLĂU,                                   

JUD. NEAMȚ 

 
Convingerea noastră este că familia și scoala sunt, și vor rămâne, constantele 

sistemului social, globalizarea și invocata integrare europeană fiind simple variabile 
care influențează, în mod cert, calitatea relației dintre familie și școală. Actorul 
principal al dezvoltării rămâne însă tot parteneriatul dintre investiția educativă a celor 
doi acționari: școala și familia. O condiție vitală a creşterii eficienţei activităţii 
educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei absolute unităţi de acţiune 
a tuturor factorilor educativi: familia, şcoala etc 

Este cert că şcoala este factorul de care depinde în mod copleșitor devenirea 
personalităţii umane. La fel de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face 
abstracţie de rosturile familiei în această ecuație. Şcoala şi familia sunt două instituţii 
care au nevoie una de alta, influenţele lor fiind simultane de la o anumită vârstă şi 
complementare. Şcoala şi familia trebuie să afle făgaşul colaborării veritabile bazată 
pe încredere şi respect reciproc, pe dragostea faţă de copil, să deschidă drumul unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 

Deoarece educaţia părinţilor nu poate lua caracter de obligativitate se cere 
realizarea ofertei educaţionale în condiţii liberale, de alegere de către părinţi a 
conţinuturilor şi metodelor, a locului şi timpului de învăţare. Acestea solicită 
cunoaşterea şi adaptarea formelor pentru care se optează, la nevoile specifice de 
educaţie ale părinţilor. Pentru atingerea acestui scop se impune sensibilizarea, 
informarea şi formarea, inclusiv perfecţionarea continuă a cadrelor didactice cu privire 
la problema educaţiei părinţilor, prin relevarea unor aspecte teoretice şi metodologice 
în scopul realizării eficiente a parteneriatului şcoală -familie. Colaborarea părinți-
profesori este o condiție de bază pentru asigurarea unei dezvoltări psihice a copilului, 
principala ipostază a acestui tip de relație constând în consensul educativ. Unitatea 
cerințelor educative solicitate de cei doi actori implicați, nu poate exista decât atunci 
când părintele este convins că atât el, cât și dascălii au un țel comun: binele copilului. 

Fundația dezvoltării psihice a copilului este pusă în familie. Influențele primului 
mediu social în care copilul începe propria dezvoltare s-au dovedit a fi esențiale pentru 
dezvoltarea ulterioară a celui care constituie obiectul educației. Studiile efectuate în 
această direcție au demonstrat importanța mediului familial în privința dezvoltării 
personalității copilului, fiind subliniate ambele sensuri - pozitiv sau negativ- pe care 
atmosfera familială le poate întipări devenirii copilului, în funcție de calitatea acesteia. 
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Interacțiunea factorilor vitali ai dezvoltării psihice determină un anumit nivel al 
acesteia cu care copilul intră în mediul diferit dar curând la fel de primitor ca și cel 
familial, mediul școlar. Clădirea de către fiecare părinte a unei modalități autentice, 
personale de raportare la propriul copil în educația pe care o exercită asupra acestuia, 
face ca aceste diferențe să fie și mai evidente. 

Părinții își dau silința să fie cât mai buni cu copiii lor. Muncesc pentru a reuși să 
le ofere celor mici, ceea ce poate lor, le-a lipsit. Se constată uneori, însă, un ușor 
dezechilibru între ceea ce părinții oferă copiilor și nevoile reale ale acestora, nevoi de 
comunicare, afecțiune și siguranță. Părinții fac totul pentru a-i educa pe cei mici, atât 
cum știu și cât pot de bine. Acest - totul semnifică pentru fiecare părinte, altceva. 
Adultul își creionează o strategie educativă pe măsură ce copilul său crește, strategie 
care fie se aseamănă cu cea adoptată în copilărie de părinții lui, fie este opusa acesteia. 
O astfel de practică educativă este dependentă de nivelul de cunoștinte al părintelui, de 
atitudinile și convingerile sale, de concepția acestuia despre lume și viață. 

Stilul parental îmbrățișat în educația copilului își pune amprenta asupra 
dezvoltării psihice a acestuia, principalele domenii comportamentale care o determină 
fiind cel cognitiv și social-afectiv. Este adevărat că vorbind despre interacțiunea 
părinți-copii se au în vedere atât influențele părinților asupra copiilor, cât și ale copiilor 
asupra părinților. Influențele exercitate de ambele părți pot îmbrăca forma unei spirale 
relaționale a cărei continuitate depinde însă de eficiența stilului educativ parental. Este 
unul din factorii care influențează calitatea interacțiunii părinte-copil. 

Oricât de greu de crezut și de înțeles ar părea pentru unii, educația dată de părinți 
copiilor influențează covărșitor viața acestora, care vor deveni adolescenți, tineri, 
adulți. Și nu atât conținutul educației, cât mai ales maniera de realizare a acesteia. 
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Ratea Liana,                                                                      
Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului 

 
 

Promovarea  în domeniul educational necesită din partea cadrelor didactice 
dăruire, perseverență, consecvență, cinste, dragoste pentru elevi.  

Alături de școală care asigură maxima comunicare ȋntre generații, familia și 
comunitatea au o deosebită valoare ȋn formarea personalității copilului.Parteneriatele 
dintre școlii, familii și comunități , prteneriate educaționale de volintariat pot ajuta 
profesorii ȋn munca lor, perfecționa abilitățile școlare ale elevilor, ȋmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților, dezvolta abilitățile educaționale ale părinților, dezvolta 
abilitățile de lideri ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității, 
stimula serviciul comunității și suport familiilor, crea un mediu mai sigur ȋn școli.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta 
elevii să aibe succes la școală și mai târziu, ȋn viață.Pe lângă acest aspect o importanță 
majoră o au și factorii de mediu. Starea socială sau nevoile speciale ale copiilor  pot 
determina apetitul sau dezinteresul față de educație.Școala oferă servicii și copiilor cu 
cerințe educative special, de aceea se obligă să asigure și servicii de specialitate: 
recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală i socială. 
Așadar, ȋn campaniile de promovare a imaginii școlii trebuie să fie incluse și dovezile 
unor reușite integrări sociale ale copiilor cu CES.  

Ȋn vederea creării condițiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi special 
este necesar ca școala, familia și comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor 
atribuții pe parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe ȋncredere 
asigură integrarea lor socială. Ȋn calitate de ofertante, școlile trebuie să țină relații 
strânse cu publicul, cu exponenții colectivității umane și consumatorii potențiali.  

Organismele publice, organizațiile neguvernamentale, mediile de informare ȋn 
masă reprezintă un partener privilegiat al serviciilor educaționale. Un prim demers al 
activitățiilor de promovare constă în cunoașterea cerințelor consumatorilor. 
Investigarea cererii de educație necesită evaluarea structurii și dimensiunilor ei, a 
reprezentării spațiale și a eșalonării ȋn timp, a sesizării unor tendințe ȋnregistrate. 
Investigarea potențialilor consumatori de educație presupune cunoașterea imaginilor 
pe care le au ei despre valorile și serviciile educaționale, despre raportul educație- 
cultură- civilizație. Omul educat este și cult, având o capacitate deosebită de a obține 
recunoașterea socială a valorii sale, el ȋși pune cunoștințele și calitățile personale ȋn 
serviciul unei bune adaptări la viața socială.  

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consecrate 
cererii de educație. Informațiile necesare cercetării structurii ofertei se pot obține din 
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surse primare cum ar fi: anchete de teren, studii, rapoarte, documentații, sinteze, 
statistici, cât și din surse secundare cum ar fi mass-media. Pe baza acestora se pot 
cunoaște dimensiunile ofertei educaționale pe o perioadă determinate de timp, se pot 
face evaluări cu standardele consacrate, se pot face comparații ȋn interiorul sau pe medii 
sociale.  
 Educația oferă modele. Acestea pot influența ȋn funcție de perioada de viață ȋn 
care au loc. Astfel, vârsta dominantă de căutare, alegere și asimilarea modelelor este 
adolescent. Cercetând funcțiile idealului educational ne vom convinge de așteptările pe 
care le au adolescenții în relație cu modelele existente ȋn spatial școlar. Ei știu că fiecare 
om are un  ideal spre care aleargă pentr a-l ȋnfăptui, alegându-și unul sau mai multe 
modele. Acestea pot fi din cărți, din familie, din istorie, din viața curentă. Ȋn școală, 
dominant este modelul educatorului. Importantă este și cunoașterea motivelor ce se 
opun deciziei de consum al educației. Aceste motive ar fi: nivelul veniturilor, distanța, 
transportul, programul educational, timpul disponibil, o altă ofertă mai avantajoasă.  
  
  Prestigiul școlii ,,Școlii Gimnaziale Nr.1 Poiana Lacului’’ are o temelie solidă 
clădită pe muncă, dăruire, onestitate, dragoste față de copii, a multor generații de cadre 
didactice. Astfel, ȋn opinia publică suntem cunoscuți ca o școală ,,bună’’, ȋn care elevii 
dobândesc cunoștințe temeinice care ȋi situează pe primele locuri la olimpiadele 
școlare, la evaluările naționale, la admiterea ȋn liceele de prestigiu, la  diferite 
concursuri școlare și competiții sportive etc  Avem olimpici la faza  națională la 
geografie și la  faza județeană la limba și literatura română, matematică, limba franceză 
etc. Activitățile extracurriculare precum: excursiile fixează cunoștințele pe care elevii 
le dobândesc, la clasă; activitățile de voluntariat, de ecologie , atelierele de  dezvoltarea 
personală oferite de Asociația APLIC  ,  cursurille de șah , de muzică, ateliere de 
pictură, de olarit în cadrul Muzeului Pomiculturii și Viticulturii Golești, serbările 
cultivă ȋnclinațiile artistice, dorința de a ȋnvinge timiditatea, stimulează independent ȋn 
acțiune, prin competiții sportive  manifestarea aptitudinilor motrice etc.  

Școala noastră a conștientizat importanța asigurării transparenței si a fost creată 
astfel pagina de facebook: Scoala Gimnazială Poiana Lacului unde sunt promovate 
toate activitățile extracurriculare și parteneriatele educaționale județene, naționale cu 
diferite instituții, școli din țară, obținerea  unor sponsorizării  din partea Fundaței Hand-
Rom, Asociația APLIC, OMV Petrom, ADIENT etc,  în vederea dotării claselor cu 
mobilier și mijloace moderne., reabilitarea școlilor etc. 
 Mediatizarea acestor activități  în reviste  și pe facebook-ul școlii completează 
imaginea școlii noastre ȋn perceperea părinților și elevilor, având ca rezultat un numâr 
mare de elevi ȋnscriși- aproximitiv șapte sute de elevi. Promovarea marketingului 
educational se realizează și prin participarea la târgurile educaționale: la târgurile 
tradiționale de mărțisoare unde elevii valorifică  talentele artistice, la manifestările 
cultural-artistice ȋn acest caz am tipărit pliante, invitații pentru părinți, oficialități, ȋn 
care am prezentat și oferta educațională.  
 O atenție deosebită a fost acordată și strategiilor de colaborare și comunicare cu 
familiile elevilor. Copiii ai căror părinți se implică și țin o strânsă colaborare cu școala 
obțin performanțe superioare. Când părinții colaborează cu profesorii se obțin efecte 
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pozitive legate de atitudinile elevilor privind școala, temele, realizările și aspirațiile 
școlare.  

Un alt mijloc de a face marketing este contactul direct cu viitori elevi. Este vorba 
de contactarea copiilor din  gradinițe prin participare la activitățile metodice 
desfășurate de aceștia, prin realizarea unor proiecte școală- grădiniță, prin vizitarea 
școlii cu diferite ocazii: ,de ,,Ziua porților deschise’’, de sărbătorile de iarnă etc.  
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Promovarea imaginii școlii                                                               

Profesor pentru învățământul primar Răulescu Andreea 

 
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” Dr. Tr. Severin 

 

 

Relațiile dintre învățământul preșcolar, primar, gimnazial și preuniversitar 
constituie unul dintre pilonii ideii de promovare a imaginii unei unități de învățământ. 
O colaborare reușită între partenerii educaționali: școală - /elevi- părinți va duce 
implicit la o promovarea a imaginiiunității noastre școlare.  

Având în vedere faptul că există o multitudine de școli la nivelul unei localități, 
fiecare unitate școlară trebuie să demonstreze de ce este diferită și să își prezinte 
punctele forte. Pentru a atrage cât mai mulți elevi, fiecare școală trebuie să fie atentă la 
cerințele și nevoile pe care părinți le expun, să fie dispusă să se adapteze în funcție de 
aceste aspecte și să aibă capacitatea de a le pune în aplicare, toate acestea  pentru a 
putea oferi mediul pe care elevii îl caută. 

Societatea modernă în care ne aflăm puneunitatea de învățământ în situații în care 
trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe și să își revendice 
locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Fără sprijinul 
acestora din urmă, școlile nu pot funcționa aceasta.  

Comunitatea reprezintă o resursă, oferindu-și serviciile și altor membri ai 
comunității pe lângă tinerii școlarizațișicontribuind astfel la dezvoltarea comunitățiiși 
altfel decât prin realizarea educației formale. 

Deschiderea spre nou se realizează și  cadrelor didactice pregătite, care intervin 
în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea 
de învățământ, se poate stabili și cum anume putem promova unitatea. Beneficiarii, atât 
direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul 
școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Școala este un element esențial al oricărei comunități,atât prin resursele umane de 
care dispune, dar șiprin spațiile de învățare disponibile. O școală responsabilă este 
garantul dezvoltăriipermanente a comunității. 

Pentru a putea avea parte dereușită, o instituțieșcolarătrebuie să se adapteze 
corespunzător mediuluicomplex şi în continuă schimbare. Fiecare activitate a instituției 
are loc șieste dependentă de mediulexterior. Mediul poate fi într-o transformare rapidă 
sau lentă. Într-un mediu stabil, forțele demografice,economice, ecologice, tehnologice, 
legislative și culturale rămân stabile de la an la an. 
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Promovarea imaginii reprezintă aceaacțiune de convergențăși de interferență a 
reclamelor, publicității, utilizarea liderilor de opinie și a tehnologiilor de creare 
aevenimentelor pentru formarea unei imagini unitare și multidimensionale prin 
transmiterea unormesaje. Promovarea poate fi făcută atât în mediul intern, cât și extern 
al unității, prin managerul unității, prin cadrele didactice și chiar prin elevii unității 
școlare care pot răspândi oimagine pozitivă a acesteia, folosindu-se planificări 
riguroase, cu ajutorul diverselor metode şi tehnici potrivite. 

Activitățile de promovare a imaginii unei unități școlare pot fi variate, de la 
răspândireainformațiilordespreofertaeducațională, programelor și proiectelor 
educaționale, resurselor umane, la consilierea părinților privind orientarea școlară, 
dezvoltarea de parteneriate la nivel local, județean, regional. Promovarea imaginii 
unității școlare mai poate fi făcută și prin diverse surse informaționale, ca presa locală 
scrisă, cât și în mediul online. 

Pentru o promovorea eficientă este nevoie de un plan care să prevadă ținta și 
obiectivele promovării, acestea putând avea ca obiectiv general crearea unei imagini 
favorabile unității școlare. Obiectivele specifice se referă la răspândirea rezultatelor 
școlare, atragerea unui număr cât mai mare de elevi, dar și realizarea planului școlar 
propus.  

Planul mai trebuie să prevadă contextul și necesitatea promovării, cât și o 
descriere a acesteia, care poate fi realizate cu ajutorul unei prezentări Power Point, dar 
și prin pliante, articole, care pot fi postate pe paginile media ale unității, dar și în presa 
la nivel local. 

Un alt aspect al promovării imaginii unei unități școlare îl constituie activitățile 
extrașcolare. Activitățile de acest gensprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Ele au o deosebită influență formativă, având la bază la bază toate formele de acțiuni 
turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Concluzionînd, imaginea unității școlare poate fi promovată oferind beneficiarilor 
educație de calitate, acces la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea 
la activități extrașcolare. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al 
cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a 
instituției școlare.  
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SCOALA – SPAȚIU AL DEVENIRII ȘI AL VISĂRII 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRȘCOLAR – RAUȚ ANA MIRELA               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ/GRĂDINIȚA CĂLUGĂRENI 

 

 

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore 
multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul 
ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare 
a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, 
de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare 
comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană. 

Viziune școlii noastre concentrează atenția asupra finalităților educaționale, 
asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 
(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și 
asigură coerență strategiei pe termen lung a școlii. 

Întocmirea planului de dezvoltare instituțională s-a realizat plecând de la o 
radiografie realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ  şi  
asupra  mediului  organizaţional  intern şi  prin consultarea părților interesate, ținându-
se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

 schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

 politica managerială a școlii și a comunității locale. 
Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi  

mijloacelor,  a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl 
au asupra activităţii unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte: 

✓ elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită 
pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de învățământ: 
preșcolar, primar și gimnazial; 

✓ crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 

✓ stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe 
extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările 
continue ale societăţii; 

✓ profesionalizarea actului managerial; 

✓ asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului 
educațional și gestionarea eficientă a acesteia. 
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Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii 
ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin 
efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și 
părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici, permanenţa actului 
educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie 
acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de 
adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. 

Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată 
prin      disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers 
ordonat al activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine 
întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, 
corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură. Acesta este temeiul pentru care 
includem mediul de învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le 
dezvoltăm. 

 

Bibliografie:  
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PROFESORUL CREATIV 

-Studiu de caz- 

 

Prof. înv. primar Revnic Corina,                                                          
Liceul Tehnologic Turburea 

 

 

Factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic (educator, 
învăţător, profesor), prin caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa 
profesională, prin atitudinile manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea 
şi comportamentul elevilor. Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru 
exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează 
gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni între fenomene, 
să imagineze noi soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră 
(,,rutină-ruină-rugină,,), să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, 
neuzuale şi să dezvolte ideile altora. 

Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o inteligenţă 
lingvistică specială, competenţe de comunicare, este empatic, prietenos, neobosit, 
disponibil să-i ajute şi să-i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o întrebare. 
Aceste întrebări trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri 
predeterminate: (Ce s-ar întâmpla dacă...? Ce credeţi despre...? Dar dacă...totuşi...Cum 
s-ar mai putea...?) 

Este în general acceptată supoziţia că numai cadrele didactice creative determină 
dezvoltarea creativităţii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, 
diversifică solicitările, valorifică potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe 
specifice.  

Tehnicile de învăţare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în 
formarea cadrelor didactice, iar atitudinile creative o componentă a personalităţii lor 
care trebuie depistată şi susţinută permanent. S-a constatat că, atât elevii cât şi 
profesorii, apreciază în mai mare măsură atitudinile creative. Dintre aceste două 
categorii, elevii sunt cei care apreciază mai mult decât profesorii atitudinile creative. 
Acest lucru nu pote fi extins totuşi asupra tuturor cadrelor didactice. 

Lucrând cu elevii din clasele mici, observăm că putem educa potenţialul creativ 
al elevilor în momente foarte importante ale dezvoltării lor în acest sens. Elevii mici 
prezintă multe din calităţile atribuite unei personalităţi creative: sunt curioşi, atenţi la 
tot ce mişcă în jurul lor, au simţ de observaţie, simţ al umorului, mereu în căutarea 
noului.  
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Încercând să fiu cât mai aproape de ei am învăţat să văd lumea cu ochii lor, am 
învăţat multe lucruri noi şi am cunoscut mai bine lumea fascinantă a copiilor. Există în 
acest sens o învăţătură pe care ar trebui să ne-o amintim în fiecare zi: ,,dacă vrei să 
cunoşti pe cineva umblă o milă cu pantofii lui,,. ,,. Deşi educarea capacităţilor creative 
şi formarea unei personalităţi autonome m-au preocupat în mod constant, am putut să 
mă dedic mai intens acestui proces. Așadar, am avut posibilitatea să compun singură o 
listă de conţinuturi educationale, obiective şi tipuri de activităţi de învăţare precum şi 
modalităţi şi instrumente de evaluare personificate, pliabile pe caracteristicile clasei de 
elevi la care sunt învăţătoare. Acestea pornind de la convingerea că şcoala este un 
instrument al păcii şi ea trebuie şi poate să-i ofere fiecărui individ ştiinţa acceptării şi 
convieţuirii cu cei din jur. 

Dezvoltarea creativității presupune stimularea la elevi a curajului de a emite 
ipoteze, chiar hazardate, dar nu absurde, capacitatea de a aprecia în ce măsură este 
plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru si de a nu aștepta de-a 
gata o soluție. Accentul se pune în special pe învătarea în ritm propriu și prin efort 
personal dar mai ales pe învatarea prin descoperire. 

Aplicând metodele si tehnicile de învățare creativă, asimilarea noilor structuri 
cognitive nu va fi foarte costisitoare, ci va deveni o „reală” plăcere. Ne ajută să fim 
creativi năzuinta spre necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se 
întâmplă dincolo de aparente.  

O structură de tehnici de învățare se poate baza pe elaborarea unor scheme 
grafice pentru ordonarea ideilor, dar si pentru reactualizarea cunostintelor mai ales în 
cazul unei bune memorii vizuale. Unele idei pot fi reprezentate si sub forma unor 
desene. 

La limba si literatura română, elevii învață să fie creativi prin intermediul 
jocurilor de cuvinte pe care le putem organiza sub forma unor concursuri cum ar fi: 
crearea unor propozitii în care toate cuvintele să înceapă cu aceeași literă, găsirea cât 
mai multor expresii deosebite prin jocul unor cuvinte. Foarte interesante si atractive 
sunt compunerile gramaticale, compunerile libere, cu început sau sfârsit dat. 

Elevii îsi manifestă latura creatoare prin sensibilitatea cu care povestesc, recită, 
dobândind anumite capacități actoricești. Astfel, compunerile sunt o poartă larg 
deschisă în manifestarea gândirii creatoare.  

Capacitatea de a gândi și elabora o compunere, modul de expunere al ideilor, 
structura și latura stilistică și semantică a acesteia pot incumba capacitatea deosebită a 
unui elev, talentul școlarului mic care redă ficțiunea și realitatea în manieră artisică. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Material întocmit de Rînciog Alina Grațiela                                                
Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău 

 

 Crearea unei imagini pozitive a unei unități de învățământ în comunitatea din 
care face parte se realizează prin rezultatele educaționale ale elevilor. O foarte 
importantă contribuție în acest sens o are activitatea cadrelor didactice, care îndrumă 
elevii în parcursul lor educațional.  

De-a lungul carierei didactice un învățător, pe lângă activitățile de perfecționare 
pe care le urmează, este deseori pus în situația de a iniția sau participa la întâlniri 
metodice, văzute ca un schimb de experiență între cadre. De fiecare dată, aceste 
activități metodice sunt minuțios pregătite, ele reprezentând o carte de vizită atât pentru 
propunător, cât și pentru școala în care funcționează. 
 Cea mai recentă activitate metodică pe care am organizat-o în cadrul cercului 
pedagogic s-a intitulat ”Acasă e România”. Au fost prezente atunci aproximativ 
douăzeci de cadre didactice din județ. Întâlnirea a fost pe tema Centenarului României 
și a debutat cu un moment de captare a atenției, prilejuit de o vizită neprevăzută a unor 
foste eleve (acum la liceu), care jucau rolul unor personaje care le propun copiilor o 
călătorie în timp. Elevii au fost împărțiți în trei echipe, fiecare purtând numele uneia 
dintre țările care au format România Mare. Sarcinile pe care le-au avut de rezolvat 
asigurau, rând pe rând, un pas în plus în misiunea de le ajuta pe fetele rătăcite 
întâmplător în clasa noastră să ajungă acasă.  

Lecția a cuprins sarcini transdisciplinare, pentru realizarea cărora elevii au lucrat 
fie individual, fie pe echipe. Parcursul activității a urmărit ca aceștia să conștientizeze 
elementele comune celor trei țărișoare: limba, tradiții, obiceiuri, credință și necesitatea 
Unirii ca pe ceva firesc. Bucuria împlinirii visului de veacuri al românilor a fost 
marcată prin cântece specifice, prin purtarea veșmintelor tradiționale (costume 
populare).  Către finalul activității, cele trei echipe reunite au realizat o lucrare 
colectivă, folosind tehnica șervețelului. Pe bucăți de lemn copiii au lipit șervețele în 
culorile tricolorului, pe care apoi le-au asamblat într-un steag. Propunerea învățătoarei 
de a urmări un material cu români cunoscuți în lume, realizări remarcabile ale 
conaționalilor noștri și locurile minunate pentru care țara noastră atrage turiști veniți 
din alte țări a fost un lucru binevenit și apreciat unanim. 

Fiecare sarcină pe care elevii au avut-o de îndeplinit s-a aflat în spatele unei 
ferestre ale unei case. Parcurgerea și rezolvarea, rând pe rând, a fiecărui exercițiu 
însemna descoperirea unei litere. În finalul lecției copiii au reunit literele descoperite 
și au format titlul activității, ”Acasă e România”. 
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Elevii au fost foarte încântați de felul în care au trebuit să se mobilizeze pe 
parcursul activității și, mai ales, de rezultatul final. Cadrele didactice prezente la 
activitate au avut doar cuvinte frumoase de spus despre felul în care s-au descurcat 
copiii, despre demersul activității și despre calitatea actului educațional din școala în 
care se află ca oaspeți. Deși este un lucru bine cunoscut că absolvenții școlii noastre 
sunt, pe mai departe, elevii celor mai prestigioase licee și universități, activitatea a fost 
un argument în plus pentru a susține că aici își desfășoară activitatea cadre didactice 
foarte bine pregătite și dedicate acestei meserii. Părinții apreciază calitatea actului 
educațional, motiv pentru care înscrierile, de la an la an, depășesc numărul locurilor 
disponibile. 

Succesul activității m-a determinat să public proiectul de lecție ca Resursă 
Educațională Deschisă. 

Trebuie spus și că renumele școlii noastre se datorează nu doar activităților 
didactice, ci și al celor extrașcolare. Activitățile de acest gen au o deosebită influență 
formativă, dând o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber al copiilor. 
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ȘCOALA ONLINE:                                                                    
NECESITATE SAU PROGRES 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR RIȘCUȚA ELENA DORINA 

 

,,Lucrurile mărunte se obțin încet,                                                          
dar nu obții nimic dacă stai pe loc’’- Zig Ziglăr 

 

ONLINE - cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta 
profund și pe o perioadă atât de îndelungată. Incertitudinile legate de: condițiile din 
școală, împrejurimile, numărul de elevi din școală/ clasă ,,siguranță, servicii, platforme 
folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și elevii care nu au ,,avut 
șansa’’ să se afle în sala de clasă.  

În această teribilă perioadă am constatat o utilizare în exces a verbelor: a fi, a 
avea, a iubi, a încuraja. Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să 
fie un model, să-și controleze nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte 
ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa 
nu-l critice, să-l aprecieze.  

Comunicarea poate fi eficientă atât față în față, cât și online dacă îndeplinim 
câteva reguli de bază:  
● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;  
● Minimizăm barierele externe;  
● Controlăm barierele interne;  
● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte; 
● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;  
● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a 
stării sale emoționale;  
● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;  
● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite; Menținem o stare 
de bine prin: 
 ● managementul timpului, 
 ● alegerea corectă a instrumentelor de lucru, 
 ● atitudinea pozitivă în permanență.  
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei 
implicați în procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. 
Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

757



presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și o„cotitură” didactică și de 
paradigmă. Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și 
platformele de streaming, modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului 
educațional în acest context sensibil. A existat o explozie de experiențe didactice la 
distanță, soluții ad-hoc, dar și viziuni unitare. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul 
sistem, este unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să 
gestioneze activitatea de acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului 
informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea 
acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional 
pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, 
să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină cauza 
educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte 
mult de modul în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului 
educațional și de implicarea profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea 
aspectelor didactice și a celor afective. De asemenea, sunt foarte importante acceptarea 
acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții sporite, așa cum i se acordă 
școlii ,,față în față”. 

De un real folos au fost activitățile cu părinții prin folosirea metodelor interactive 
și a sarcinilor de lucru în colaborare prin care să-și valorifice abilitățile creative alături 
de proprii copii și să se simtă valorizați. Profesorii trebuie să descopere metodele și 
instrumentele concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul de predare și 
modul de a relaționa cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a descoperi și 
dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au 
daruri diferite și să potențeze aceste daruri. Trebuie să creadă că online-ul este un 
mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și 
cu nevoile copiilor. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de 
activități, joacă, învățarea sa fie regândită și să fie pusă întrebarea: Ce este învăţarea și 
cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă? Să ieșim din inerție ! 
Criza este catalizator de evoluție!  

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne 
este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la 
lucruri.” (Jean Jacques Rousseau)  
Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate 
abilitățile și deprinderile necesare vieții, precum și modul de a conviețui de la oameni, 
natură sau lucruri. Avem acces la informația necesară integrării în societate prin 
explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a lucrurilor.  

Toate acestea le putem face mai ușor dacă ne unim. Prin urmare, psihologia 
evoluționistă ne învață că omul a fost creat să trăiască în grupuri. De la primii oameni 
și până în prezent această societate a funcționat și funcționează în grupuri. Suntem 
ființe sociale și ne-am asigurat continuitatea speciei prin apartenența la un grup. 
Educația la rândul ei are un impact mai puternic dacă se realizează în grup deoarece 
elevul are acces la informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta 
supraveghere a educatorului, are acces la exemple de bună practică comportamentală, 
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este stimulat permanent să gândească, să simtă, să trăiască, poate să își facă prieteni și 
să fie parte dintr-o clasă. Sub alt aspect, secolul XXI ne-a obligat la progres. Era 
cibernetică a revoluționat tehnologia și comunicarea indivizilor. Au apărut internetul, 
tehnologia modernă și aplicațiile de socializare.  

Omul secolului XXI a evoluat, învățând să exploreze spațiul și să economisească 
timpul, într-un mod virtual. Am devenit avatare și am învățat să trăim în realități 
virtuale. Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de 
învățământ sunt absolut necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala 
online.  

Practic, fără să conștientizăm imediat, am fost conduși spre progres. Acum, ne 
adresăm întrebarea: este școala online o necesitate sau un progres? Din punctul meu de 
vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” sau în cea 
a „progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres. În primul rând, școala 
online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și 
operând mult mai ușor cu aceste mijloace.  

Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt acomodați cu 
acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”. În al doilea rând, școala online 
este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli. 
Spre exemplu, mediul virtual ne oferă siguranța propriului cămin, acces la educație fără 
a fi parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ.  
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POVEŞTI ÎN GRĂDINĂ 

 
Profesor Învățământ Preșcolar: Ristache Andreea Maria                                     

Grădinița cu Program Prelungit Bucovăț 

 

În decursul anilor am descoperit noi metode prin care am reuşit să aduc noul în 
unitatea în care predau, dar mai ales să aduc elemente noi în activităţile desfăşurate cu 
copiii. Acord o mare importanţă dorinţelor şi necesitaţilor copiilor, iar prin acest fapt 
reuşesc să îi atrag către învăţătură. 

Vremurile se schimbă, copiii se schimbă, dorinţele şi necesitstile se schimbă, 
totul este într-o continuă mişcare, iar acest lucru ne ţine mereu într-o continuă 
alergătura către nou. În acest sens am încercat să caut şi să găsesc cele mai bune 
variante de a pune în practică noile concept. Unul dintre cele mai inovatoare concepte 
mi se pare cel al activităţilor outdoor.  

După aprofundarea acestui concept am început încetul cu încetul să îl 
implementez şi la grupa mea de preşcolari. La început idea activităţilor în aer liber nu 
a fost primită cu mult drag, dar pe parcurs ce mi-am prezentat ideile, acestea au fost 
acceptate şi îndrăgite de către părinţi.  

Conceptual activităţilor outdoor, fiind implementat la nivel naţional, am dorit să 
fie prezent cât mai mult şi în unitatea noastră. Aşa că ne-am documentat, iar apoi mă 
început să prezentăm şi părinţilor acest concept.  

Situaţia epidemiologică actuala ne-a ajutat în susţinerea aceşti idei şi uşor, uşor 
am reuşit să îi dăm contur. Prezentile ideilor noastre au fost expuse părinţilor în mediul 
online, folosind platforme precum ZOOM sau WHATSAPP. În acest fel reuşit să 
comunim mult mai bine cu părinţii, respecand normele în vigoare. 

După ce am prezentat părinţilor toate ideile noastre, am continuat prin a ne pune 
în ordine ideile şi aşa am început activităţile ce poartă numele “Poveşti în grădină”.  

Am ales acest titlu al activităţilor, conturând în acest fel ceea ce le place cel mai 
mult copiilor noştri şi anume poveştile şi spaţiul verde, generos al grădiniţei.  

Poveştile în grădina se desfăşoară în urma unui cadru estrem de simplu, având 
la baza modul de desfăşurare al unui povesti clasice,numai că schimbăm decorul şi 
anume sala de grupă se mută în grădină. Copiii sunt aşezaţi pe pernuţe în diferite forme 
şi apoi le citim povetile, în urma cărora învăţăm noi comportamente, descoperim emoţii 
sau chiar intampalri amuzante. În acest fel îi ajutăm pe copii să îşi dezvolte limbajul, 
îmbogăţindu-şi vocabularul, învaţa să facă diferenţa dintre bine şi rău.  
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Poveştile din grădina au avut numeroase beneficii asupra copiilor, dar şi a unităţii 
noastre deoarece părinţii au fost foarte încântaţi de iniţiativa noastră, încurajând şi alte 
tipuri de activităţi în aer liber. 

Poveştile în grădina vin la finalul unei zile pline de activităţi pentru 
preşcolari,fiind un moment de relaxare pentru aceştia. Copiii se relaxează ascultând 
poveşti, mirosind florile şi iarna,bucurându-se de aerul curat, dar şi de poveştile 
ascultate.  

Consider că acest tip de activităţi a ajutat unitatea noastră să aibă o imagine mai 
bună, mai frumoasă,mai ales în acest context în care ne aflăm. Mediul înconjurător este 
cel mai bun remediu pentru copii, pentru a învăţa şi a avea success în ridicarea 
randamentului şcolar.  

De asemena, activităţile în aer liber îi ajută pe copii să îşi dezvolte cu uşurinţă 
diverse abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, pe motiv că pot interacţiona cu copiii 
în alt mod decât o fac în mod normal în sala de grupă.  

În conluzie, fiecare activitate făcută în unitatea de învăţământ poate fi benefică 
pentru aceasta, ajutând-o să se promoveze în rândul comunităţii, dacă acestea sunt 
făcute în spijinul şi ajutorul copiilor.  
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Modalităţi de realizare a educaţiei interculturale 

 

Prof. înv. preșcolar Rizea Alina- Elena                                                     
Grădinița Licurici – București 

                                                            

Educaţia interculturală poate să îmbrace mai multe forme, să ia mai multe 
direcţii: etnică, religioasă, profesională, socială etc. ,,Toleranţa este deopotrivă o 
valoare, scop şi o atitudine socială “ aşa cum afirmă profesor doctor Teodor Cosma. La 
noi în ţară convieţuiesc din decursul istoriei etnii care s-au integrat şi sunt minoritare 
(polonezi, greci, bulgari, ucrainieni) sau cu majoritate numerică (germani şi maghiari) 
dar şi o comunitate răspândită pe tot teritoriul țării noastre cu o integrare precară 
(comunitatea rromă). 

            Grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de 
demarare a programelor proiectate şi planificate la nivel general pentru integrarea 
educaţională şi socială a tuturor copiilor. Dacă ne punem întrebarile ,,Este grădiniţa 
mediul de încadrare educaţională şi socială a tuturor copiilor? Au toţi copii şanse egale 
de participare în programele dedicate sprijinirii şi dezvoltării lor individuale? Asigură, 
singură, familia sprijinul şi educarea corectă a copiilor până la vârsta şcolară, sub 
aspect cultural, moral, religios?”  Pentru a creşte generaţii educate trebuie să ai grijă de 
fiecare individ. Nu este suficient să-ţi iubeşti copiii pentru a-i putea creşte şi educa, ci 
trebuie  

să-i înscrii în programe educaţionale coerente, să ceri şi să obţii sprijinul adecvat. 
Parteneriatul cu familia ajută la proiectarea acţiunilor comune şi la decizii comune, la 
cunoaşterea nevoilor, aspiraţiilor şi dorinţelor în comun acord. 

            Copilul se descoperă pe sine cu adevărat, nu atât în microuniversul familiei, în 
desfăşurările sale solitare, cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii de 
copii. Năzuinţa şi bucuria lui reală de a se afla în mijlocul grupurilor de copii pot 
constitui simptom al faptului că unele din valorile de preţ în universul copilăriei le 
constituie şi comunicarea interumană, prietenia, cooperarea, însăşi prezenţa în mijlocul 
grupurilor de copii. 

           Se ştie că în colectivul unei grupe de copii există o serie de diferenţe: de statut 
socio-economic, culturale, de vârstă, de  religie, de etnie, uneori o parte din acestea sau 
toate la un loc. Nu există grup în grădiniţe unde să coexiste un singur tip de indivizi 
din categoriile enunţate.  

           Caracteristicile acestora ar putea fi: copii proveniţi din mediul socio-economic 
modest, cu tendinţa de a se subaprecia, cei din clasa opusă se vor supraaprecia; codurile 
morale şi religioase sunt mai stricte la anumite grupuri; ritualurile şi ceremoniile 
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religioase pot influenţa comportamentul în şcoală; diferenţele culturale pot genera 
ostilitate; elevii proveniţi din grupuri etnice pot utiliza limba maternă în clasă. Este 
necesară cunoaşterea, în aceste situaţii, a familiei în ce priveşte alcătuirea acesteia, 
ierarhia autorităţii ,drepturi  şi responsabilităţi ale membrilor acesteia, importanţa 
fiecărui membru pentru familie, gradul de solidaritate şi coeziune al familiei. Se 
consideră foarte importante aceste date de cunoaştere a familiei, întrucat se ştie că 
familia constituie cadrul iniţial de socializare primară a individului, cunoaşterea 
structurilor şi valorilor  acesteia dă posibilitatea educatorului de a anticipa şi interpreta 
în mod adecvat comportamentul şi atitudinea copilului. 

În grădiniţă avem un curriculum flexibil şi deschis care porneşte de la nevoile şi 
cerinţele educaţionale ale copiilor reali, nu imaginari, de la particularităţile şi 
caracteristicile personale ale copiilor, pentru a le sprijini dezvoltarea adecvată. 
Grădiniţa îşi poate îndeplini sarcinile de lucru numai în parteneriat cu familia şi 
comunitatea.       

Modelele diferite de personalitate şi cultură ale copiilor şi familiei din care 
provin sunt de natură a determina educatoarea să acorde sprijin adecvat fiecăruia, 
necesar ca acesta să aibă şanse egale pentru dezvoltarea sa ultrerioară.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar grupul de la grădiniţă, în 
care activează, trebuie să le asigure un loc, un rol, o valoare, fiecăruia prin participarea 
tuturor copiilor la programul educativ. Acest lucru se poate realiza dacă abordăm cu 
toleranţă toată diversitatea cu care oamenii se prezintă atunci când socializează cu 
grupul, trebuie să considerăm că fiecare copil are valoare, este unic şi că fiecare poate 
învăţa. 

          

BIBLIOGRAFIE: 

o Cozma, Teodor ( coord.) -  “O nouă provocare pentru educaţie: 
interculturalitatea”, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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Promovarea imaginii grădiniței                                                           
prin activitatea de parteneriat educațional 

 

Profesor Înv. Preșcolar Robuleț Georgica                                                  
Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei”, Călărași 

 
Parteneriatul educaţional este o formă de cooperare, colaborare şi comunicare în 

sprijinul copilului. Acesta presupune o unitate de cerinţe, decizii, opţiuni şi acţiuni 
educative între factorii implicaţi în acest proces. Fiecare copil este unic, acest fapt fiind 
determinat de particularătăţile individuale precum şi de influenţele socio-culturale ale 
comunităţii în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. Educaţia copilului este realizată de 
toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care copilul intră în contact. În primele etape 
ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 

 
Parteneriatul cu familia. 
Colaborarea Grădiniţă - familie se bucură de multă atenţie în  grădinița noastră, 

având în vedere că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care 
funcţionează acest parteneriat. Am conştientizat că prioritar în relaţia Grădiniţă - 
familie este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi 
autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative. 

Părinţii noştri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin 
modul de implicare a lor în toate activităţile desfăşurate în grădiniţă. Astfel, au sprijinit 
acțiunile și activitățile extracurriculare, susținînd financiar deplasările copiilor la 
Concursurile ”Cu pași mici pe scena mare și ”Moștenitorii ” din Săptămâna ”Școala 
Altfel”, respective  perioada sărbatorilor de iarnă,, ne-au însoțit la colindat, au susținut 
financiar deplasările copiilor,  ex. excursii tematice sau excurșii la sfârșit de an școlar  
prin susținere financiară în cazul deplasărilor și prin participare directă la activități în 
parteneriat cu factori din comunitate. 

De asemenea, o mare parte din părinți s-au implicat în pregătirea copiilor pentru 
participarea la concursuri (au confecționat costume pentru copiii care au participat la 
,,Parada costumelor ecologice", mărțișoare pentru diferite campanii de voluntariat, 
precum și participare la acțiuni ale Crucii Roșii.  

Părinții au participat la acțiunea ,,Ziua porților deschise", prilej cu care au 
urmărit la fiecare grupă activitățile pregătite de educatoare cu această ocazie. 

Având în vedere că acest eveniment poate deveni un instrument valoros în 
promovarea grădiniței    ne propunem ca în edițiile viitoare această acțiune să fie mai 
bine pregătită și mediatizată pentru a atrage un număr mai mare de părinți și potențiali 
viitori părinți. 
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La nivelul celor 10 grupe ale grădiniţei s-au constituit comitete de părinţi care 
comunică foarte bine cu conducerea grădiniţei, cu întregul colectiv, oferind 
sprijin", resurse materiale, donaţii şi sponsorizări pentru ameliorarea bazei materiale. 

La finalul anului școlar am obținut un feed-back pozitiv din partea părinților prin 
centralizarea rezultatelor chestionarelor administrate de Comisia CEAC, chestionare 
menite să măsoare gradul de satisfacție a beneficiarilor/ părinți din grădiniță. 

În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din grădiniţa noastră este un mod 
de interrelaţionare  permanentă, concretizat în programe de educaţie, informare şi 
acţiuni specifice pentru părinţi, activităţi care şi-au dovedit eficacitatea în proiectul pe 
care grădiniţa şi familia îl derulează ca parteneri - dezvoltarea personalităţii copilului 
preşcolar.   

Participarea părinților la acțiunile desfășurate în grădiniță  reprezintă o reușită 
importantă în promovarea imaginii grădiniței la toate nivelurile în condițiile în care 
participarea unităților preșcolare din oraș a fost foarte restrânsă. Acțiunile derulate au 
fost reprezentate de aproape toate domeniile: ,,Un copil, un pom, o floare" ,,Dăruind o 
jucărie, poți face o bucurie ,,Sădirea unor pomi fructiferi/ copaci-Eco-Școala-Ziua 
Verde,”Mărțișor, mit și tradiție”,etc. 

 
Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovare a imaginii 

grădiniței  proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: 
 
 Găsirea de soluții pentru promovarea activității grădiniței, structură care se 

confruntă cu scăderea continuă a numărului de copii înscriși în ciuda valorii 
profesionale a personalului didactic angajat și a condițiilor asigurate. 

 Inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, 
județean, național și revigorarea parteneriatului internațional. 

 Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de 
instruire si educație care se desfăşoară în cadrul grădiniţei; 

 Planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii 
care vor avea un caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace:  broşuri, pliante. 

 
În final, considerăm că prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul 

unităţii, am reuşit să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale (asigurarea 
şanselor în educaţie, transparenţă, dialog, comunicare, responsabilitate), iar prin 
asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relaţii, am contribuit substanțial la 
creșterea prestigiului grădiniței. 
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PROMOVAREA IMAGINII                                                             
CLUBULUI COPIILOR AVRIG, JUD. SIBIU           

 

Prof. Rodica Ispas,                                                                     
Clubul Copiilor Avrig 

 

 

 

 

 

 

Orașul Avrig este situat la poalele Munților Făgăraș, în sud-estul Transilvaniei, 
la 26 km de Sibiu. Este o localitate frumoasă, cu multe personalități, care au făcut 
cunoscut Avrigul în țară, dar și în lume. Gheorghe Lazăr,  întemeietorul învățământului 
superior în limba națională, este,  poate, cea mai importantă personalitate a Avrigului. 

 În anul 1979 se înființează la Avrig, Casa Pionierilor, astăzi Clubul Copiilor 
Avrig, instituție de învățământ pentru educația non-formală, un loc în care copiii își 
descoperă pasiunile și aptitudinile, petrec timpul liber într-un mod plăcut, în cercurile 
existente la Avrig: teatru, dansuri populare, radio-tehnică, croitorie, karturi, pictură, 
țesături și alte cercuri. De-a lungul anilor , cercurile s-au transformat, altele nu mai 
există astăzi, dar cadrele didactice s-au implicat în activitatea depusă cu elevii și 
rezultatele au fost deosebite. Elevii de la toate cercurile au participat la concursuri, pe 
profile, la faze județene, regionale și naționale. 

 În 1986 ni s-a oferit posibilitatea de a profesa la cercul de țesturi-tapiserie, am 
acceptat și am intrat în lumea minunată a meșteșugurilor tradiționale, alături de elevii 
din Avrig. Cercul de țesături, se numește acum cercul de ,,Etnologie-Folclor” și din 
1987, participăm la concursuri și expoziții județene, naționale și internaționale. Din 
1996 participăm la Olimpiada Națională ,,Meșteșuguri artistice tradiționale”, unde am 
obținut numeroase premii și primit aprecieri pentru lucrările realizate cu elevii, astfel 
că, prin astfel de manifestări, Clubul Copiilor din Avrig s-a făcut remarcat și,prin 
urmare,am fost invitați la diferite manifestări iar munca noastră a fost apreciată de 
specialiști.  

Încă de la începutul activității pe care o desfășurăm, posturi de televiziune ne-au 
călcat pragul și au realizat diverse materiale pe care le-au prezentat pe canalele media. 
În anul 2015, un material deosebit a fost realizat și prezentat de Televiziunea Trinitas 
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în cadrul emisiunii ,,Talent și efort”, dar și alte mteriale pentru programele de știri ale  
diverselor  televiziuni. Ultimul material a fost difuzat pe  de 1 Decembrie 2021 ,,Cea 
mai mică țesătoare duce tradiția mai departe” la Antena 3. Pe 20 octombrie 2020, pe 
pagina publicației on-line ,,life.ro” , a apărut interviul ,,Rodica Ispas, profa ce predă 
cusutul și țesătoria populară în detrimentul tehnologiei. De la titlul de primă olimpică 
la țesut, la mentoratul copiilor meșteșugari din Sibiu” . 

În vara anului 2021,pe data de 21 iunie, la Complexul Național Muzeal Astra a 
avut loc prezentarea Patrimoniului Cultural în Europa, o prezentare în direct pentru 
Parlamenul European. Clubul Copiilor Avrig a fost prezent cu trei eleve și am prezentat 
meșteșuguri tradiționale împreună cu o expozitie. 

Clubul Copiilor Avrig, prin elevii de la cercul de Etnologie- Folclor, a fost 
prezent la multe târguri meșteșugărești cu participare internațională astfel încât elevii 
au luat contact cu alți meșteri din alte țări ale Europei și nu numai. 

Anul 1998 a venit cu o invitație a orașului Dresda din Germania, pentru copiii 
meșteri români, iar o elevă de la Clubul Copiilor Avrig a facut parte din grupul care a 
fost prezent cu expoziție. 

Complexul Național Muzeal Astra a organizat în ultimii ani ateliere pentru copiii 
vizitatori cu diferite ocazii,( Ziua copilului 1Iunie), iar Clubul Copiilor Avrig a 
participat cu elevi care au învățat alți copii să împletească brățări și să țeasă. 

Fiind invitată la expoziții și demonstrații în multe țări ale Europei, am promovat 
și am făcut cunoscută imaginea Clubului Copiilor. În alte țări nu există locuri unde 
copiii să învețe meșteșuguri populare și, ca urmare, au fost impresionați de activitatea 
pe care o desfășurăm în România. 

În timp, am avut schimburi de experiență cu elevi din alte zone ale țării.  În anul 
2010 și 2011, Clubul Copiilor Avrig a participat cu elevi la festivalul ,,Mâini de aur ” 
de la Huedin iar în anul 2014 am participat cu două eleve la Festivalul Internațional de 
Folclor pentru Copii și Tineret  ,, Cătălina ” de la Iași. 

In 2021, luna august, am avut de asemenea, un schimb de experiență cu copii 
veniți în vizită, meșteri populari în broderie pe piele, de la Scoala ,,Regina Elisabeta” 
din Rădăuți.  

Prin urmare, datorită manifestărilor menționate mai sus, Clubul Copiilor Avrig 
a ajuns, prin mesagerii săi, sa fie cunoscut în țară și peste hotare. 
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Mentoratul didactic - premisă a promovării imaginii școlii 

 

prof. Roman Cristina - Laura,                                                            
Colegiul Național Spiru Haret, Tg. Jiu, Gorj 

 
  The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher 
demonstrates. The great teacher inspires. Profesorul mediocru spune. Profesorul 
bun explică.  Profesorul superior/competent demonstrează. Profesorul excepțional 
 inspiră. (William Arthur Ward).   

Consider că acest model inspirațional se poate răsfrânge atât asupra școlii în care 
predăm, a elevilor noștri, a colegilor aflați la început de drum, într-o perioadă în care 
unitățile de învățământ sunt nevoite să facă față unor cerințe tot mai complexe din 
partea societății contemporane. Cerințele beneficiarilor fac din școală un cadru viu, un 
mediu în permanentă schimbare.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Printr-o analiza a ceea ce se 
așteaptă de la unitatea de învățământ, putem stabili și  în ce fel  o putem promova.. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational, prin 
proiecte și activități extrașcolare, dar mai ales printr-o bună pregătire a actorilor direct 
implicați în procesul instructive-educativ. 

În procesul formării ca dascăl, fiecare dintre noi ne-am raportat, conştient sau 
inconştient, la cel mai bun, respectiv la cel mai neinspirat profesor pe care l-am avut. 
Acest model – autentic sau fals – acţionează asupra resorturilor motivaţionale, 
generând fie greşeli, fie alegeri profitabile pentru o carieră ce se vrea împlinită. Cert 
este că „discipolul” trebuie să conştientizeze existenţa acestui reper şi să acţioneze în 
sensul promovării lui creative, respectiv al inhibării critice.  

“Mentoratul este termenul general folosit pentru a descrie relațiile dintre un 
individ mai neexperimentat, numit discipol sau protejat de către un alt individ, mai 
experimentat, numit mentor. În mod tradițional, mentoratul este văzut ca o relație 
diadică, față-în-față, pe termen lung dintre un supervizor adult și un învățăcel pentru a-
i întări celui din urmă dezvoltarea profesională, academică sau personală. ” (Packard, 
B.W, (2003): Definition of Mentoring Mount Holyoke College.  

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf) 
Una dintre condițiile esențiale ale îndeplinirii calității de profesor mentor este 

aceea a existenței unei formări profesionale foarte bune, care să se reflecte în rezultatele 
obținute la clasă, fără a exclude neapărat activitățile extracurriculare . Eficiența unui 
mentor constă în dăruirea cu care împărtăşeşte unui debutant experienţa sa, oferind 
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acestuia un model de conduită, de profesionalism şi sprijin în tot ceea ce înseamnă 
proiectare, predare şi evaluare. Astfel, mentorii  eficienți demonstrează flexibilitate și 
își aleg rolul în funcție de nevoile noului profesor.  Indiferent de tipul de relație care se 
construiește, un lucru este sigur, încrederea și relațiile de comunicare sunt esențiale 
pentru dezvoltarea oricărei relații mentor – profesor debutant.   

Exemplul personal oferit profesorului debutant de către profesorul mentor este 
mult mai grăitor și are un impact mult mai puternic decât orice carte de didactică sau 
metodică ori plan de lecție atent meșteșugit. De la lucrurile cele mai mărunte (ajungerea 
la timp la oră și respectarea pauzelor elevilor, strigarea catalogului clasei, verificarea 
temei, asigurarea unei atmosfere propice efortului intelectual) și până la cele mai 
complexe (elaborarea planificărilor anuale, semestriale și ale unităților de învățare, 
elaborarea și interpretarea testelor inițiale sau ale lucrărilor semestriale, elaborarea 
planurilor de lecție, utilizarea noilor tehnologii, identificarea strategiilor corecte pentru 
optimizarea procesului instructiv-educativ în funcție de personalitatea fiecărui elev în 
parte și a colectivului clasei, identificarea nevoilor individuale de evoluție intelectuală, 
morală și spirituală în rândul elevilor și propunerea unui set de activități extrașcolare 
adecvate împlinirii acestor nevoi, identificarea corectă a acelor cursuri de pregătire 
profesională care oferă oportunități reale de dezvoltare a carierei), mentorul trebuie să 
fie un model pentru profesorul debutant.  

Rolul mentorului este de a mentora, de a modela, nu de a critica și de a distruge. 
Găsind în mentor o sursă de inspirație, debutantul va arăta interes crescut pentru a-i 
atinge performanțele, de aceea se va arăta dispus să-și îmbogățească performanța 
didactică prin participarea la activitățile indicate de mentor (cursuri de formare, sesiuni 
de comunicări, conferințe, simpozioane etc.) și prin intensificarea pregătirilor pentru 
examenul de definitivare în învățământ. 

Mentoratul de carieră didactică presupune o interacțiune complexă între două 
subiectivități între care există diferențe mai subtile sau mai pronunțate. Identificarea și, 
mai ales, înțelegerea naturii acestor diferențe sunt niște procese esențiale pentru reușita 
activității de mentorat didactic. 

Diferențele dintre persoanele implicate în activitatea de mentorat didactic se pot 
manifesta la diverse niveluri, dar cele mai semnificative dintre ele sunt diferențele 
culturale și de gen. Astfel, „cultura” este un termen complex, care se traduce printr-un 
set de credințe și de norme care configurează identitatea și influențează 
comportamentul uman prin încadrarea unui individ într-o anumită rasă, etnie, religie, 
clasă socială, grup profesional, familie ș.a.m.d.  

De exemplu, nu este indiferent dacă mentorul și persoana mentorată provin din 
același grup etnic sau din grupuri etnice diferite, dacă grupul etnic în cauză este unul 
majoritar sau minoritar sau dacă zona în care se desfășoară activitatea de mentorat este 
o zonă uni- sau multi-etnică. 

În  concluzie, activitatea de mentorat este, așadar, un proces interactiv complex,de 
lungă durată, prin care persoana care îndeplinește rolul de mentor furnizează sprijin, 
încredere și îndrumare în vederea  inserţiei socioprofesionale a persoanei mentorate, 
însă aceasta insertie nu se reduce la adaptare, acceptare, integrare optimă, ci constă în 
a-l inspira /ajuta pe profesorul mentorat să rămână cadru didactic, să nu părăsească 
învăţământul,sa își găsească propria cale.  
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Atunci mentoratul îşi va fi realizat menirea, într-o școală a cărei imagine se 
realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi. 
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Promovarea imaginii școlii, o necesitate permanentă 

 
Profesor: Roman Mariana                                                               

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

       Una dintre modalitățile de promovare a imaginii școlii este realizarea de activități 
în colaborare cu părinții. Importante sunt și parteneriatele cu diverse instituții de 
învățământ și asociații nonprofit. Participarea la activitățile organizate de unele 
asociații. 

       O astfel de activitate a fost și „ Galeria Terapiilor” pentru copiii cu nevoi speciale. 
S-a desfășurat pe parcursul a două zile în Brașov, la Bussiness Park. Evenimentul a 
fost organizat de Asociația„ Albert și zâmbete” și s-a adresat familiilor care au copii 
cu nevoi speciale. 

       În cadrul evenimentului, au fost organizate conferințe, workshopuri. Alături de 
specialiști, invitați speciali, profesori, au participat părinți și copii de toate vârstele. Le-
au fost puse la dispoziție informații complexe. Au fost informați despre programe 
variate de terapii specifice și activități destinate copiilor cu nevoi speciale. 

        În cadrul Galeriei, școlile, care se ocupă de educarea copiilor cu cerințe educative 
speciale, au organizat diferite ateliere și locuri de joacă, pentru a promova specificul 
ativităților educative și terapeutice. La acest eveniment au participat și cadrele 
didactice de la școala unde lucrez. 

       Au fost organizate expoziții de pictură, desen, abilitare manuală. Lucrările expuse 
au fost realizate de copii.   

       Sub îndrumarea cadrelor didactice, copiii, alături de părinți, au participat la diverse 
ateliere de creație artistică și plastică. S-au jucat împreună în locurile special amenajate. 
Părinții au descoperit că terapiile pot influența și valorifica potențialul copiilor cu 
cerințe educaționale speciale.  Au fost familiarizați cu noțiuni de teorie, dar și cu 
aspecte practice. 

       Părinții s-au familiarizat cu necesitățile educative ale unui copil cu cerințe 
educaționale speciale. Au aflat care sunt condițiile și climatul favorabil dezvoltării 
armonioase a copiilor. 

       Fiecare și-a adus contribuția într-un mod creativ la promovarea imaginii școlii. 
Școala, împreună cu familia, asigură un climat favorabil dezvoltării armonioase a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
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Promovarea imaginii scolii 

 
Prof. Roman Tania Gabriela,                                                            

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regele Ferdinand,                                            
Sighetul Marmaţiei, Maramureş 

 

În zilele noastre, unităţile de învăţământ trebuie sa respecte anumite criterii şi 
reguli pentru a face faţă cerinţelor tot mai complexe, din partea societăţii 
contemporane.  

Promovarea şcolii este tot mai des întâlnită făcând referire la complexitatea şi 
interesul depus de către cadrele didactice si a personalului. Internetul a devenit o 
platformă liberă prin care uniţăţile de învăţământ publice cât şi privat pot să îşi 
promoveze constant şi nelimitat propria imagine. 

Descoperirea unui nou început pentru copii de clasele primare aparţine 
învăţătorilor care preiau o sarcină foarte importantă cea de a îndruma şi de a 
supraveghea. Învăţătorul îşi asuma o parte foarte importantă pentru dezvoltarea elevilor 
si pregătirea acestora pentru gimnaziu. Seriozitatea, sprijinul, încrederea şi interesul cu 
care lucrează pot obţine din aceşti copii nişte mici genii. Iar dupa un drum lung parcurs 
cu învăţătorii, copii vor face cunoştinţă cu profesorii şi dirigintele care va prea sarcina 
mai departe şi îi vor pregăti pentru un viitor luminat. 

Elevul, profesorul cât şi institutul în sine poate să îşi creeze propria sa imagine 
datorită unor factorii care il scoate în evidenţă prin bine sau rău. Activităţile 
extraşcolare promovează imaginea institutului şcolar, aceste activităţi ajută la 
dobândirea de stimă, respect şi experienţă având un avantaj in imaginea noastră ca elev 
sau profesor. 

Imaginea Colegiului Naţional Pedagogic ,,Regele Ferdinand,, este data de; 

 Modul in care sunt evaluate problemele şcolare în cazul elevilor, profesorilor 
ai nu numai 

 Interesul fata de activităţile interşcolare şi extraşcolare. 
 Modul de predare a profesorilor  
 Interesul cu care sunt abordate orele şi activităţile. 
 Comportamentul si gândirea unui elev. 
 Profilele - Vocaţional,Filologie,Mate-Info. 

Colegiul nostru este locul în care un copil poate să îşi exprime părerea, gândurile, 
poate fi ascultat şi încurajat spre mai bine, este locul unde va putea arăta tot ce este mai 
bun din el. Iar pentru un profesor şcoala este drumul pe care l-au ales ei pentru a obţine 
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si a transmite informaţii, pentru a -i face pe elevi să –si aleaga un drum, o carieră pe 
care sa o practice cu pricepere si drag. 

Aceste aspecte caracterizeaza colectivul cadrelor didactice, alaturi de motivarea 
elevilor prin implicarea lor in diferite activitati scolare, extrascolare, proiecte, 
parteneriate in colaborare cu alte institutii, atat la nivel local, judetean, national si chiar 
international. 

Scoala noastra te pregăteşte şi te formează pe tine, elev, ca persoană, te va ajuta 
sa te axezi pe o ramură pe care o vei extinde, deoarece este ceea ce vrei să faci pe viitor 
şi vei dori să o dezvolţi, să afli cât mai multe desprea ea, din propia ta plăcere.  

Elevii de la Colegiul Naţional ,,Regele Ferdinand,, pun în practică aceste 
lucrurii, prin; 

- strângerile de fondurii organizate pentru casele de batrânii/copii, pentru 
familile sărace sau doar pentru a face o faptă bună, 

- prin participarea la toate evenimentele organizate de scoala 
- prin obtinerea unor rezultate bune si f bune obtinute la diferite concursuri, 

olimpiade, intreceri sportive 

  În Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regele Ferdinana,, educaţia bună, creativă şi 
de calitate este rezultatul unor eforturi făcute de institutul şcolar şi al profesorilor. 
Fiecare efort depus de la doamnele de serviciu până la profesori şi directori, aduc un 
beneficiu în plus pentru imaginea scolii. Cu fiecare gram de munca putem construi 
ÎMPREUNĂ o adevărată societate, prin care vor evolua alte generaţii cu o aceeasi 
gândire. 

  În concluzie promovarea imaginii colegiului nostru nu este data doar de 
performanţa noastră sau de elevii. Imaginea noastră ca colegiu este dată de dragostea, 
interesul, experienţa cu care se lucră. Prin lucru în echipă, prin cooperare şi respect. 
Şcoala te ajută doar sa îţi faci o carieră dar pe lângă lucrul ăsta te învaţă să creşti în 
societate ca persoană să fi remarcat prin comportament, prin pasiunea cu care lucrezi.  

Şcoala te face sa fi o persoană care poate să inspire generatii, să sprijine 
persoane, şcoala te învaţă sa fi OM si nu doar ca fiinţă,şi ca persoana. Promovarea 
imaginii scolii noastre depinde doar de noi. Dascălii institutului nostru sunt bine 
pregatiti, bine organizaţi, se implică, îndrumă, sprijină şi creeză ore interesante. 

 Elevii participă cu drag la evenimentele organizate, concursuri, întreceri, 
excursi, cercuri de lectură etc. 

  În concluzie promovarea imaginii şcolii noastre, nu este dată doar de elevi sau 
profesori, imaginea noastră aparţine activitaţilor sociale, strângerii de fonduri etc, şi 
implicarea profesorilor şi a elevilor. Imaginea noastră ca şcoală este dată de munca în 
echipă, cooperarea şi interesului acordat in tot cea ce facem.   
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Activitățile educative realizate în online  -                                                  
modalitate de promovare a imaginii școlii 

 
Prof. Roman Ana,                                                                      

Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”                                                       
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Responsabilitatea aceasta este în 
mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde 
rapid.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
Strategiile de promovare educaționale utilizate de instituțiile de învățământ sunt 
utilizate în scopul creșterii interesului pentru activitatea desfășurată din școli din partea 
beneficiarilor și a comunității. 

Comunicarea şi promovarea imaginii unei instituții cum este școala, prin 
intermediul relaţiilor publice în cadrul strategiilor de marketing trebuie să constituie un 
obiectiv deosebit de important, deoarece contribuie fundamental la creşterea numărului 
de solicitări de servicii educaționale, dar şi a calităţii percepute a acestora. 

Canalele de comunicare utilizate cel mai des în unitățile de învătământ sunt e-
mailul și Facebook-ul, pe următoarele locuri se situează site-ul sau blog-ul, WhathsApp 
și alte canale. Este știut că, WhatsApp-ul este utilizat într-un procent mare, acest canal 
regăsindu-se probabil în preferințele personale ale cadrelor didactice și ale părinților, 
fiind cel mai la îndemână.   

Situația actuală și economia de timp este considerată în mare măsură un avantaj 
al comunicării cu ajutorul noilor media, astfel că, printr-o singură apăsare de buton un 
mesaj poate fi transmis într-un timp scurt mai multor persoane. De asemenea, 
transparența este un alt avantaj al acestui tip de comunicare mai ales în cazul 
informațiilor care sunt afișate pe site și pot fi vizualizate de mai multe persoane, fiind 
astfel evitată transmiterea preferențială a informațiilor către anumite persoane. 

Promovarea școlii cu ajutorul noilor media are și avantajul diversității. Astfel, 
pot fi transmise  atât fotografii, cât și filme / informații legate de activitatea școlii, într-
un timp scurt. 

Promovarea imaginii Școlii Gimnaziale ,,Regale Mihai I”, s-a realizat și prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care au vizat multiplicarea experienţei pozitive 
şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 
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Voi aminti de activitățile extracurriculare de 1 Decembrie, de Crăciun, de cele 
realizate cu ocazia Zilei Culturii Naționale,15 Ianuarie–Eminescu promovate pe site-
ul școlii, pe paginile de facebook ale părinților și ale claselor. 

Așadar, promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin 
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile 
rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul site-ului școlii și a rețelelor de 
socializare, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar 
putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. În 
acest an, mai mult ca niciodată părinții au fost implicați în mare măsură, motiv pentru 
care au fost direct interesați în promovarea școlii și implicit a activităților propriilor 
copii. 

În concluzie, imaginea școlii, în ochii comunității, este rezultatul unei munci 
constante în parteneriatul Școală – Familie – Comunitate. În această perioadă facebook, 
youtube si alte rețelele de socializare, fac parte vrem, nu vrem, din viața noastră. Este 
o realitate incontestabilă că acestea, au devenit foarte populare și foarte utilizate. 
Astfel, utilizatorii interacționează și comunică între ei, într-o progresie matematică cu 
un imens potențional în promovarea unui eveniment ca cele prezentate mai sus, a unei 
instituții, cum este școala. 
              
 
Bibliografie: 
 
1. Iosifescu, Ș., Calitatea educației- concept, principii, metodologii-, București, 2007. 
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Şcoala online 

 

Prof. înv. primar, ROŞ ANA-MARIA                                                     
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Drăganu”                                                     

Loc. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud     

                                                                                          

 De ani de zile se vorbeste în România despre necesitatea manualelor electronice. 
Acestea ar fi urmat să simplifice transportul de notițe și teme între sala de clasă și 
domiciliu și, mai ales, să ușureze ghiozdanele, care ajungeau și ajung până la 6 kg sau 
mai mult. Singurul rezultat al lungilor dezbateri a fost apariția unor manuale tot 
printate, dar având atașat un CD cu teoria și/sau exerciții. Deci un pic mai mult la 
greutatea ghiozdanului.                                                                                                                     

Ceea ce lipseste este interactivitatea: manualul electronic întreabă, elevul 
răspunde, iar manualul spune dacă e bine sau nu. Această absență e surprinzătoare în 
condițiile în care avem super-firme de soft, unele chiar specializate în e-learning.                         

Și totusi, învățământul românesc a rămas la tablă și cretă, cu varianta (rară) de 
tablă inteligentă. După care a venit pandemia și educația s-a văzut silită, în unele 
perioade, să treacă online, implicit să se informatizeze. Nu puțini sunt cei care susțin 
că școala online nu e școală, că elevii dau drumul la laptop, tabletă sau telefon și pe 
urmă fac cu totul altceva. Probabil nu știu ce fac în timpul orelor în clasă.. 

Chiar si la ședințele cu părinții, recomandam acestora să-i țină pe copii cât mai 
departe de telefoane, să le stabilească un program strict pentru a nu-și distruge 
sănătatea, am purces acum la întâlniri on-line, de 30-40 de minute, cu elevii din primar. 
Desigur, doar cu cei care și-au permis acest lucru. Din 11 de copii din clasele 
pregatitoare- a IV-a, la care sunt invatătoare,  au resusit sa participe la întâlnirile noastre 
dar cu mari dificultati. S-au bucurat să ne vedem, să fim față către față și, totodată, 
izolați, să schimbăm replici ca la școală, ceea ce ne-a făcut foarte bine din punct de 
vedere psihic. Spre finalul sesiunii întrebau: „Când ne mai vedem, doamna? Putem și 
mâine!?” 

Este foarte trist când un părinte mă întreabă cum să procedeze cu trimiterea 
temelor sau cu primirea lecțiilor dacă nu are acces la gadgeturi și internet. În astfel de 
situații, sentimentul meu este că nu sunt un profesor complet, că nu-mi fac datoria așa 
cum trebuie, că undeva, izolat în neputința lui, un suflețel dezamăgit așteaptă 
conectarea cu școala, pentru că e singur, căci părinții sunt la serviciu. Și se vede acum 
ce rol important are școala pentru om, pentru copilul care trebuie să primească educație 
de la profesori anume pregătiți, nu doar de la părinți, pentru a fi un om complet. Și mi 
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se pare o responsabilitate uriașă a societății actuale, a noastră, a tuturor, dar mai ales a 
celor care pot decide viitorul și schimbarea necesară, căci vom da socoteală înaintea 
lui Dumnezeu pentru felul în care acești copii au rămas marcați pe viață. 

Mulți elevi învață acum într-o „sală de clasă” diferită: propria casă. Dacă te 
regăsești și tu în această situație, cum poți profita la maximum de acest tip de 
învățământ? Iată câteva sugestii. 

*Stabilește-ți un program. Încearcă să-ți păstrezi un program, ca și cum ai merge 
la școală. Fixează-ți intervale de timp pentru activitățile școlare, treburile casei sau alte 
lucruri importante. Adaptează-ți programul în funcție de necesități.                 
Principiu biblic: „Toate să se facă . . . în ordine”. (1 Corinteni 14:40) 

„Organizează-ți ziua ca și cum ai fi la școală. Trebuie să termini lucrurile până 
la o anumită oră.”                                                                                                                              

*Fii disciplinat. Dacă înțelegi că trebuie să faci și lucruri pentru care nu ai 
neapărat motivația necesară, demonstrezi că te maturizezi. Nu le amâna!                 
Principiu biblic: „Fiți harnici, nu fiți delăsători în activitatea voastră”. (Romani 12:11) 

„Cea mai mare provocare este să fii disciplinat. E ușor să-ți găsești scuze și să 
spui: «O să-mi fac temele mai târziu». Nu le vei face mai târziu și vei rămâne în urmă.” 

*Creează-ți un spațiu potrivit pentru învățat. Păstrează la îndemână toate 
materialele de care ai nevoie. Fă-ți spațiul de învățat confortabil, dar nu prea comod. 
Ești acolo să lucrezi, nu să moțăi. Dacă nu ai un loc special pentru teme, bucătăria sau 
un dormitor ar putea deveni spațiul tău pentru învățat.     

Principiu biblic: „Planurile celui harnic duc sigur la reușită”. (Proverbele 21:5) 

„Pune deoparte mingea și jocurile video, pune-ți telefonul pe modul silențios. 
Este esențial să ai un loc de învățat fără distrageri.” 

*Învață să te concentrezi. Concentrează-te la un singur lucru. Dacă încerci să 
faci mai multe lucruri în același timp, riști să faci greșeli și îți va lua mai mult timp să-
ți duci la bun sfârșit activitățile.                                                                                                        

Principiu biblic: „[Folosiți-vă] cât mai bine timpul”. (Efeseni 5:16) 

„Mi-era imposibil să fiu concentrată când aveam telefonul lângă mine. Pierdeam 
o grămadă de timp făcând lucruri inutile.”                                                                                       

*Ia pauze. Ieși la o plimbare pe jos ori cu bicicleta sau fă sport. Și un hobby te 
poate înviora. „Dar termină-ți mai întâi treaba”, se spune în cartea School 
Power. „Timpul liber pare mai liber atunci când nu ai lucruri de terminat.”                 
Principiu biblic: „Mai bine o mână plină de odihnă decât două mâini pline de trudă și 
goană după vânt”. (Eclesiastul 4:6) 
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„La școală ai ore de muzică și de desen. Nici nu mi-am dat seama cât îmi lipsesc 
aceste ore până când nu le-am mai făcut. Este bine să ai, pe lângă activitățile școlare, 
un hobby creativ.” 

Un adevăr e simplu: școala online nu e o alegere, ci o soluție de avarie într-o 
situație de avarie. Ca efect secundar pozitiv, însă, a obligat elevii și profesorii să se 
adapteze la lumea electronică în care trăim din ce în ce mai mult. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII, ASTĂZI  

 
Roșca Cristina Angela                                                                  

Liceul Teoretic “George Emil Palade”, Constanța 

 

Așa cum oamenii nu pot trăi singuri, izolați, în afara interacțiunii cu semenii lor, 
așa și o școală nu se poate dezvolta în afara societății și a comunității pe care, de fapt, 
o reprezintă, iar legătura cu acea comunitate trebuie intreținută, cultivată prin 
parteneriate, prin colaborare, prin acțiuni comune cu alte instituții. 

Asemenea oricărei școli, și școala noastră caută, permanent, căi prin care să-și 
promoveze oferta educațională, avându-se în vedere, în primul rând, posibilitatea de a 
implica, deopotrivă, elevii, profesorii și părinții. Promovarea imaginii școlii este un 
proces complex, întrucât el presupune conexiuni la nivelul comunității locale, legătura 
cu parinții, legătura cu alte unități școlare din județ, dar și din țară, cu diferite instituții,  
iar în tot acest demers, respectarea principilui educației este prioritară. 

Sunt multe căi prin care poate fi promovată imaginea unei școli, dar cea mai 
importantă este reprezentată chiar de rezultatele elevilor la diverse examene, 
competiții, concursuri, care sunt publicate pe site-ul școlii, pentru a fi cunoscute de 
părinți, dar și de toți cei interesați. Fiecare elev, dar și fiecare profesor devine un 
exponent al instituției și contribuie la conturarea imaginii acesteia, iar eficiența muncii 
și implicării cadrelor didactice se reflectă în rezultatele bune ale elevilor, pe care le 
așteaptă cu toții, inclusiv părinții. Profesorii, prin pregătirea lor științifică și 
pedagogică, îi ajută pe elevi să se mobilizeze, să conștientizeze importanța școlii și  să-
și descopere drumul către cariera pe care și-o doresc. 

Pe de altă parte, cum adolescenții sunt firi dinamice, competitive, ei pot fi 
angrenați în diferite activităti extrașcolare, prin care se poate promova imaginea școlii, 
participând la diverse activități sociale, umanitare, sportive, organizate la nivel local, 
județean sau național. În acest sens, un loc important îl au parteneriatele cu: școli 
gimnaziale, licee, universități, întreprinderi economice, instituții publice, asociații etc. 

Ce ne motivează să avem activități comune? 
Orice liceu este interesat să primească absolvenți de școală gimnazială bine 

pregătiți, care au deprinderi variate: de a învăța, de a se adapta, de a coopera, de a 
empatiza, de a fi tolerant. La rândul lor, școlile gimnaziale își doresc ca toți elevii să 
aibă rezultate bune la examene și să acceadă spre licee bune, serioase. 

Ce-și doresc două licee partenere? 
Să aibă elevi competitivi, dinamici, care să fie interesați să finalizeze cu succes 

studiile, care să aibă rezultate bune la examene, să reușească să facă față provocărilor, 
să-și construiască o carieră.  Astfel, parteneriatele dintre licee îi ajută pe elevi să 
interacționeze, să colaboreze, să facă schimb de experiență, să contribuie la educația 
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lor interculturală. Este ceea ce-și doresc și părinții și, tocmai de aceea, legătura cu ei 
trebuie cultivată permanent. 

Ce este educația interculturală? 
Educția interculturală pune în lumină faptul că  societatea este eterogenă, 

multiculturală, ceea ce-i îndeamnă pe oameni să comunice, să coopereze, să 
empatizeze, să manifeste toleranță. Prin urmare, elevii învață, prin parteneriatele dintre 
școli, să înțeleagă faptul  că oamenii sunt diferiți, că există diferențe culturale, dar care 
pot fi armonizate, că prejudecățile și stereotipurile pot fi depășite, că se poate coopera 
în interiorul, dar și în afara unei culturi. Elevii sunt de asemenea, foarte atrași de 
activitățile artistice (muzică, dans, teatru), văzute ca o manifestare a interculturalității, 
și care le oferă tuturor, indiferent de etnie, de credință, posibilitatea de a se exprima 
artistic. În aceste manifestări pot fi implicați și părinții și ele pot fi afișate pe site-ul 
școlii ori făcute cunoscute în presa locală. 

Ce-și doresc universitățile? 
Obiectivele unei universități pot coincide cu cele ale unui liceu; o universitate 

este interesată să aibă studenți bine pregătiți, iar un liceu își dorește ca absolvenții să 
studieze la o facultate în care să li se dezvolte aptitudinile și orizonturile. Întâlnirile, 
simpozioanele, activitățile comune îi pot stimula pe elevi și pe studenți, deopotrivă. 

Pe de altă parte, și parteneriatele cu diverși agenți economici, instituții publice 
sau asociații sunt importante, întrucât elevii sunt pregătiți, în școală, pentru integrarea 
lor socială și pentru a veni în întâmpinarea cerințelor unei societăți dinamice. Interesul 
este ca școala să fie un loc în care se promovează valorile, spiritul moral și civic, spiritul 
tolerant, iar elevii să devină o imagine în oglindă a unei școli integratoare. Este adevărat 
că se pune accentul pe colaborare și parteneriate, dar școlile se află și într-o competiție 
legată fie de performanța educațională, fie de imaginea în comunitate și, tocmai de 
aceea, trebuie menținută legătura cu aceasta prin comunicarea de către școală a oricarei 
activități importante și a tuturor performanțelor.   

Vorbim astăzi, despre o competiție între școli, pentru menținerea imaginii, de 
aceea preocuparea pentru o imagine pozitivă trebuie să fie a tuturor celor implicați și 
să fie constantă, pentru că este greu să ajungi unde ți-ai propus, dar este mai greu să te 
menții acolo. 

În concluzie, imaginea pozitivă a școlii se construiește prin implicarea fiecărui 
cadru didactic și a tuturor elevilor, prin deschiderea spre nou, spre ideea de colaborare, 
prin înțelegerea și consolidarea relației școală-familie-societate. 
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VALORIZAREA ELEVULUI 

 
PROF. GEORGETA ROȘCA -                                                           

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE 

 
În primul rând, în cadrul acțiunilor educative religioase este necesară inițiativa 

pentru cunoașterea lui Dumnezeu, ceea ce mai întâi ține cont de elementele oferite de 
revelația naturală și tinde, spre vederea lui Dumnezeu, aceasta fiind posibilă după 
valorificarea revelației supranaturale. Astfel, în lucrarea „Omul, ființă spre 
îndumnezeire”, episcopul Irineu Slătineanul susține: „Cu cât omul se vede mai aproape 
de Dumnezeu, cu atât dorința de a ajungre la El devine tot mai arzătoare. Dumnezeu se 
ascunde mereu, antrenând sufletul într-un continuu urcuș. El nu se dă spre cunoaștere 
decât într-un mod proporțional cu capacitatea omului de a înțelege aceste lucruri. 
Pentru cel începător, El apare ca un prunc înfășat în iesle, pentru cel care a progresat, 
El apare ca Dumnezeu desăvârșit, care se descoperă treptat, treptat. Pedagogia divină 
are ca scop să îndemne mereu sufletul spre o culme nouă” (Irineu Slătineanul, Omul, 
ființă spre îndumnezeire, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2000, p.226). Aspectele 
intelectuale ale învățăturii de credință valorificate în cadrul sistemului educativ creștin 
au fost trecute prin filtrul culturii.  

Creația culturală poate să ajute omul să redescopere un oarecare parcurs, susține 
filosoful Lucian Blaga, pentru că ea este doar o plăsmuire a spiritului omenesc, de 
intenții revelatorii și de natură metaforică. Astfel, „rămâne un miracol această virtute a 
materiei de a colabora atât de hotărâtor la relevarea misterelor ... ca la o chemare vrăjită 
colaborarea materiei, liniile, culorile, formele se înființează cu precizia, transparența și 
claritatea lor, ca să sporească viziunea întruchipată, până la potența unui mister relevat” 
(Lucian Blaga, Trilogia culturii, București, Editura pentru Literatură Universală, 1969, 
p. 315). Pentru calitatea pe care o are omul de valoare centrală centrală în cadrul 
creației, poziționarea omului cu posibilitățile și nevoile sale, pe primul plan al 
preocupărilor educaționale, religioase, sociale etc., este unul din inovatoarele aspecte 
ale creștinismului.  

Necesitatea imperativă a valorizării fiecăruia dintre cei care doresc și se apropie 
de Biserică prin educație creștină a fost subliniată de Părinții Bisericii, încă din epoca 
apostolică. Această idee a devenit principiu educațional creștin, preluată apoi chiar de 
pedagogia clasică. Întreaga literatură teologică și pedagogică este parcursă de sintagme 
ca: „Sufletul elevului este un diamant neprelucrat și o ramură înflorită” și „Pe elevi nu 
trebuie niciodată să-i dezamăgim. Astfel de principii pedagogice am învățat la un 
colegiu, în America. Aceste concluzii ale psihologiei și ale pedagogiei, fructul multor 
ani de cercetări ale oamenilor de știință, venind aici, la Muntele Athos, le-am întâlnit 
în cărțile scrise de sfinții părinți, care au fost scrise special de către monahi, acum multe 
veacuri.  
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Concluziille acestea nu rămân scrise doar în cărți, se aplică și în realitate”, iar 
modelul este cel evanghelic. Iisus nu i-a desconsiderat niciodată pe cei pe care îi învăța, 
pentru limitele dovedite în anumite acțiuni, doar le punea credința la încercare și ținea 
foarte mult să-i învețe pe ce care doreau să-I fie ucenici. Această metodă și-a arătat 
imediat și roadele astfel încât ucenicii au devenit modele, cu timpul.  

Transmiterea învățăturii descoperite prin Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție a 
făcut posibilă cunoașterea acestor modele, sprijinind înmulțirea lor. S-a ținut cont de 
încrederea pentru corectitudinea conținutului revelat și de nădejdea pentru asistența 
dumnezeiască continuă, promisă de Domnul Iisus Hristos ucenicilor Lui: „învățați 
toate neamurile ,..., să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în 
toate zilele, până la sfârțitul veacului. Amin” (Matei 28, 19-20). Istoricii religiilor 
vorbesc despre educație, religie, cultură prin conceptele religioase care înfățișează 
modelele exemplare. Astfel, Constantin Cucoș subliniază: „Iisus Hristos nu impune, ci 
sugerează, nu oferă alternative în mod justițiar, poruncitor, ultimativ” (Constantin 
Cucoș, Educația religioasă.  

Repere teoretice și metodice..., p.43). O datorie pentru educația creștină este 
nevoia valorizării elevului, aceasta fiind accentuată de porunca iubirii aproapelui adusă 
de Mântuitorul. El accentuează starea de perfecțiune morală a copilăriei, la care invită 
și adulții, în scopul mântuirii personale: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca 
aceștia este împărăția cerurilor” (Matei 19, 14). Este necesar ca elevii să fie implicați 
în activități didactice cu valențe formative întrucât, odată cu ieșirea din copilărie 
întâlnesc o lume ce nu le oferă constant modele pozitive pentru ascensiunea lor 
spirituală.  

Valorizarea elevului în educația creștină s-a făcut prin poziționarea acestuia în 
centrul preocupărilor pedagogice. În măsura în care îl ajută pe elev să-și valorifice 
propriile capacități, înțelese ca și talanți deveniți virtuți, se poate afirma că are sens 
orice acțiune didactică religioasă. Elevul participă activ în măsura în care recunoaște 
în dascălul său un îndrumător care-l acceptă din iubire, așa cum este, să-l sprijine în 
eforturile făcute, fără să-l umilească în vreun fel pentru nereușitele de moment, în orice 
demers educativ, dar mai ales în cel religios. Indicatorul observabil pentru credința 
fiecărui om este viața lui morală. În acest sens, Sfântul Apostol Iacov afirmă: „... ce 
folos, frații mei, dacă cineva zice că are credință, iar fapte nu are?,..., Dacă va zice 
cineva: Tu ai credință iar eu am fapte; arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta, 
din faptele mele, credința mea” (Iacov 2, 14, 18).  

Creștinii au utilizat încă de la început cântarea religioasă ca pe o formă de 
rugăciune, luând exemplul îngerilor din ceruri, care Îl slăvesc în mod continuu pe 
Dumnezeu prin cântări de laudă. Textele imnelor bisericești cuprind învățătura de 
credință, fiind o metodă prin care omul Îl poate cunoaște pe Dumnezeu dar și o formă 
de consolidare a învățăturii de credință.. „Cântările bisericești, sunt în primul rând 
rugăciuni. Cântarea sfântă este respirația rugăciunii sfinte. După cum trupul nu poate 
trăi fără respirație, tot așa Biserica nu se poate ruga fără cântec.  

Cântarea bisericească,..., este glasul Bisericii în întâlnirea cu Hristos Cel Înviat 
și cu toți sfinții Lui din veacuri și neamuri diferite. Ascultând acestă muzică în stare de 
rugăciune, simți cum ea unește spiritual timpul cu veșnicia, pământul cu cerul, oamenii 
cu îngerii, adevărul credinței cu frumusețea artei muzicale, profunzimea teologhisirii 
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cu evlavia spirituală” (Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Comori ale 
Ortodoxiei”).  

Dramatizarea este metoda bazată pe acțiune simulată prin care profesorul și 
elevii pun în scenă anumite situații sau fapte prin dialog, mimică, gesturi, cu scopul de 
a sublinia idei și sentimente și de a adânci înțelegerea semnificației unor momente. 
Dramatizarea se poate utiliza la lecțiile de religie, dar și la: cercul de religie, manifestări 
cultural-religioase, unde mai ales scenete, piese religioase, momente artistice specifice 
sau teatru religios, pot fi pregătite în preajma Sărbătorilor creștine, dar și cu alte ocazii. 
De exemplu: În Cinstea Învierii Domnului: «Biruința Vieții: Învierea Domnului!»  și 
pricesne, În Cinstea Nașterii Domnului: «Irozii», «Steaua», «Viflaimul», «Vestea 
Nașterii Domnului», «Hristos Se naște, măriți-L!», «Irod și magii» etc. și colinde 
tradiționale.  

Realizarea pieselor religioase îi ajută pe elevi să înțeleagă frumosul din artă, să 
trăiască emoții estetice, să-și dezvolte capacitățile creatoare și să le pună în valoare 
talentul artistic. De asemenea, poezia religioasă umple sufletul de emoție. Astfel, se 
pot recita poeziile: „Hristos a înviat!” (de Vasile Militaru), „La Paști” (de George 
Coșbuc), „Învierea”, „Rugăciune”, „Răsai asupra mea” (de Mihai Eminescu), „Înviere” 
(de Vasile Voiculescu), „E sărbătoare” (de Octavian Goga), „Micul orfan” (de Sfântul 
Ioan Iacob Hozevitul), „Milogul” (de Nichifor Crainic). 

 

 
 
 
Bibliografie:  
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Promovarea imaginii grădiniței-Școala online 

 

Prof. învăț. preșc. Roșioru Cătălina Mihaela                                                
Grădinița cu Program Normal „Orizont„ Rîmnicu - Sărat, Buzău 

 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către 
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări 
pentru sistemul de educaţie.  

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a 
societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui 
proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 
promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă.  

În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri 
instituţionale. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc.  

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel 
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate 
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de 
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția. 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg.  

Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, 
succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, 
trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

784



Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. 

Imaginea grădiniței este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate.  

În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei grădinițe, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al 
comunității. Factorul principal în crearea imaginii grădiniței  îl reprezintă calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.  

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este 
imaginea de sine pe care managerul grădiniței dorește să o promoveze în interiorul și 
în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție 
cu imaginea reală. 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de grădiniță se ghidează 
în opțiunile lor după această imagine propusă de grădiniță, dar se pot confrunta cu 
dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a grădiniței. Imaginea unei 
grădinițe este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul 
domeniului de activitate. 

Viziunea grădiniței noastre este: „La ”ORIZONT” se rostuiește timpul în ritm 
de inimi de copii, /La ”ORIZONT” deschidem drumul spre ceea ce vor deveni!„ 

Grădiniţa noastră, răspunzând nevoilor comunităţii, are misiunea de a sprijini   
fiecare copil să se dezvolte, să– şi cucerească autonomia şi să dobândească cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi, care să-i permită participarea la construcţia propriei deveniri. 

Noi valorificăm potenţialul fiecărui copil, energia şi dorinţa lui de acţiune, 
plăcerea pentru joc şi curiozitatea specifică vârstei, într- un mediu educaţional al unei 
comunităţi structurate de reguli explicite şi supravegheate de adulţi responsabili. 

Împreună cu părinţii, suntem o echipă care stimulează dorinţa copilului de a 
învăţa, de a- i diversifica experienţa şi de a- i îmbogăţi înţelegerea, fiind atenţi la ritmul 
de creştere şi de dezvoltare propriu fiecărui copil, adecvându- ne demersul şi 
intervenţiile în mod corespunzător. 

Aici, ia cunoştinţă de posibilitatea de a acţiona şi de a exprima opinii,de existenţa 
unor repere comportamentale şi de necesitatea respectării unor norme, pentru a putea 
dezvola relaţiil armonioase cu semenii, bazate pe respect, ajutor, înţelegere, empatie, 
toleranţă, în concordanţă cu valorile naţionale şi cu cele universal-valabile 

Grădinița noastră are anumite ritualuri și ceremoniicum ar fi: 
Ritualuri: 
a. de realizare care se organizează pentru a marca performanţele obţinute de 

membrii organizaţiei prin acordarea de premii, diplome şi alte recompense. 
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b. ritualuri integratoare care se desfăşoară cu diverse ocazii festive (Crăciun, 
Ziua de 8 Martie, Ziua de naştere, Zilele Grădiniței, Ziua Europei, Târgul 
Mărţişoarelor, Târgul de Crăciun, Grădinița de vară - ”Arta la Orizont - Vacanță 
creativă”. 

c. organizatorice: evaluarea performantei, ședințe obișnuite, programe de 
perfecționare profesională, întâmpinarea noilor angajați. 

Ceremonii: 
- festivităţile de deschidere şi închidere ale anului şcolar; 
- celebrarea preșcolarilor premiați la diferite concursuri; 
- acordarea de diplome unor parteneri educaționali cu contribuții remarcabile în 

sprijinirea educației timpurii; 
 

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat,activități extracurriculare 
reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în 
concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în 
luarea deciziilor. 
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Rolul familiei și al școlii în educația copiilor 

 

Educatoare: Roșioru Karina - Georgeta                                                    
Grădinița „Floare de Colț”, București 

 

În această lume aflată într-o permanentă schimbare, părinții, cadrele didactice și 
comunitățile locale se străduiesc să sprijine sistemele de îmbunătățire a educației cu 
scopul de a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Pentru ca acest lucru să se realizeze este 
nevoie de implicarea familiei în educație.  

Familia este prima școală a viitorului cetățean, iar între cei doi factori educativi 
trebuie să existe o legătură permanentă care se poate realiza prin diferite forme de 
colaborare care nu se cer neapărat spectaculoase, dar ele fac parte integrantă din 
procesul educațional. 

O relație majoră școală-familie are în vedere cunoașterea stării de sănătate a 
copilului și procesul de învățare, echilibrul dintre efort și jocul ca divertisment, cauzele 
medicale care duc la dificultăți școlare, cauzele rămânerii în urmă și influența lor 
asupra încrederii copilului în învățătură. 

Cauzele unor eșecuri școlare sunt multiple, dar școala are sarcina de a le depista 
și de a interveni, uneori, când este cazul, în situațiile delicate. Un sfat la timp, o 
îndrumare competentă, vizita la domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile 
în creșterea randamentului școlar. 

S-a observat că există o strânsă legătură între randamentul superior al elevilor și 
prezența activă în școală a părinților și invers. Sunt cazuri când elevii cu multiple 
posibilități evoluează lent deoarece familia nu prezintă interes.  

Dezinteresul părinților față de notele copilului nu numai că atrofiază voința 
acestuia, dar îl și jignește. Sau, din cauza slabei exigențe manifestate de familie privind 
învățătura la unii elevi, randamentul școlar este tot mai mult stopat de preocupări 
extrașcolare, își folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul și calculatorul se 
transformă, în prea mare măsură, în divertisment, controlul părinților nu este eficace, 
iar aceștia sunt nemulțumiți pentru notele copiilor, dar rezultatele slabe la învățătură le 
pun pe seama școlii.  

De asemenea, există și părinți care supraaglomerează copiii obligându-i să 
citească sau să scrie cât mai mult, ceea ce determină un randament slab al memoriei, 
nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc și cazuri când unii părinți sunt permanent 
nemulțumiți de situația copiilor la învățătură, deși aceștia au note bune. Acești părinți 
nu știu să dea satisfacție copilului inspirându-i teamă, făcându-l să pară timorat la 
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lecție. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerințele școlii și ale familiei este o 
condiție fundamentală a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu părinții, prin dialogurile profesor-părinte se urmărește 
precizarea modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodelor de învățare, 
verificarea frecvenței la ore.  

Părinții pot susține învățarea acasă prin implicarea în școlile în care studiază 
copiii lor, încurajându-i pe aceștia să participe la lecții, susținându-le interesul pentru 
toate disciplinele și lărgindu-și propriile abilități parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie să elaboreze un program 
zilnic pentru teme, să fie disponibili să le răspundă la întrebări și să discute cu ei despre 
ceea ce și-au însușit, să citească împreună, să păstreze legătura cu școala, să-i laude pe 
copii și să le aprecieze efortul, să-i încurajeze să persevereze. Ei joacă un rol dominant 
în influențarea încrederii și motivației copilului de a deveni un individ de succes. 

Am urmărit să-i atrag pe părinți în jurul școlii și să devină colaboratori activi ai 
dascălului, să cunoască scopul și sarcinile, metodele educative, să devină conștienți de 
răspunderea pe care o au în fața societății. 

Am folosit o varietate de forme și metode precum ședințele cu părinții, 
lectoratele cu părinții, consultațiile și convorbirile în grup sau individuale, fișele psiho-
pedagogice ale elevilor. 

În cadrul ședințelor cu părinții, m-am străduit să leg munca educativă a acestora 
de sarcinile activității instructiv-educative din școală. De asemenea, m-am ocupat de 
organizarea muncii în familie, de alcătuirea și respectarea regimului zilnic, de atragerea 
părinților în supravegherea timpului liber al elevilor. În acest sens, am dezbătut în 
cadrul unui lectorat tema Un regim de viață rațional. 

În convorbirile cu părinții este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am 
fost niciodată un acuzator al elevilor pentru a nu declanșa în părinți reacția 
de apărător al acestora, fapt care face imposibilă colaborarea cu familia. Am căutat ca 
părinții să vadă că le întind o mână prietenească pentru ca prin eforturi comune copilul 
lor să ajungă în rândul celor mai buni. 

De asemenea, la orele de dirigenție, cât și în cadrul ședințelor cu părinții am 
dezbătut teme ca: Vă cunoașteți copilul?, Rolul mamei, Rolul tatălui, Meseria de a fi 
părinte, Frumusețea comportării, Ziua mea de lucru, Copilul față în față cu părinții. 

Întocmirea fișelor pedagogice a fost mereu în atenția mea. Am realizat 
caracterizări individuale și caracterizarea clasei privită în ansamblu, iar pe baza 
acestora am proiectat strategiile instructiv-educative pentru atingerea țelului pe care mi 
l-am propus- succesul școlar. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalității tânărului sunt familia și 
școala. Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, și apoi tânărul se află 
într-un riguros raport de dependență materială și spirituală până în momentul în care, 
odată pregătit pentru profesie și muncă, își poate dobândi singur mijloacele de 
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existență, iar școala este principalul factor instructiv-educativ care pregătește tânărul 
pentru viață, îi asigură un bogat bagaj de cunoștințe. 

Familia trebuie să se alăture eforturilor educative făcute de școală pentru că altfel 
ceea ce se clădește cu ajutorul școlii se dărâmă în cadrul familiei, iar cel care suportă 
consecințele este copilul a cărui formare și intruire va fi frânată. 

Așadar, să reflectăm asupra apelului adresat de celebrul J.J. 
Rousseau: Educatori, învățați să vă cunoașteți copiii! 

 

Bibliografie: 
 
 Pescaru-Băran, A.- Parteneriat în educație familie-școală-comunitate, Editura 

Aramis, București, 2004, 
 Nicola, I.- Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003. 

 

  

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

789



 

Promovarea imaginii școlii 

 
Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Blejoi – GPN Blejoi                                     

Profesor învățământ preșcolar Roșu Corina 

 
 

În prezent, școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 
complexe din partea societății. Cerințele comunității fac din unitatea de învățământ un 
cadru viu, un cadru în continua schimbare. Mediul virtual, privit cu reținere la început, 
a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate promova  
imaginea. 
           Socotind ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum 
anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 
angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel 
influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive 
şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
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național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

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

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

 

Prof. înv. preşcolar Roșu Daniela-Adriana                                                 
Grădiniţa P. P. Furnicuța, Arad                  

 

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii.  

Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: 

▪ nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate  

▪ sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei 

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă 
solicitărilor din sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru 
educaţia copiilor - în special, pornind de la ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai 
mult din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în relaţie cu semenii.  

I. TIPURI DE PARTENERIATE - după nevoile şi scopul urmărit 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 
învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 

▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

II. ETAPELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 a. Întocmirea protocolului între parteneri-cuprinde angajamentul părţilor, 
obligaţii comune, obligaţii individuale, semnarea protocolului între părţi. 

 b. Structura proiectului 

1. Organizarea documentaţiei: titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori 
permanenţi şi ocazionali, grup ţintă, iniţiatorul proiectului, beneficiari direcţi şi 
indirecţi, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii 
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de lucru, scop şi obiective, echipa de realizare, repere temporale, locaţia, resursele 
proiectului, rezultate aşteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organizaţiei, 
comunităţii şi eventualele produse finale. 

 2. Organizarea desfăşurării proiectului   

▪ Echipa proiectului 

▪ Alcătuirea programului de activităţi, în concordanţă cu obiectivele stabilite 
(teme, conţinuturi, responsabilităţi, loc, dată) 

▪ Identificarea resurselor ce pot fi puse la dispoziţia proiectului care trebuie să 
fie în concordanţă cu obiectivele şi cu programul de activităţi (umane, materiale, 
financiare, resurse de informaţie) 

3. Implementarea proiectului- derularea propriu-zisă a activităţilor, conform 
calendarului. 

4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord şi se 
vor pune în practică modalităţi de monitorizare, evaluare şi autoevaluarea proiectului:la 
început, pe parcurs, la final. 

5. Diseminarea rezultatelor - experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului se vor 
face cunoscute, utilizând o diversitate de mijloace de comunicare. 

6. Finalizarea proiectului - moment mai special în care se va sărbători reuşita şi 
se vor analiza alte nevoi care să conducă la un nou proiect. 

III. OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR ÎN CADRUL 
COMUNITĂŢII: 

1. Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în 
procesul educativ. 

2. Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de 
învăţământ preşcolar, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin 
educaţional ale propriilor copii. 

3. Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii (educativ, 
sanitar, gospodăresc. 

4. Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educativ sănătos. 

5. Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei, astfel 
încât copilul să aibă prioritate absolută. 

6. Creşterea imaginii publice a instituţiei. 

IV. PARTENERIATE DERULATE 

1. ,,Împreună pentru copii noştri” - parteneriat educaţional cu familia derulat pe 
parcursul a doi ani şcolari.                                             

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

793



▪ Scopul: Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă 
privită ca un ,,microgrup” din care copilul face parte;dobândirea de către părinţi a unor 
abilităţi de relaţionare cu copii. 

▪ Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii 
ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 

▪ Exemple de activităţi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Ne întâlnim din 
nou”, ,,Tradiţii de Crăciun”, ,,Cine lucrează mai frumos?”, ,,Cum aleg şcoala la care 
va merge copilul meu?”, ,,Ultimii paşi împreună”. 

▪ Finalizarea proiectului a fost concepută ca o analiză, împreună cu părinţii, a 
aspectelor pozitive sau negative pe care le-am întâlnit pe parcursul celor doi ani de 
întâlniri. 

2. ,,Prietenii noştri şcolarii!”-parteneriat cu Şcoala Gimnazială Silvania prin d-
na învăţătoare Şumălan Angela. 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 
educaţional stimulativ.  

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 

 ,,În vizită la cei mici”- a fost una dintre cele mai plăcute întâlniri şi s-a organizat 
sub forma unei activităţi comune desfăşurată la grădiniţă, unde şcolarii au venit în 
vizită.              

În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o 
schimbare: 

 ▪ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop; 

 ▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; 

 ▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi 
corespunzător, 
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Promovarea imaginii școlii 

 
Prof. înv. primar Rotar Nicoleta                                                          

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Jud. Suceava 

 

„Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă”. Martin Luther 
Fiecare cadru didactic își dorește ca instituția în care lucrează, să prospere. Să 

aibă dotările cele mai moderne, materiale suficiente și de calitate, elevii cei mai 
instruiți.  

Sunt profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” 
Cajvana, din județul Suceava și mă pot mândri că îmi desfășor activitatea într-o școală 
modernă, cu clase spațioase, dotate cu materiale noi și conectate la internet, cu 
videoproiectoare și laptop-uri.  Băile, holurile și curtea bine îngrijite, atrag elevii spre 
școală. Valul de elevi remigranți care au intrat în școala noastă în ultima perioadă, a 
confirmat că nu există o diferență semnificativă între școala noastră și școlile în care 
au învățat până acum. Elevii din clasa a IV-a A, pe care îi coordonez, vin la școală cu 
plăcere și participă cu interes la toate activitățile școlare și extrașcolare. Dovadă stau 
rezultatele foarte bune la învățătură obținute pe toți cei patru ani și un semestru 
finalizați. Desfășurăm activități multiple în colaborare cu Biblioteca școlii, Teatrul de 
păpuși ,,Pupet”. Majoritatea elevilor participă la concursuri școlare locale, județene, 
naționale, internaționale și obțin rezultate de care suntem mândri.  

Cadrele didactice antrenează copiii în proiecte diverse. Anul acesta școlar, 2021-
2022, elevii claselor primare au participat la activități în cadrul proiectelor „ Toamna 
Harnică”, „ Sunt mândru că sunt român”, „ Ziua Culturii Naționale”, „ECO- școală”  

Concursurile sunt forme competiționale de activitate extracurriculară, organizate 
pe diferite teme. Am organizat la nivel de școală concursuri de matematică, cum ar fi:  
„Comper”; ,,Gazeta matematică Junior”, ,,Fii inteligent la matematică”; ,,Micii 
exploratori”; „Lumina Math” ; de limba română: ,,Comper”; ,,Comunicare și 
ortografie”; de creație artistică ,,Copilărie, zâmbet și culoare”,  alte concursuri: „Ora 
de educație rutieră”, „Ziua Europei”, dar am participat și la concursuri județene, 
naționale sau internaționale de creații plastice, unde am obținut multe premii. 

 Activități la care copiii participă cu plăcere sunt excursiile, pe care le-am 
organizat, sub numele de „Descoperim frumusețile județului Suceava”  

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste 
activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare 
instalată cu acest prilej, unele dintre ele fiind organizate chiar on-line. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 8 Martie,1 Decembrie, a 
Crăciunului, Ziua Culturii Naționale și la sfârșit de an școlar.  

Toate aceste realizări se fac publice pe site-ul școlii noastre, pe rețelele de 
socializare, prin diverse articole publicate in ziarele județene.   
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Legătura cu părinții se ține permanent, atât prin clasicele ședințe cu părinții, cât 
și prin intermediul site-ului școlii, al grupurilor on-line pe clase sau telefonic atunci 
când este cazul. Reducerea incidentelor din cadrul școlii, oferă un mediu sigur de 
învățare. Prin promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 
integrează cu ușurință, se creează o imagine pozitivă a școlii. Promovarea unei imagini 
pozitive școlii în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale 
pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect. Aceasta atrage 
după sine înscrierea în școala noastră a elevilor din localitățile învecinate. 

Un act educațional de calitate, realizat de cadre didactice cu cel mai înalt grad 
de pregătire, împreună cu o bază materială completă, oferă beneficiarilor educației un 
învățământ de calitate. Școala noastră și-a câștigat astfel locul binemeritat în ochii 
comunității. 
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ŞCOALA - A DOUA CASĂ 

 Prof. Rotaru Nina                                                                      
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

 

        Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 
         Marile progrese în domeniul psihologiei pedagogice au fost stimulate de 
permanentele provocări ale şcolii, între care trebuie menţionate eşecul şcolar, 
handicapul cultural, inadaptarea şcolară şi socială, dar şi de nevoia de a maximaliza 
continuu reuşita şcolară în scopul securităţii profesionale ulterioare şi adaptării la viaţa 
adultă. Cercetările privind factorii reuşitei şcolare decelează o serie de variabile de 
structură şi altele de practică, acestea fiind sistematic corelate cu rezultatele elevilor. 
          Clasa de elevi este, din capul locului, un colectiv în sensul larg. Ea devine 
colectiv în sens restrâns pe măsură ce depăşeşte stadiul de grupare administrativă şi 
devine un grup social, un sistem în care elementele interacţionează şi coparticipă 
conştient la realizarea finalităţii sistemului. Clasa de elevi este la început cadrul în care 
se exercită influenţa educativă a şcolii asupra individualităţilor în formare. Ea devine 
un colectiv în sens restrâns în măsura în care ea însăşi dobândeşte funcţii educative.  
          Abandonul şcolar nu poate fi asimilat în totalitate ca etiologie climatului 
educaţional. Sunt însă semnale de tip investigaţional care arată că poate fi stabilită o 
corelaţie semnificativă între procesele manageriale negative, cu efect în alterarea şi 
deprecierea climatului educaţional şi abandonul şcolar. 

Atât în cadrul non-formal, cât şi în cel informai apar numeroase tipuri de situaţii 
cu efect formativ. Între aceste situaţii există raporturi multiple. O situaţie din cadrul 
informal, ca, de exemplu, o vizită cu părinţii la un muzeu sau la o expoziţie organizată 
în localitate poate deştepta interese artistice sau tehnice al copilului, care vor fi 
satisfăcute apoi în cadrul non-formal al unui cerc din şcoală. Aceste interese se pot 
răsfrânge apoi în activitatea informală a unui grup spontan de prieteni, care au înclinaţii 
în domeniul respectiv. O emisiune radiofonică sau un spectacol de teatru (deci tot 
situaţii informale) pot sugera elevilor activităţi interesante în cadrul extradidactic (un 
spectacol şcolar, de exemplu). Menţionăm aceste relaţii pentru a preciza că o activitate 
extracurriculară nu poate fi înţeleasă în afara câmpului educaţional care o generează. 
            Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
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Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât 
cele din procesul de învăţare şcolară. în acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, 
pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea acestor interdependenţe. 
Părinţii se întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Când profesorii şi conducerea sunt 
dornici să-i atragă pe părinţi, atunci rezultatele copiilor se îmbunătăţesc. Există multe 
iniţiative promiţătoare care demonstrează căile inovative de a îndrepta familiile către 
procesul de învăţământ. Prin astfel de eforturi, precum şi altele asemănătoare, şcolile 
vor obţine un sprijin şi mai mare din partea părinţilor şi se va observa mai clar progresul 
elevilor. 

Complexitatea creşterii şi educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, 
sprijin şi din partea comunităţii. Programele sponsorizate - de grupurile comunităţii şi 
de oamenii de afaceri, de instituţiile religioase, de organizaţiile de caritate şi de diverse 
fundaţii - sunt importante în întărirea relaţiilor dintre familie şi şcoală. 

Pentru binele generaţiilor următoare toţi trebuie să lucrăm împreună pentru a 
construi toate acestea. 

Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi 
ajuta copiii să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte 
importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi 
fundamental rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita cooperarea 
întregii comunităţi. 
          Atât părinţii, cât şi educatorii au un interes deosebit faţă de succesul copiilor şi 
deţin şi sistemul de legături care să le faciliteze reuşita. Nimeni nu trebuie să se 
îndoiască de acest aspect. însă conceptualizarea şi operaţionalizarea legăturilor familie 
- şcoală a fost realizată în moduri diferite de practicieni, creatorii de politici 
educaţionale şi cercetători, care au avut idei anume referitoare la drepturile, rolurile şi 
responsabilităţile participanţilor la educaţie. Pentru unii, centrarea pe acest tip de 
cercetare a constat în descrierea programelor şi a practicilor care să determine creşterea 
implicării părinţilor în activităţile legate de şcoală. în cadrul acestei literaturi, se fac 
conexiuni între practică şi rezultate. Lucrările respective au caracter foarte pragmatic. 
în contrast, alţi autori se centrează pe interacţiunile părinţilor cu educatorii, pentru a 
pune în evidenţă dimensiunile puterii şi ale ideologiei. Ei oferă căi de problematizare 
a situaţiei, care implică noi moduri de gândire, în loc să direcţioneze către politică sau 
practică încă de la început. 
         Termenul de parteneriat este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile, familiile 
comunităţile împart responsabilităţile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor 
influenţă. Ele pot fi separate, în cazul în care instituţiile respective îşi alocă foarte puţin 
în ceea ce priveşte resursele, scopurile sau responsabilităţile sau se pot suprapune 
creând un „spaţiu" pentru activităţile de parteneriat. 
         Imaginea parteneriatului este încadrată într-un model de piaţă, al cărui scop  să 
genereze capital: „Avem acţiuni în parteneriat; suntem responsabili pentru resursele şi 
investiţiile noastre şi căutăm profitul" (Epstein, 1994). Elevii sunt plasaţi în centrul 
acestui model, fiind priviţi ca actori principali: „Parteneriatele şcoală-familie nu produc 
„elevi de succes”. Mai degrabă activităţile de parteneriat care includ profesori, părinţi 
şi elevi angajează, ghidează, energizează şi motivează elevii, aşa încât ei obţin singuri 
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succesul." Ideea de bază este că grupurile investesc în şcolarizarea copiilor furnizându-
le elevilor resursele şi cadrele motivaţionale pentru a alege strategii de succes. 
„Schimburile sociale printr-o bună structurare a programelor, pot să producă capitalul 
uman şi social, pe care-1 dorim rezultat din parteneriatele şcolii cu familia". 
         Oamenii şcolii sunt responsabili de construirea unor strategii de parteneriat 
viabile. 
         Comunitatea are obligaţia morală de a ajuta la formarea tinerei generaţii prin 
diverse modalităţi:organizarea de activităţi cultural-sportive, finanţarea unor proiecte 
educaţionale, asigurarea bazei materiale adecvate actului educativ etc. 

,,Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat.”(Albert 
Einstein) 
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JOCUL DE ROL – MIJLOC  DE  REALIZARE A EDUCAȚIEI ESTETICE  
LA COPILUL PREŞCOLAR 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. ROTARU ANDREEA                                                
PROF. ÎNV. PREȘC. BRÎNZILĂ BIANCA                                                 

GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 25 IAȘI 

 
                                                    

Educaţia estetică a preşcolarilor urmăreşte cultivarea capacităţilor de a aprecia 
frumosul din artă, ambianţă, natură, viaţa socială şi de a contribui la crearea frumosului 
prin forme de manifestare specifice vârstei (Voiculescu, 2003). 

Aceeaşi autoare consideră că la această vârstă, sarcinile educaţiei estetice 
constau în dezvoltarea unor percepţii si noţiuni elementare despre frumos, formarea 
unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă plastică, modelaj, artizanat,etc. precum şi 
stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice. 

Educaţia estetică are o sferă mai largă incluzând frumosul din natură, societate 
şi artă, precizează (Cucoş,2002) de aici se poate trage concluzia că toate activităţile 
organizate în grădiniţă au valenţe estetice, un rol deosebit revenind activităţilor de 
creaţie plastică, jocurilor de rol, dramatizărilor, teatrului de păpuşi, jocurilor cu text şi 
cant, amenajarea interiorului, drumeţii, excursii…  

A.Glava(2002) ia drept criteriu de clasificare natura activităţii antrenate în 
jocurile copiilor şi delimitează două mari categorii de joc: jocul de creaţie şi jocul cu 
reguli. 

Jocurile de creaţie pot fi exprimate atât ca o creaţie cu obiecte şi material cât şi 
ca creaţie prin rol, în această subgrupă identificându-se două variante de joc: jocuri cu 
subiecte alese din viaţa cotidiană şi jocuri cu subiecte din basme. 

Dacă la început copiii reflectă în jocuri situaţii concrete, foarte clare, cu timpul 
ei se ridică de la reprezentări la noţiuni pe bază de generalizări. Denumind elementele 
de joc, împărţindu-şi rolurile, interpretândule, copiii sunt puşi în situaţia de a-şi alege 
cu grijă cuvintele, de a imita vorbirea adulţilor, de a folosi cuvinte şi expresii adecvate. 

Jocul de rol implică construirea, de către participanţi, a replicilor 
corespunzătoare rolurilor indicate sau asumate prin raportare la o a numită situaţie de 
comunicare: Interviu cu Frumoasa din pădurea adormită, În vizită la cel mai bun 
prieten…. 

Copilul poate fi educat mai uşor dacă foloseşte şi  limbajul nonverbal prin care 
exprimă diferite stări: bucuria, mirarea, dispreţul, furia, îngâmfarea, scoţând în 
evidenţă trăsăturile de caracter ale diferitelor persoane/personaje interpretate. 

Jocurile de rol din cadrul serbărilor impun sincronizare între versuri, muzică şi 
coordonarea mişcărilor aducându-şi din plin contribuţia la educaţia estetică.  
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De un real folos  sunt  cântecele din folclorul copiilor  prin rolurile hazlii pe care 
le pune la îndemâna acestora. 
 Pe langa faptul ca jocurile imaginative au un rol esential in dezvoltarea 
intelectuala, emotionala si sociala a copilului, ele reprezinta si un instrument puternic 
de invatare pentru aceasta varsta. 
 
Beneficiile jocului de rol la copii 
 

Jocul de rol nu este doar o sursă de distracţie şi relaxare pentru copil. În 
momentul în care se identifică cu diverse personaje, cel mic are ocazia să înveţe şi să 
înţeleagă lucruri noi, pe care nu a reuşit să le priceapă prin alte metode. 

Încurajarea jocurilor de rol în programul zilnic al preşcolarului este foarte 
importantă pentru dezvoltarea sa. 

 
Imaginaţia joacă un rol crucial la aceasta vârstă şi este esenţială în cadrul jocului 

de rol. Este cea care ii permite micutului sa creeze scenarii proprii, sa faca legaturi intre 
diverse situatii, dar si sa gaseasca solutii proprii si creative la diverse probleme. Cu 
ajutorul imaginatiei, copilul isi explica si intelege in felul propriu anumite situatii de 
viata sau lucruri din mediul inconjurator. 

 
De asemenea, tot cu ajutorul jocului imaginativ, el reuseste să îşi creeze un scut 

de protectie si un mediu confortabil, in momentele in care se simte in nesiguranta 
(prietenii imaginari sunt un exemplu in acest sens). De fiecare data cand se pune in 
pielea unui personaj, fie ca este doctor, profesor, print sau printesa, copilul invata cate 
ceva nou despre activitatea sau stilul de viata al respectivelor persoane. 

 
Jocul si experienta sunt doua dintre cele mai eficiente instrumente de invatare la 

varsta prescolara. In momentul in care se angajeaza intr-un rol, copilul devine un mic 
actor pe scena vietii sociale. Ia contact cu mediul, functia si modul in care se prezinta 
in societate un personaj si afla mai multe despre el. Reuseste astfel sa isi dezvolte 
vocabularul, limbajul si vorbirea si sa isi imbunatateasca abilitatile sociale. 

 
Cu ajutorul acestor reproduceri fictive ale unor situatii reale de viata, copilul are 

ocazia sa exerseze si sa invete bunele maniere si sa deprinda modele pozitive de 
comportament. Nu in ultimul rand, jocul de rol pune copilul in situatia de a-si pune la 
lucru imaginatia si creativitatea in vederea gasirii unor solutii proprii si rapide in 
anumite situatii cheie. Este un exercitiu util, care ii va fi de folos nu doar in copilarie, 
ci si la maturitate. Il invata sa gandeasca, atat logic, cat si abstract, si îi dezvoltă 
inteligenţa. 

 
Experienţa estetică a copilului nu se acumulează numai în grădiniţă. Mediul 

informal abundă în stimuli estetici, care integraţi de către educatori în cadrul 
activităţilor, se pot constitui într-o bază de susţinere şi de realizare a educaţiei estetice. 
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Chiar dacă nu există o coordonare între ceea ce se desfăşoară în grădiniţă şi ceea 
ce se întâmplă în afara ei, educatoarea rămâne, în continuare, factorul modelator 
principal, care va integra experienţele întâmplătoare şi variate ale copiilor, corelându-
le şi interpretându-leîmpreună cu ei, în conformitate cu standardele axiologice 
autentice (Cucoş, 2002). 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Profesor pentru învățământul primar Roxana MOCANU                                     

Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 

“Suntem o familie! Ȋmpreună construim, ȋnvăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile! 
Suntem o şcoală deschisă pentru comunitate! Pregătim viitorii absolvenţi pentru 
integrarea ȋntr-o societate ȋn continuă schimbare!” Acesta ar trebui să fie principiul 
după care să funcţioneze fiecare unitate şcolară.  

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi – familie. Educația este 
obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Partenerul – 
elevul„ este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertate de alegere 
a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“partenerilor„ (Vlaicu, 2017). 

Faţă de multiplele schimbări ce apar atât în micromediul cât şi în macromediul 
în care activează unitatea școlară trebuie să se manifeste un anumit comportament, o 
anumită atitudine, ce se concretizează în delimitarea direcţiilor strategice şi a 
modalităţilor practice de înfăptuire a acestora, şi se reflectă prin conţinutul politicii de 
marketing a unității școlare. Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de 
un ansamblu de criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului 
şi transmise prin tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate 
și asimilate de comunitate (Jinga, 2001). 

Formarea imaginii unei instituții școlare se poate realiza aplicând o anumită 
,,politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului instituției şi pe 
de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.  

 
Imaginea unității școlare poate fi gestionată în cel puţin şase moduri: 
 
 să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management performant; 
 să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii 

încrederea, simpatia, înţelegera şi sprijinul comunității; 
 să desfăşori o campanie publicitară cât mai „agresivă”; 
 să foloseşti în mod rațional și coerent sponsorizările; 
 să angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat şi ataşat obiectivelor 

unității școlare; 
 să întreţii relaţii foarte bune cu mijloacele de informare în masă (Cerchez și 

Mateescu, 1994).  
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Imaginea unei şcoli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei 
identităţi specifice de către toţi actorii implicaţi în activităţile şcolare - profesori, elevi, 
părinţi, autorităţi și mass media. Imaginea şcolii este un complex constituit din istoria 
organizației şcolare, calitatea ofertei educative, performanțele sale şi stabilitatea 
instituțională, prestigiul în comunitate. Trebuie avută în vedere satisfacerea nevoii 
fiecărui elev de a se simți competent, deschis spre schimbare și spre înțelegerea și 
respectarea valorilor socio – culturale ale unei societăți democratice. Factorul principal 
în crearea imaginii școlii este reprezentat de calitatea procesului instructiv – educativ 
asociat cu, calitatea corpului profesoral. 

Şcoala Gimnazială nr. 22 Galați oferă elevilor oportunități de dezvoltare și 
afirmare personală printr-un proces de învățământ modern, construit în jurul nevoilor 
și posibilităților lor de formare, stimulând în același timp performanța și participarea 
la viața comunității. La finalizarea studiilor, elevii noștri, datorită rezultatelor obținute 
în decursul anilor, sunt admiși la cele mai bune colegii și licee din oraș.  

În cadrul Școlii Gimnaziale nr. 22 Galați pentru promovarea imaginii sunt 
întreprinse o serie de acțiuni/ măsuri precum: 

o reactualizarea periodică a paginii web și asigurarea funcționării site – ului 
școlii; 

o participarea la emisiuni televizate la posturile locale; 
o conceperea și distribuirea în grădinițele din județul Galați a pliantului și 

afișului de popularizare a ofertei de școlarizare respectiv a unui filmuleț de prezentare 
a Şcolii Gimnaziale nr. 22; 

o promovarea directă prin participarea la Târgul Oferta Educaţională; 
o organizarea Zilei Porților Deschise – atunci când situația o va permite; 
o conceperea și distribuirea în grădinițele din județul Galați a unui CD cu 

activitățile extrașcolare reprezentative desfășurate de elevii și profesorii cu aspecte din 
laboratoarele și cabinetele școlii; 

o publicarea unui articol în presa locală despre oferta școlii; 
o participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea 

acestora în media locală; 
o susținerea unor spectacole de teatru, dans și muzică în cadrul activităților 

festive desfășurate de elevi ai școlii pentru grupul țintă; 
o vizite în școlile gimnaziale din județ pentru distribuirea de materiale 

promoționale (pixuri inscripționate cu numele și adresa școliii, orare școlare care au pe 
verso oferta de școlarizare a Şcolii Gimnaziale nr. 22); 

o realizarea unor activităţi de întrajutorare cu scop caritabil (expoziţii cu 
vânzare –ornamente pentru brad, felicitări, mărţişoare, produse culinare tradiţionale). 

Organizarea acestor activităţi pentru promovarea imaginii școlii conduc la ideea 
că instituţia școlară oferă “partenerilor„ săi posibilitatea de a se dezvolta, de a participa 
activ la viaţa școlii și modifică în bine percepţia asupra sistemului educaţional. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii grădiniței,                                                          
exemple de bune practici 

 

Prof. Ruge Ioana 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului 

de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea 
din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă 
simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv ,faţă de scopurile 
urmărite și față de comunitate.Voi enmera cîteva exemple Exemple de bune practici 
realizate cu succes la Grădinița cu Program Prelungit nr 54 din localitatea Oradea care 
au contribuit la promovarea și ridicarea prestigiului unității. 

În cadrul acțiunii, 100 de flori,in anul centenarului la inițiativa doamnei director 
prof. Ruge Ioana,  alături de cele 24 de cadre didactice, 12 îngrijitoare, doamna 
administrator și cei 200 de copii au derulat o acțiune inedită. Activitatea a debutat cu 
un flashmob,coordonat de doamna professor de dans. Ritmurile muzicii au antrenat 
deopotrivă copii și educatoare, de la mic la mare. Tot în scopul marcării momentului 
istoric, preșcolarii, ținându-se de mâini și îndrumați de educatoare au format numărul 
100 fiind foarte încântați de rezultatul obținut. 
Tot în decursul zilei de vineri, în curtea grădiniței, într-un spațiu special amenajat au 
fost plantate 100 de flori în culorile tricolorului. În urma plantării, în grădina de flori a 
luat naștere steagul României pe care copiii îl vor îngriji, admira și iubi. Acțiunea de 
plantare  a fost inclusă și în cadrul proiectului ,,Eco grădința" proiect pe care grădinița 
îl derulează de mai mulți ani și care are ca scop stimularea copilului în desfășurarea de 
activități cu caracter experimental și demonstrativ și cultivarea dragostei pentru natură. 
Întreaga zi a fost sub semnul patriotismului, al iubirii față de  natură și frumos. Se 
dorește ca această acțiune să aibă un impact pozitiv asupra copiilor noștri și asupra 
întregii comunități. 
Iată că pentru copiii grupelor mari de la Grădinița Nr. 54 din Oradea, , bucuria a venit 
odată cu surpriza de a călători cu trenul lui Moș Crăciun... Nu în Laponia, ci mai 
aproape, la Valea lui Mihai. 
Semn că Moş Crăciun nu călătoreşte numai cu sania trasă de reni! La Oradea, Moşul 
are la dispoziție un tren cu care merge destul de des și de repede în județ. Şi nu se 
plimbă singur. Zeci de copii îl însoţesc zilnic şi îl răsfaţă pe mult îndrăgitul oaspete al 
copiilor cu poezii, colinde și priviri inocente. La rându-i, Moşul le oferă daruri, multe 
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zâmbete și multă iubire. De cum se urcă în vagoane, copiii sunt fascinaţi de ghirlandele 
cu globuri roşii şi argintii care înveselesc trenul lui Moş Crăciun. Aproape trei ore a 
durat călătoria, dar copiii nu s-au săturat! Timpul a trecut prea repede. Au cântat 
colinde și alte cântece încântându-l pe Moșul cel drag și scump. Pentru unii copii a fost 
prima lor călătorie cu trenul, pentru alții a fost ,,cea mai tare zi din viața lor"  
         Expoziție de mărțișoare și felicitări la Grădinița Nr. 54,cu ocazia zilei de 1 
Martie,care marchează inceputul primăverii. 
Cel mai cunoscut simbol al primăverii, Mărțișorul aduce în fiecare an bucurie atât celor
care îl oferă, dar mai ales celor care îl primesc. 
Cunoscut ca simbol al reînnoirii timpului și al renașterii naturii, mărțișorul a fost 
conceput ca o amuletă legată cu șnur împletit în două fire: unul alb ( simbolizând 
divinitatea, sănătatea, puritatea sufletească și împlinirea) și unul roșu (ca simbol al 
dragostei pentru frumusețile eterne ale vieții: prietenia, fidelitatea și 
onoarea).Continuând o veche tradiție, ca și în fiecare an, preșcolarii și colectivul de 
cadre didactice de la Grădiniței cu Program Prelungit Nr.54 Oradea au întâmpinat 
primăvara cu o frumoasă expoziție de mărțișoare și felicitări într-un spațiu frumos 
amenajat din incinta grădiniței . 
O țară, o floare... în grădina mare - Europa! 
Din dorința de a cultiva și educa dragostea copiilor pentru originile noastre și pentru
natură, doamnele educatoare de la Grădinița Nr. 54 Oradea, au desfășurat împreună cu 
preșcolarii din grupele mici și mijlocii o serie de activități dedicate Zilei Europei. 
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PROIECTUL PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                     
SPECTACOLUL DIN STUP   

ed. Runcan Rahila-Mădălina                                                             
Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța”, Cluj-Napoca 

 
Promovării imaginii instituției de învățământ din care fac parte reprezintă o 

prioritate pentru mine dar și pentru celelalte educatoare din grădiniță. Prin activitățile 
realizate cu preșcolarii reușim să menținem un nivel ridicat al performanței în grădiniță 
și atingem cu succes finalitățile pe care educația timpurie le urmărește. Reușim să 
facem cunoscut numele grădiniței prin premiile obținute la diverse concursuri județene 
și naționale, dar și prin activitățile extracurriculare pe care le desfășurăm periodic. 

În luna noiembrie a acestui an școlar am realizat un moment artistic numit 
„Spectacolul din stup”. Preșcolarii din grupa mică „Steluțelor” au fost protagoniștii 
acestui spectacol, activitatea fiind filmată cu scopul de a fi vizionată de către partenerii 
noștii, colectivul părinților preșcolarilor acestei grupe.  

În cadrul momentului artistic, cei 26 de preșcolari au recitat poezii pe care le-am 
compus special pentru a reflecta o imagine cât mai clară asupra activităților pe care cei 
mici le desfășoară în timpul pe care îl petrec zilnic, săptămână de săptămână la 
Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța”.  

Activitatea a debutat cu o poezie recitată de un copil, în rolul unui prezentator: 
„Bine ați venit în stup!/ Doar puțin vă întrerup./ Astăzi sunteți invitați/ S-ascultați, s-
aplaudați/ Serbarea Albinuțelor/ Din grupa Steluțelor.”. Au urmat apoi copiii care au 
prezentat grupele grădiniței: „Fluturași, Pitici, Steluțe/ Bobocei și Mămăruțe/ Cu toții 
muncesc de zor/ În Grădinița Albinuțelor.” și principalele activități desfășurate în 
timpul programului zilnic: „Albinuțele din stup/ Învață cât pot de mult/ Și povești și 
poezii,/ Căci suntem și noi copii.”. Au fost prezentate și momente mai dificile întâlnite 
pe parcursul unei zile obișnuite: „Când dorul de mama vine,/ Doamna vrea să îl aline./ 
Mă ia-n brațe, mă iubește,/ Tristețea se risipește.”, dar și momente hazlii: „Ce bine ne 
mai distrăm/ Ne jucăm și-apoi cântăm./ Cel mai mult ne place nouă/ S-alergăm prin 
parc, când plouă.”. Toți copiii au recitat poezii care descriu evenimente dintr-o zi tipică 
de la grădiniță, fiind încântați de aprecierile pe care le primeau constant de la 
educatoare și de la colegii de grupă. 

Momentele de expunere a poeziilor au fost alternate cu cântece pe care 
preșcolarii le-au învățat și cu jocuri de mișcare îndrăgite de cei mici. Activitatea a adus 
buna dispoziție în sala de grupă. Cei mici au uitat de emoțiile pe care prezența camerei 
de filmat le-a provocat inițial și s-au distrat pe parcursul spectacolului.  

După vizionarea momentului artistic am primit aprecieri din partea părinților. 
Aceștia au fost surprinși de modalitatea inedită de a transmite informații referitoare la 
desfășurarea activităților din grădiniță, iar unii au precizat că filmulețul a fost vizionat 
de familia extinsă și de apropiați.  
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Consider că această activitate a întrunit reușita multor așteptări, întrucât prin ea, 
am familiarizat preșcolarii cu activitățile de tip serbare, am informat părinții cu privire 
la activitățile desfășurate în grădiniță și am promovat imaginea grădiniței în rândul 
părinților preșcolarilor grupei mici și a apropiaților acestora. 
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

 

Secretar șef Rusan Elena – Irina                                                          
Școala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” Bârlad 

 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școala - elevi - părinţi. Educația este 
obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Deschiderea spre nou se realizează datorită resurselor umane pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii, dar și prin spațiile de învățare. 
Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o 
putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții) sunt cei ce 
intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea şi promovarea unei imagini pozitive în comunitate se realizează, în 
primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin 
fiecare angajat din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea 
elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive, vor crea o imagine pozitivă 
asupra școlii. Promovarea imaginii școlii se realizează și prin elaborarea unor proiecte 
la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă, atât la nivel local, cât și județean sau național. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a școlii se realizează prin publicarea tuturor 
reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și 
produsele activităților. Internetul este un mediu de promovare nelimitat, prin care o 
școala își poate construi o imagine. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei 
platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar 
putem promova activitățile și implicit școala. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral - civic 
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pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă 
și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Deasemenea, 
pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii 
educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice cât şi 
psihologige.  Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al tot personalului 
din școală, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției 
școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine 
pozitivă se creează, cu greu, în timp și se poate pierde rapid și ușor. 
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Ziua porților deschise - promovarea imaginii școlii 

 

prof. înv. primar Rusu Florentina                                                         
Liceul Teh. Ec. ,,N. Iorga” Pașcani, jud. Iași 

 
 

           Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai 
cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. 

  Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’, ce ţine 
pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată. 

      Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente , se vor urmări tradiţiile şi 
realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor. 
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Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unității 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă , folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este dascălul, cel 
care prin competențele și abilitățile sale , utilizând cele mai diverse metode și tehnici 
de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 
dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal. 
 

OBIECTIVE GENERALE: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei 

pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul instituţional; 
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 

flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
procesului educaţional; 

 Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 
 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, 

integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite 
de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi; 

 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei; 

Oferta educațională a Liceului Teh. Economic ,,N. Iorga” Pașcani din judeșul 
Iași  este definită în funcție de: dotările materiale, opțiunile părinților, resursele umane, 
resursele materiale și financiare și  interesele comunității locale. 

Sunt profesor înv. primar și predau în alternativa educațională Step by Step. 
Această alternativă educațională a fost implementată în școala noastră de 15 ani, mai 
precis din anul 1996. Eu lucrez de 11 ani în alternativa educațională Step by Step. În 
fiecare an organizăm acțiunea ,,Stepist pentru o zi ” în cadrul activității ,,Ziua porților 
deschise”. Copiii de la învățământul preșcolar vizitează liceul nostru - clasele de Step 
by Step. Dacă în urmă cu 15 ani abia reușeam să avem elevi înscriși doar pentru o 
singură clasă de Step - astăzi cerințele sunt mult mai mari.  

         La Liceul Teh. Economic ,,N. Iorga” - Step by Step - educația înseamnă valoare 
adăugată transmiterii de cunoștințe. Clădim împreună cu familia cadrul în care copilul 
își dezvoltă personalitatea și își valorifică pasiunile. Reușim să deschidem copiilor 
calea spre succes pentru că tot ceea ce facem, facem cu dragoste și pasiune și 
transformăm învățarea într-o experiență relevantă. Cultivăm spiritul de echipă, 
toleranța, libertatea de gândire, gândirea critică și democrația. 
       Echipa cadrelor didactice care predau la Step by Step este alcătuită din 
profesioniști ai educației; echipa noastră reușește să transmită elevilor, zi de zi, 
entuziasmul pentru școală și învățătură. Fiecare cadru didactic participă anual la cursuri 
de formare profesională specifice alternativei educaţionale Step by Step, lucrului cu 
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copii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi la cursuri de dezvoltare personală, 
conform unei strategii de formare stabilite la începutul fiecărui an şcolar. 

Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’, ce ţine 
pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată. 
 

 
 

   
 

Bibliografie: 

 Cristea, Sorin; ,,Managementul organizației școlare”, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 2003; 

 Voiculescu, F. ,,Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI                                                  
Grădinița online - Educația altfel 

 

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

 
 

Preșcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai 
importantă experiență educațională din viața unei persoane. "Tot ceea ce n-avem de la 
naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această 
educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucru." J.J. Rousseau 

În contextul actual al pandemiei cu SARS – CoV 2 procedura de promovare a 
imaginii grădiniței a fost îngreunată, iar situația de a ne adapta schimbărilor și de a găsi 
soluții pentru realizarea activităților în mediul online a însemnat dedicare, implicare și 
perfecționare. 

Modul în care fiecare cadru didactic reușește să armonizeze abundența cu 
simplitatea, frumosul cu utilul, tradiționalul cu modernul și realizează o îmbinare 
perfectă între toate acestea ca părți componente ale aceluiași ansamblu înseamnă 
respect pentru copil și pentru profesie. 

Activitățile desfășurate în mediul online le-am adaptat specificului vârstei 
preșcolare, iar pentru realizarea lor am solicitat sprijinul părinților. În urma analizei 
produselor activităților din cadrul temelor dar și a evaluării am oferit feedback 
personalizat atât copiilor cât și părinților. Am situat copilul în centrul procesului de 
predare-învățare creând condiţii pentru a lucra în ritm propriu, formulând sarcini 
adecvate ritmului acestora, adaptând formele de învăţare în funcţie de nevoile lor. Am 
participat cu preșcolarii, prin intermediul lucrărilor la competiții locale promovând 
astfel în mod deliberat imaginea unității prin participarea la concursuri. 

Am implementat la nivel de grupă un Parteneriat de Educație pentru Sănătate iar 
partener în programul educațional a fost cadrul medical al grădiniței. Am promovat în 
cadrul activităților de la clasă cât și în cele desfașurate cu părinții comportamente 
sănătoase, activități de combatere a discriminării și a violenței în grădiniță dar și în 
afara ei. Prin intermediul opționalului pe care l-am propus părinților am desfășurat cu 
preșcolarii activități de dezvoltare socio-emoțională cu rol de a facilita acestora 
competenţe interpersonale referitoare la relaţionarea socială şi rezolvarea de probleme, 
precum şi, competenţe intrapersonale care să le faciliteze atingerea succesul 
profesional pe mai târziu. Feedback-ul și produsele finale sub formă de poze și 
filmulețe făcute și trimise de părinți au fost postate pe platforma Classroom și 
WhatsApp. 
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Am acordat o mare importanță formării continue în această perioadă și am 
participat la cursuri și evenimente de specialitate care mi-au îmbogățit experiența 
educațională la catedră și m-au ajutat în perfecționarea mea. 

Pe baza celor menționate, consider ca am promovat mediul educațional al unității 
prin întreaga mea activitate, am contribuit cu simț de răspundere la toate cerințele 
învățământului românesc în context actual și am asigurat calitatea actului didactic prin 
prisma legislației școlare în vigoare. 
 
 
Bibliografie: 
 
- Scrisoare metodică pentru anul școlar 2021-2022 , Nr.33774 / 05.10.2021 
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Școala online 

 
Prof. înv. primar, Șalapa Claudia                                                         

Școala Gimnazială Padeș                                                                
Com. Padeș, jud. Gorj 

 
Evenimentul care a surprins omenirea și „a oprit pentru pamântul în loc”, 

pandemia COVID-19, a accelerat răspândirea globală și acceptarea învățării online, 
care aproape peste noapte a devenit de neînlocuit. De la început s-a pus întrebarea dacă 
poate învățarea online să înlocuiască învățământul clasic.  

Experiența și cercetările în domeniul pedagogiei spun că învățământul online nu 
poate înlocui școala tradițională și nici nu ar trebui să ne străduim ca acest lucru să se 
întâmple - contactul direct cu profesorul și colegii, și energia și conexiunea pe care le 
poartă cu el profesorul, sunt de neînlocuit. Cu toate acestea, nici educația live nu poate 
înlocui educația online, așa cum s-a vazut în acest an.  

Numai educația online poate oferi cunoștințe oricui are nevoie, chiar dacă 
acestea sunt departe de centrul cunoașterii - dar numai dacă este proiectată în 
conformitate cu aspectele psihologice ale învățării și respectarea nevoilor umane pentru 
contactul viu și interacțiune.  

Psihopedagogi și cercetători în domeniul educației și-au exprimat părerea că 
tehnologia este un instrument prin care ne putem îmbunătăți performanța, nu ceva care 
poate înlocui vreodată contactul live și profesorii buni.  

Unul din aspectele pozitive ale învăţământului online este faptul că ne-a obligat 
pe toţi, prin eforturi mai mici sau mai mari, să învăţăm să comunicăm virtual. Marele 
poet Mihai Eminescu spunea: „ Niciun om nu se întăreşte citind un tratat de gimnastică, 
ci făcând exerciţii, niciun om nu învaţă a judeca citind judecăţile gata scrise de alţii, ci 
judecând singur şi dându-şi seama de natura lucrurilor.”1 Așa că toate cadrele didactice 
au învățat din mers cum să creeze o clasă virtuală, cum să prezinte elevilor secvențe 
din manualele digitale, experimente virtuale la orele de științe ale naturii, cum să creeze 
un test online, cum să deschidă și să scrie pe o tablă online. 

Învățărea online, a oprit deplasarea elevilor către școală. Starea lor sufletească și 
fizică depinde doar de condițiile de acasă. Regulamentele stabilite de școală sunt 

 
1 Eminescu, M., disponibil la http://www.citatepedia.ro/index.php?id=372071- accesat pe 15 

decembrie, ora 14:00 
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diminuate, fiind rezumate doar la orarul de întâlnire cu profesorul prin intermediul unei 
ferestre fără viață, un fel de filtru al emoțiilor.  

Elevii pot acum să învețe de oriunde numai să aibă conexiune la internet. 

Au mai mult timp liber. Dacă profesorul își încarcă lecția pe o platformă, elevul 
o accesează când poate sau când consideră că poate asimila la maximum informația, 
deși în cazul elevilor din ciclul primar acest lucru se întâmplă numai la disciplinele din 
ariile curriculare: Educație fizică, sport și sănătate, Arte și Tehnologii. În acest caz, 
există avantajul să folosească timpul cum dorește, prelungindu-l sau scurtându-l în 
funcție de capacitatea de înțelegere. 

Dar comunicarea virtuală nu înseamnă doar să ştii pe ce butoane să apeşi ca să 
porneşti calculatorul sau tableta, sau unde trebuie să dai click ca să expediezi un mesaj. 
Comunicarea virtuală înseamnă să poţi descifra un mesaj scris sau vorbit, ceea ce face 
să fie foarte dificilă sau imposibilă pentru anumite categorii de persoane. 

Pentru a putea accesa platformele educaționale și elevii ar trebui să aibă inclus 
în planurile cadru discipline precum TIC-ul, lucru care la începutul trecerii clasei 
pregătitoare în ciclul primar, în 2012 fusese prevăzut, dar la revizuirea programei 
școlare și a planurilor cadru din anul 2013 s-a renunțat la această disciplină. 

Comunicarea virtuală nu formează caractere vii, ci doar persoane care  învață că 
nu este nevoie să primească și să ofere afecțiune . De aceea, este necesar să fie 
combinate destul de des metodele de abordare ale învățării, pentru ca elevii să fie 
provocați să comunice între ei și să colaboreze în mod constant. 

Idealul educațional al secolului 21 consideră pregătirea elevilor pentru viața 
reală punctul de referință în construirea discursului instructiv-educativ. 

Școala este un laborator în care elevii descoperă, experimentează, cercetează, 
anchetează, crează și evaluează prin  intermediul propriului filtru de gândire, al ritmul 
individual de învățare, iar profesorul este cel care îi ajută să-și descopere aspirațiile, 
așteptările,motivațiile și îi îndrumă spre adevărul practic al vieții prin implicarea în 
contexte sau scenarii reale de învățare. 
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FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA                                                              
PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Prof. Sale Claudia-Alexandrina                                                           
Grădinița cu P. P. Nr. 2 Șimleu Silvaniei 

 
”Educaţia este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-

se o multitudine de interese.”- Herbart 
 

          Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, 
natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele 
devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este 
o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de 
umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”. 
 
         Pornind de la ceea ce spunea J. S. Bruner că ,,singurul lucru cu totul caracteristic 
care se poate spune despre fiinţele omeneşti este că ele învaţă. Învăţatul este atât de 
profund înrădăcinat în om încât a devenit aproape involuntar… ,,specializarea noastră 
ca specie este specializarea în învățare”, ființa umană este menită să învețe încă de la 
naștere. Bazele capacității de a învăța se formează din primii ani de viață.  
 
        Familia a fost și este considerată un factor educațional principal deoarece educația 
copilului începe din familie, odată cu primii ani de viață ai copilului. În primul an de 
viață, lumea copilului se restrânge la casa părintească și interactiunea lui este cea cu 
membrii familiei. În această perioadă, în general, mama este cea care se ocupă de 
educația copilului, aceasta având un rol predominant, nu doar în hrănirea acestuia ci și 
în oferirea celorlalte dimensiuni ale educației, între care: căldura afectivă și formarea 
deprinderilor elementare.  

Copilul, încă din primii ani de viață, solicită toată atenția și energia adultului. 
Unii copii se integrează ușor în grupuri de copii dar alții, mai timizi,  necesită o atenție 
deosebită din partea adultului. De asemenea, copiii au nevoie de dragoste, atașament, 
încurajare, stimulare intelectuală, pe lângă îngrijire, securitate și nutriție. 
Responsabilitatea dezvoltării copilului, în primii 2 ani de viață revine în primul rând 
familiei sale.  

 
         Educația joacă un rol deosebit în dezvoltarea copilului. Ea trebuie să răspundă în 
primul rând nevoilor individuale și să realizeze un echilibru între acestea și dezvoltarea 
socială.            
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„Educația este o formă de relaționare interpersonală, în cadrul căreia se emit și 
se recepționează mesaje(informații, modele, procedee, metode) și, în acelați timp, aflat 
în cea mai strânsă legătură cu devenirea psihică a copilului. Ea este operator care leagă 
între ele particularitățile organizării ereditare a organismului infantil cu datele de 
construcție furnizate de mediu.” E. Planchard afirma că „ ...a educa înseamnă a 
modifica într-un sens determinat, înseamnă a dirija pe cineva de la o stare la alta”.  
Actul educațional nu înseamnă doar informare, memorare, instruire și pregătire 
profesională ci presupune punerea unui accent deosebit pe dezvoltarea personalității 
copilului urmărind să-i formeze orizontul cultural, să-i susțină eforturile, să-i lărgească 
interesele, să-i regleze succesiunea acțiunilor, să-i determine progresiv orientarea și să-
i optimizeze procesul de socializare.  

 
         În zilele noastre se vorbește foarte mult despre educația timpurie. Educația 
timpurie se referă la perioada de vârstă 0-6/7 ani și presupune un tip de educație care 
are în vedere acțiuni specifice îndreptate asupra familiei-formarea copilului în familie, 
comunității-prin instituții educaționale specific (creșa și grădinița) și copilului cu 
scopul creșterii, îngrijirii și educării personalității acestuia.  
 
        După ce copilul ajunge la grădiniță, sarcinile educației se împart între grădiniță și 
familie. Copilul are nevoie simultan de hrană sănătoasă, de îngrijire atentă, de atenție 
și căldură, de stimulare, de încredere, de răbdare și de un mediu prielnic în care să se 
dezvolte.  
 
         Grădiniţa este primul mediu educativ de tip organizaţional pe care îl cunoaşte 
copilul. În grădiniță educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-
educativ, cât și în cadrul activităților extrașcolare. De asemenea, în grădiniță accentul 
se pune pe cele 5 domenii de dezvoltare: A.Dezvoltrea fizică, a sănătății și a igienei 
personale, B.Dezvoltarea socio-emoțională, C.Capacități și atitudini față de învățare, 
D.Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii și E.  
 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii, pentru asigurarea dezvoltării 
depline, complexe și pentru observarea evoluției copilului. Grădinița oferă programe 
instructiv-educative stabile, coerente ce permit egalizarea şanselor educaţionale, 
oferind acces la integrarea şcolară şi socială a tuturor copilului.  
 
         O condiţie importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ din 
grădiniţă, va fi întotdeauna asigurarea unui raport direct proporţional între cei doi 
factori implicaţi în dezvoltarea la acestă vârstă: familia şi grădiniţa. Asigurarea unei 
comunicări de tip conexiune inversă va crea un durabil dialog între aceşti factori, cu 
rol de autoreglare a procesului intructiv-educativ, în vederea unei bune cunoaşteri  şi 
dezvoltări  a personalităţii copilului preşcolar. Părinții trebuie sprijiniți să își cunoască 
copiii, să le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea și creșterea lor armonioasă.  
      

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

820



Grădinița prin jocurile și activitățile variate pe care le oferă preșcolarului 
contribuie în mare măsură la dezvoltarea acestuia prin practici educaționale și de 
îngrijire care răspund nevoilor și potențialului copiilor. 
      Perioada preşcolarităţii, care se supune perioadei preoperatorii identificată de către 
J. Piaget, este o perioadă de intensă dezvoltare a copilului, marcată de achiziţii 
remarcabile care se îndreaptă treptat de la cantitate la calitate şi diversitate, în planurile 
de analiză cognitiv sau psihosocial. B.S. Bloom consideră că 50% din dezvoltarea 
copiilor are loc până la 4 ani şi 75% până la 8 ani. Curiozitatea spontană a copiilor, 
manifestată la această vârstă prin întrebări se transformă treptat într-o activitate 
intelectuală intensivă.  
 
         Copilul este un subiect activ în procesul învățării, iar dezvoltarea copilului este 
dependentă de interacțiunile cu ceilalți, organizarea mediului și activităților/situațiilor 
de învățare, special creat de adult. În acest context, jocul este activitatea fundamentală 
a copilului în grădiniță.  

 
Jocul, definit de Jean Piaget ca „pol al exercițiilor funcționale în cursul 

dezvoltării individului” este un instrument autentic al minții. Prin joc, copilul își 
manifestă personalitatea, își satisface curiozitatea, nevoia de explorare, de a cunoaşte 
tot ce-l înconjoară, își dezvoltă interesul pentru cunoaștere, își valorifică potențialul de 
care dispune, totul fiind în raport cu ansamblul vieții mintale și al adaptării intelectuale.      
        
        Un rol foarte important în educația copilului îl are dezvoltarea socio-emoțională 
deoarece este strâns legată de dezvoltarea unor procese cognitive care au loc în viața 
copilului: achiziționarea limbajului, înțelegerea relației cauză-efect, capacitatea de 
transfer, de generalizare și capacitatea de reglare a atențiai și nu numai. Educația socio-
emoțională nu se poate realiza doar prin activități special proiectate în grădiniță. 
 

Dezvoltarea și educația socio-emoțională a copilului se recomandă a fi abordate 
din trei perspective: cea a copilului, a părintelui și a profesioniștilor din grădiniță. 
Comportamentul, atitudinea și limbajul adulților din jurul copilului, fie aceștia părinți 
sau educatori, influențiază echilibrul emoțional al copiilor. Copilul trebuie sprijinit să 
înțeleagă corect cauza propriei emoții, pentru ca, în timp, să dobândească o abilitate 
cognitivă care mediază dezvoltarea emoțională și socială, și anume raționamentul și 
capacitatea de a se autoregla din punct de vedere emoțional. 

 
         Comportamentele părinților și educatoarelor constituie adevărate modele de 
învățare a abilităților de viață ale copiilor preșcolari. Toate reacțiile adulților din jurul 
copiilor cognitive, emoționale și comportamentale influențează și modelează 
atitudinile și comportamentele copiilor. Copiii preșcolari adeseori imită 
comportamentele adulților.  
 
          Pe lângă grădiniță, un rol deosebit îl are familia în domeniul educației morale. 
Sintagma românească a „celor 7 ani de acasă” vizează tocmai educația morală -  
comportamentul. Comportamentul elevat – civilizat, moral, nu apare de la sine ci doar 
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în măsura în care părinții se preocupă de formarea lui, prin modelul pe care îl oferă 
copiilor, care se vor strădui să-l imite. Marele pedagog John Locke, convins de puterea 
exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie să faceți în fața copilului nimic din ceea ce 
nu vreți să imite." 
          Părinții sunt principalii colaboratori și parteneri ai grădiniței în ceea ce privește 
educația copiilor preșcolari. Relația educatoare-părinți are un rol important în creșterea 
calității moral civice a copiilor preșcolari.  
         De asemenea, importantă este implicarea și cooperarea părinților în actul 
educațional deoarece aceasta permite cadrelor didactice să se bazeze pe experiența și 
pe cunoștințele părinților, iar părinților le permite să beneficieze de cunoștințele și 
sprijinul personalului specializat. Programele de educație din grădiniță cuprind și 
elemente de consiliere și educație a părinților pentru o mai bună educare și dezvoltare 
a copiilor.  
         Grădinița fiind o instituție de educație are rolul de a oferi spijin educativ atăt  
pentru copii cât și pentru părinți. Ea dezvoltă relații educative din care principalul 
beneficiar este copilul.  
 

 BIBLIOGRAFIE: 

 ***Curriculum pentru educația timpurie(aprobat OMEN nr.4694/02.08.2019)  
 ***Ministerul Educației Nr. 33774/05.10.2021 Scrisoarea metodică pentru 

anul școlar 2021-2022. 
 ***Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la 

naștere la 7 ani dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... 
– București, Editura Vanemonde, 2010. 

 ***Revista Învățământul Preșcolar Nr.3-4/2002, Studii și cercetări, București 
2002. 

 ***Ministerul Învățământului, Psihologia Copilului, Golu Pantelimon, Mielu 
Zlate, Emil Verza, Editura Didactică și Pedagogică, R.A. București, 1994.  

 ***Revista Învățământul Preșcolar Nr.1-2/1995, Studii și cercetări, București 
1995. 

 https://www.academia.edu/5835610/Rolul_familiei_%C3%AEn_educa%C8
%9Bia_copilului 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

                Autori:  prof. Angelica Samara                                                   
Şc. Gimnazială ”prof. Lucian Pavel”, Olteniţa                                              

prof. Paula Eclemea                                                                    
Şc. Gimnazială “prof. Lucian Pavel”, Olteniţa 

 

Motto:„Ne naștem slabi, avem nevoie de putere. Suntem neajutorați și avem 
nevoie de ajutor. Tot ce ne lipsește la naștere, tot ce avem nevoie la maturitate este 
darul educației.” Jean Jacques Rousseau 

La începutul secolului XX-lea, printre primele școli se număra și Școala nr. 2, 
întemeiată, după unele date, în anul 1915. 

Evoluția școlii se înscrie în cadrul socio-economic al vremurilor respective și, 
desigur, actuale. 

Situată în centrul orașului, școala a atras un număr important de elevi și a 
beneficiat de numeroase cadre didactice de prestigiu. Clădirile dispun de dotări 
edilitare specifice unui climat modern și salubru. 

Imaginea și prestigiul unei școli sunt date de calitatea celor care o slujesc și de 
reușitele celor care i-au călcat pragl în calitate de elevi. 

Începând cu data  01. 09. 2012, conform OMECTS Nr. 6564 din 13.12.2011 și 
Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oltenița Nr. 110 din 30.08.2012, unitatea 
noastra școlară se numește Școala gimnazială “prof. Lucian Pavel”.  

 Educația este un fenomen complex format dintr-un ansamblu de măsuri aplicate 
în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau 
fizice ale tinerilor. Educația este un sistem de bunuri educaționale ce însumează 
instituțiile, dar și activitățile implicate în promovarea și difuzarea ei.  

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, 
de investigațiile făcute în asigurarea unor bune condiții de desfășurarea activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația. 

Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi 
formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, 
conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană”. 

Şcoala noastră este o poartă deschisă spre comunitate, ce creează premisele 
integrării fiecăruia într-un mediu socio-economic funcţional, oferind șanse egale de 
dezvoltare personală și profesională.  
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Școala o concepem ca un centru de activități reale și experimentale, desfășurate 
astfel încât elevii noștri să-și dezvolte inteligența logică și competențele în funcție de 
acțiunea și schimbările sociale. 

Țintele strategice au în vedere îmbunătățirea accesului la educație al copiilor, 
prin desfășurarea de activități extrașcolare, selectarea valorilor create în ciclul primar 
și gimnazial pentru ridicarea standardelor de performanță ale unor elevi, în vederea 
participării la concursuri și olimpiade, asigurarea unui climat de siguranță fizică și 
libertate spirituală pentru elevii școlii, formarea corpului profesoral pentru utilizarea și 
aplicarea unor metode noi de predare (activ participative) centrate pe elev, promovarea 
activităților în echipă pentru atragerea elevilor la școală. 

Școala noastră- în parteneriat cu comunitatea locală - își propune să ofere șanse 
egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, 
promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacitătilor fiecărui elev pentru 
a fi capabil să se adapteze unei societăți europene prin formarea unor comportamente 
și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate. Urmărim ca școala noastră să 
devină o unitate model în educarea tinerei generații. 
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PĂȘIND SPRE SUCCES ALĂTURI DE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 
Prof .  înv .  pr imar Săndulache Georgiana-Ramona,                         
Școala  Gimnazia lă  ”Nicolae  Ti tulescu”  Călăraș i  

 

„Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem şi sfârşim cu familia.”                         
Anthony Brandt 

 

Trăim într-o societate bogată în  factori educativi formali, informali, nonformali. 
Alături de instituţiile oficiale (şcoala, familia, biblioteca, muzeul, biserica, clubul 
copiilor, televiziunea, radioul, internetul, presa scrisă) sunt şi organizaţii diverse (ale 
copiilor, tinerilor, părinţilor etc.), fundaţii, specialişti în intervenţia socio-educativă. 

Şcoala şi familia sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării 
şi dezvoltării personalităţii copilului. Raporturile dintre acestea constituie un factor 
important, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală-familie. 

Atât profesorii cât şi părinţii sunt astăzi actorii unei paradigme a educaţiei, în 
care elementele fundamentale se construiesc şi se bazează pe valori şi principii 
referitoare la democraţie, drepturile omului, cetăţenie, libertate, toleranţă, justiţie, 
egalitate, etică, încredere, comunicare. 

Odată cu intrarea copilului în şcoală, responsabilitatea părinţilor se amplifică 
proporţional cu complexitatea sarcinilor instructiv-educative. Relaţia care se creează 
între părinte şi şcoală este foarte importantă pentru formarea personalităţii elevului şi 
presupune cunoaşterea reciprocă şi punerea de acord în orice demers pedagogic. 

Noua concepţie despre învăţarea formativă reorientează acţiunea pedagogică şi, 
ca atare, rolul părinţilor şi al educatorilor. Elevul este plasat în centrul acţiunii 
educaţionale, astfel încât întreaga activitate la care este solicitat trebuie concepută şi 
dirijată în direcţia în care elevul să înveţe, în dubla sa ipostază de subiect şi obiect, 
educându-se, dar îndrumat, orientat, relevându-i-se sistematic rezultatele pozitive şi 
corectându-i- se greşelile. Din această perspectivă, rolul părinţilor faţă de copilul 
devenit elev se schimbă. Ei înşişi au nevoie de îndrumarea educatorilor, de instruire în 
ceea ce priveşte modul de efectuare a sarcinilor şcolare şi controlul conduitei elevului. 

Printr-o serie de metode pedagogice, părinţii trebuie atraşi alături de şcoală, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
responsabil. Practica a demonstrat, aşa cum spunea H.H. Stern ,,că şi educatorii au ceva 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

825



de învăţat de la părinţi”. Aceste întâlniri cu părinţii trebuie să se desfăşoare pe o bază 
tematică solidă. 

Cunoaşterea condiţiilor familiale ale fiecărui elev nu este suficientă, cu atât mai 
puţin dacă se realizează după o rămânere în urmă a elevului sau după un act de 
comportament necorespunzător. Se impune o cunoaştere prealabilă a fiecărei familii. 
,,Şcolarul are nevoie de un cadru general de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Pentru 
aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în 
raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii 
se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează, şi 
că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă la şcoală. Dar în acelaşi timp, el are 
nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-şi închipuie că 
libertatea lui e fără margini, şi totodată să ştie că părinţii săi împărtăşesc acel nivel de 
exigenţă” (M. Gilly). 

Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea, iniţiativa, 
independenţa şi încrederea în sine. Ei trebuie să conştientizeze că singura investiţie de 
valoare pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi 
spiritul acestuia. 

Atât familia cât şi şcoala joacă un rol important în modelarea elevului într-o 
societatea în care atacul anticultural şi antivaloric al mijloacelor de circulaţie şi de 
difuzare a informaţiei este mai virulent, provocând chiar mutaţii la nivel social. Rolul 
părintelui şi al educatorului  este cel de asociat, de partener, impunâdu-se copilului 
asocierea la preocupările familiei şi la cerinţele şcolii. 

Pentru  întreţinerea comunicării regulate cu părinţii despre activităţile şcolare 
putem folosi: 

 scrisori săptămânale sau lunare prin care furnizăm informaţii despre 
activităţile în care au fost implicaţi copiii; 

 întâlniri cu grupuri de părinţi, un mod de informare educaţională preventivă 
şi de sprijin 

 întâlniri la o cafea de dimineaţă, acest moment al zilei este convenabil pentru 
părinţii care lucrează pentru a se întâlni cu directorul, cu învăţătoarele, pentru a avea 
discuţii despre şcoală 

 întâlniri la amiază când părinţii vin să audă informaţii despre activităţi care au 
succes la copii şi pot fi repetate acasă; 

 activităţi demonstrative, prin are am urmărit ca elevii să-şi dezvolte 
capacităţile de cunoaştere şi preţuire a părinţilor, a muncii şi dragostei lor, de a se 
cunoaşte reciproc;                                                              

 participări ale părinţilor în activitatea la clasă – implicarea părinţilor în 
activitatea la clasă ne ajută să cunoaştem mai bine fiecare copil, putem observa direct 
felul în care părinţii îşi motivează copiii, în care îi ajută să rezolve probleme, să se 
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apropie de o sarcină de lucru sau felul în care familia îşi împărtăseşte preocupările şi 
interesele. 

 festivaluri şi sărbători -  împreună părinţi, copii, învăţătoare, profesori. De 
exemplu Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală. Pe parcursul celor 100 de zile de 
şcoală fiecare elev din clasa I, cu sprijinul părinţilor,  adună în colecţii inedite diferite 
obiecte, o sută (100 de nasturi, ....100 de obiecte.....) pe care le expune în faţa colegilor. 

Într-o şcoală prietenoasă, părinţii se implică precum niște voluntari. Ei pot avea 
sarcini, cum ar fi: coordonatori ai unor evenimente speciale; reparaţii şi îmbunătăţiri; 
amenajarea sălii de clasă; implicarea în organizarea unei drumeții/excursii/tabere; 
munca în bibliotecă, participanţi la proiecte speciale artistice şi ştiinţifice care necesită 
ajutor suplimentar din partea adulţilor, organizatori ai zilelor de naştere şi a altor 
sărbători, colectori de fonduri. Acest fel de activităţi întăresc relaţiile comunitare de 
încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare activitate este importantă pentru că oferă 
posibilitatea ca fiecare să se poată implica în transformarea şcolii într-o comunitate 
adevărată. 

,,Jurnalul clasei” sau ,,Caietul dirigintelui” sunt documente care pot să conţină 
însemnările profesorului diriginte cu privire la activităţile desfăşurate cu familia sau 
însemnările unor părinţi despre munca lor de sprijinire a şcolii sau de organizare a 
condiţiilor de instruire şi educare acasă a elevilor, de îndrumare pentru şcoală. 

În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi 
pe care le au pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi de a extinde sensul de comunitate 
în familiile lor. Noi, pedagogii trebuie să găsim mijloace de a comunica şi evidenţia 
experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie să pregătim un flux constant de 
informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determinăm să-şi 
reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care 
trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară. 

Parteneriatul real între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie, 
semnat de către director şi de către părinte, ci este relaţia activă de implicare din ambele 
părți, este bucuria şi tristeţea, este reuşita şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul, din care 
elevul este beneficiarul. 

Bibliografie: 

 Baban,  Consiliere educaţională, Cluj-Napoca, 2001; 
 Baran-Pescaru, A., Parteneriat în educaţie: familie-şcoală, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2004; 
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2009; 
 Golu, Mihai, Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti, 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

                                                      

Prof. SĂPUN MARIA MAGDALENA                                                     
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VIS DE COPIL”,TG - JIU 

 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin 
fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile 
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 
educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară 
şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

         Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
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  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Școala – oglinda viitorului 

 
Profesor: Ioana Sarca                                                                   

Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea 

 

Profesor, studiu individual, perfecționare continuă, planuri de lecție, fișe, 
metode, cunoștințe noi, explicații, elevi, lectură, întâlniri literare, activități 
extrașcolare, proiecte, concursuri, examene, rezultate, clasificări = imaginea unei școli. 

Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea este o unitate de învățământ cu 
tradiție, care se definește atât prin toate lucrurile enumerate mai sus, cât și prin alte 
aspecte ce o scot din anonimat. Unicitatea acestei școli derivă, în primul rând, din 
spiritul ei. Respectarea unor reguli, uniforma, latura spirituală și toate activitățile în 
care profesorii, elevii și părinții acestora pun suflet conturează imaginea unei școli 
frumoase. Cu toate că vorbim despre un liceu confesional, porțile sale sunt deschise 
pentru toți elevii, indiferent de religia pe care o îmbrățișază.  

Pandemia a pus la încercare întreg învățământul românesc începând cu anul 
2020. Și noi, profesorii acestei școli, la fel cum s-a întâmplat în cazul tuturor 
profesorilor, am fost puși la încercare. Mobilizarea și colaborarea din cadrul 
colectivului profesoral ne-au adus rezultate frumoase. Ne-am înscris la diferite cursuri 
pentru a învăța să predăm în online, iar practica am făcut-o între noi, transformându-
ne, pe rând, în elevi și în profesori.  

Primăvara anului 2020 a fost extrem de importantă pentru mine, deoarece am 
început și am finalizat cursul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – 
CRED. Informațiile prețioase învățate în cadul acestuia, schimbul de experiență din 
cadrul grupei în care am fost încadrată, practica, proiectele creative în care am fost 
implicată, platforma de lucru, aplicațiile și extensiile utilizate în cadrul proiectelor m-
au ajutat să mă acomodez repede la „catedra” din online. Astfel, în anul școlar 2020-
2021, promovabilitatea elevilor mei la Evaluarea Națională a fost de 100%, în ciuda 
faptului că această generație a fost una greu încercată de noua programă, de manualele 
primite anual cu întârziere, de foarte multe schimbări apărute pe ultima sută de metri, 
de timpul îndelungat petrecut în online. Nu spun că a fost un an ușor, întrucât am fost 
nevoită să corectez testele acestor elevi în online, chinuindu-mă să descifrez scrisul de 
pe unele poze blurate, dar nu a fost nici imposibil. 

Nu am depins la cursuri tot ceea ce cunosc despre predarea în online. Au fost 
momente în care am învățat unele lucruri chiar de la elevii mei. De exemplu, nu știam 
că unele filmulețe de pe YouTube pot avea subtitrare în limba română, dacă știi de 
unde să o selectezi.  

Școala înseamnă adaptare, indiferent de secol sau de pericolele ce pot împiedica 
ducerea la bun sfârșit a actului didactic. Trebuie să fim deschiși la schimbări, să le 
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acceptăm, să căutăm soluții pentru a menține pasul cu tot ce apare nou și să cerem 
ajutor, chiar și de la elevi, oricând ne aflăm în impas. 

În aceste vremuri, imaginea școlii nu se mai identifică întru totul cu cea a clădirii 
sale. Imaginea Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea este conturată de 
comunitatea care a învățat să colaboreze indiferent de formatul în care se predau 
cursurile, fizic sau online. Toate sufletele, atât ale elevilor, cât și ale profesorilor, 
formează un suflet mai mare – pe cel al frumoasei noastre școli. 
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TERAPIA LOGOEDICĂ ONLINE                                                       
ROLUL DE  PARTENERI AL PĂRINȚILOR ÎN PANDEMIE 

 
Profesor logoped, Sârghiuță Felicia,                                                       

C. J. R. A. E. Neamț 

 
Tulburările de limbaj afectează copiii în multe situații ale vieții, iar aceste 

dificultăți pot îngreuna aspectele educației și ale socializării. În perioada COVID 19, 
aceste probleme sunt agravate de trecerea în sistemul hibrid sau exclusiv online a 
învățământului, de distanțarea socială și de purtarea măștilor de protecție. În ultimile 
luni, copiii cu tulburări de limbaj sunt afectați parcă și mai mult decât ceilalți. Pandemia 
actuală a creat situații neprevăzute.  

Nevoia distanțării sociale pune problema în ceea ce privește obținerea de servicii 
terapeutice. Unele servicii necesită contact fizic cu care mulți părinți și specialiști nu 
se simt confortabil în acest moment. Astfel terapia logopedică online este o alternativă 
a sesiunilor clasice de terapie logopedică la cabinet, este o interacțiune față în față între 
terapeut și copil (pacient) ce prinde viață datorită programelor de comunicare video și 
audio. Structura activităților logopedice online se proiectează în funcție de tulburarea 
țintită și în general respectă algoritmul clasic. 

Toată paleta tulburărilor de limbaj este poate abordată prin intermediul terapiei 
online este foarte largă cuprinzand:  tulburări de pronunție, tulburări de ritm și 
fluență, tulburări de voce,  retardul de limbaj impresiv și expresiv, tulburări de limbaj 
ca și consecințe ale unor dizabilități,   tulburări de comunicare specifice autismului.  

Copiii implicați în terapia online și părinții acestora agreează mai mult sau mai 
puțin acest tip de activitate, astfel dovedind implicarea lor mai mică sau mai mare în 
realizarea cu succes a sesiunilor terapeutice. Varianta online este o alternativă flexibilă, 
interactivă și eficientă, pe parcursul terapiei stabilindu-se o relație emoțională între 
terapeut și copil.  

Programele online creează un mecanism a unui schimb de informații care să 
permită participanților un acces flexibil. Sunt practici bazate pe suport educativ-
recuperativ disponibile în perioade convenabile atât pentru specialiști cât și pentru 
părinți în propria lor casă, crescând capacitatea acestora de a participa în recuperarea 
copiilor lor. 

Activitățile terapeutice susținute online vor fi eficiente dacă se va funcționa 
relația de comunicare între părinte și specialist. Această reală și asumată comunicare 
permite ambilor sa reliefeze munca și cunoștințele celuilalt și astfel se stabilește o bază 
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pentru dezvoltarea unei înțelegeri reciproce și a menținerii progresului în dezvoltarea 
copilului. Terapia logopedică online poate scoate la lumină întreaga personalitate a 
copilului pentru că acesta poate fi văzut în mediul lui, putem observa care este 
comportamentul acestuia acasă, ce obiceiuri are, ce dificultăți întâmpină, cum este în 
raport cu familia și cum face față programelor de lucru acasă. În felul acesta putem 
emite sfaturi folositoare către părinți.  

Putem observa, de asemenea, extrem de ușor unde apare și unde nu apare efortul 
părinților de a continua terapia, un fapt extrem de important pentru succesul acesteia. 
Toți părinții își doresc să știe cum sa gestioneze anumite comportamente, cum să 
lucreze cu copilul, unii nu se descurcă și au nevoie de încurajări pentru a continua, alții 
se simt utili și entuziasmați. Acum e momentul să vadă practica terapeutică în timp 
real, să învețe cu copilul lucruri noi și să rezolve problemele întâmpinate anterior 
acasă.  

Această perioadă este cu adevărat o provocare pentru că este dificil să deții 
controlul din spatele unui ecran. E nevoie de creativitate, intuiție și o foarte bună 
organizare, de modalități noi de abordare a copiilor total diferite de cele folosite până 
acum.  Noile restricții de a merge la școală și deci a învățământului online duce la 
frustrări care au impact asupra învățării. Este o perioadă dificilă, însă cooperarea 
părinților cu școala, cu logopezii, educatorii, învățătorii, profesorii este necesară pentru 
a face față schimbărilor și provocărilor cauzate de actuala pandemie. 

De asemenea, pentru copiii cu tulburări de limbaj și nu numai, distanțarea socială 
și purtarea măștilor de protecție poate fi o sursă de frustrare constantă. Un specialist în 
logopedie a vorbit pentru Montclair Speech Therapy despre modul în care purtarea 
măștii și distanțarea socială îi afectează pe acești copii: „Principala problemă cu care 
se confruntă copiii cu tulburări de limbaj chiar acum, este aceea de a menține 
participarea la sesiunile logopedice pentru a putea continua să progreseze”, a explicat 
logopedul. „Pentru mulți copii, opțiunea online a terapiei logopedice este o modalitate 
excelentă de a menține progresul.” El a remarcat faptul că: „Oferirea unor platforme 
permite terapeutului să ofere indicii vizuale și verbale, fără a folosi măști care să creeze 
bariere.” Pentru copiii care nu pot participa la sesiuni online, terapia clasică se poate 
face în condiții de siguranță, maximizând protecția și reducând riscul pentru a permite 
participarea continuă și, astfel, progresul.  

În contextul în care suntem nevoiți să purtăm mască, este important să vorbim 
mai tare astfel încât să fim înțeleși, să ne asigurăm că avem atenția persoanei cu care 
comunicăm și să folosim ochii și mâinile pentru a completa comunicarea, știut fiind 
faptul că măștile acoperă cele mai multe expresii faciale și elimină posibilitatea de a 
citi pe buze.  

Majoritatea specialiștilor în logopedie au reușit să se acomodeze, respectând 
distanțarea fizică pe parcursul întregii terapii, folosind o varietate mare măști 
transparente sau viziere.  În acest fel mimica feței e vizibilă și toate instrucțiunile sunt 
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urmărite cu ușurință.  Mulți consideră că se aburesc sau se umezesc din cauza 
condensului ducând la disconfort și astfel renunță.  

Ei subliniază, de asemenea, faptul că, cel mai bun plan de acțiune pentru a nu 
încetini progresul copilului este implicarea părinților pentru a susține împreună cu 
echipa de specialiști obiectivele terapiei logopedice. 

 

Bibliografie:  

1. https://www.routledge.com/go/conducting-online- 
2. https://montclairspeechtherapy.com/speechtherapy/            
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. SĂVULESCU  MINODORA                                                        
LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA JIU,                                                    

FĂRCĂŞEŞTI, JUDET GORJ 

 
 Preocuparea pentru imaginea școlii a devenit o prioritate în ultimul timp, 
strategiile de acțiune fiind mult mai active și mai sofisticate. Competiția este mare, 
fiecare instituție dorind să se evidențieze. Promovarea imaginii reprezintă acțiunea 
unită a reclamei, a publicității, a tehnologiilor, a modului în care reușești să ajungi la 
elevi și la părinții acestora. 

 In promovarea imaginii școlii plecăm de la obiectivele pe care ni le propunem 
dar și de orizontul de așteptare al comunității. Factorul important în crearea ofertei îl 
reprezintă calitatea activității educative dar și calitatea activității cadrelor didactice. 

 Apoi trebuie să identificăm toate mijloacele prin care putem ajunge la posibili 
beneficiari ai serviciilor noastre. In acest sens formulăm un plan al activităților de 
prezentare a ofertei educaționale. 

 Se realizează prezentări cu oferta educațională și fiecare calificare profesională 
oferită este detaliată începând cu principalele discipline studiate, oportunitățile pe care 
le oferă studiul specializării respective atît la încadrarea în muncă cât și la continuarea 
studiului la nivel superior. Pentru fiecare specializare se prezintă parteneri de practică 
și oportunitățile în carieră. 

 Aceste prezentări sunt editate sub formă de cataloage. La final adăugăm 
aprecieri ale absolvenților instituției. Pentru personalizarea ofertei am elaborat un 
slogan ”Dăm startul carierei tale!”, slogan care a fost editat în toate materialele 
promoționale realizate. 

 Am procedat apoi la întâlniri cu elevii dar și cu părinții acestora  în perioade 
premergătoare deciziei de alegere a școlii. La aceste întâlniri au participat echipe 
formate din cadre didactice dar și din elevii ai unității noastre. Am folosit ateliere de 
lucru pe diferite teme, la care am invitat viitori elevi aflați în pragul alegerii unui liceu. 
Cu această ocazie am reușit să promovăm baza materială a instituției noastre dar am 
realizat și o interacțiune între elevii noștri și posibili beneficiari ai serviciilor noastre. 

 Am promovat oferta educațională și prin afișe promoționale la sediile 
partenerilor economici de practică. De un succes real s-a bucurat un film de prezentare 
realizat chiar de la locul de practică, în care am promovat activități cotidiene 
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desfășurate de elevii noștri, avantajele pregătirii profesionale. Acest film l-am 
promovat în mediul virtual dar și în media. 

 La sfărșitul fiecărei campanii de promovare analizăm rezultatele obținute dar și 
eforturile depuse și încercăm să identificăm punctele slabe pentru a menține imaginea 
liceului ținând cont de dinamica resurselor dar și a contextelor. 

 Promovarea liceului în parteneriat ne conferă avantaje evidente, deoarece se 
crează relații de colaborare, se aprofundează probleme educative și implică 
comunitatea în educație. 

 Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovare a ofertei 
educaționale, proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: 
organizarea şi participarea la manifestații stiințifice județene si naționale, realizarea 
unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educație care 
se desfăsoară în cadrul școlii. 
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„Promovarea imaginii grădiniței                                                          
prin activitatea de parteneriat educational” 

 
Prof. înv. prescolar Savu Mariana                                                        

G. P. N. Cajvana 

 
În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare generat de scăderea 

natalității,devine imperativă accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniţei 
printr-un proces de deschidere amplă către comunitate în general și de stabilire a unor 
relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți, în special. 

În urma unei analize a comisiei care se ocupă de promovarea imaginii grădiniței 
la sfârșitul anului școlar 2019-2020, s-a apreciat că parteneriatul educațional a 
constituit o pârghie importantă prin intermediul căreia s-au transmis către parteneri 
informații, aprecieri, impresii, care au contribuit la conturarea unei imagini pozitive a 
instituției noastre.  

Parteneriatul educațional a înregistrat în anul școlar trecut noi accente care au 
făcut cunoscută activitatea grădiniței, valoarea și prestigiul acesteia, finalitățile 
procesului educațional derulat în această instituție de învățământ preșcolar.  

 
Parteneriatul cu instituții de învățământ  
 
Parteneriatul cu unități de învățământ preșcolar la nivel local și județean  
Grupele de preșcolari au participat la o serie de proiecte și concursuri lansate de 

grădinițele partenere G.P.N. Botosana ,,Micii ecologiști salvează vieți", G.PN. Arbore 
,,Suntem mici ecologiști", G.P.N. Comanesti ,,Micii Campioni",  G.P.N. Todiresti 
,,România mea". 

Cu grădinițele din mediul privat avem o foarte bună colaborare si astfelam  
participat și în acest an în proiectul - concurs ,,Voinicelul" si „Penelul fermecat”. 

La nivel județean există parteneriat cu G.P.N. Arlechino” și G.P.N. Norocel care 
ne-au invitat în acest an școlar la două acțiuni de succes: activitate de Ziua Pământului  
și concurs de interpretare pentru preșcolari ,,Voinicelul". 

Aceste experienţe deosebite arată că posibilităţile de parteneriat ale unei instituţii 
preşcolare cu alte instituţii de învăţământ se pot extinde până la nivel de universitate, 
iar finalităţile au valenţe deosebite pentru fiecare partener. 

 
Parteneriatul cu familia 
 

Colaborarea Grădiniţă - familie se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în 
vedere că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care 
funcţionează acest parteneriat. Am conştientizat că prioritar în relaţia Grădiniţă - 
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familie este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi 
autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative. 

Părinţii noştri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin 
modul de implicare a lor în toate activităţile desfăşurate în grădiniţă. Astfel, au sprijinit 
acțiunile și activitățile extracurriculare din săptămâna ,,Școala altfel", prin susținere 
financiară în cazul deplasărilor și prin participare directă la activități în parteneriat cu 
factori din comunitate. 

De asemenea, o mare parte din părinți s-au implicat în pregătirea copiilor pentru 
participarea la concursuri (au confecționat costume pentru copiii care au participat la 
,,Parada costumelor ecologice") și au participat asigurându-ne transportul la concursuri 
din oraș ,,Micii campioni" sau din județ ,,Voinicelul"si Penelul fermecat. 

Părinții au participat la acțiunea ,,Ziua porților deschise", prilej cu care au 
urmărit la fiecare grupă activitățile pregătite de educatoare cu această ocazie.  

Având în vedere că acest eveniment poate deveni un instrument valoros în 
promovarea grădiniței ne propunem ca în edițiile viitoare această acțiune să fie mai 
bine pregătită și mediatizată pentru a atrage un număr mai mare de părinți și potențiali 
viitori părinți. 

La nivelul celor 22 grupe ale grădiniţei s-au constituit comitete de părinţi care 
comunică foarte bine cu conducerea grădiniţei, cu întregul colectiv, oferind sprijin 
concretizat în fonduri, resurse materiale, donaţii şi sponsorizări pentru ameliorarea 
bazei materiale.  

La finalul anului școlar am obținut un feed-back pozitiv din partea părinților prin 
centralizarea rezultatelor chestionarelor administrate de Comisia CEAC, chestionare 
menite să măsoare gradul de satisfacție a beneficiarilor/ părinți din grădiniță. 

În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din grădiniţa noastră este un mod 
de interrelaţionare plenară şi permanentă, concretizat în programe de educaţie, 
informare şi acţiuni specifice pentru părinţi, activităţi care şi-au dovedit eficacitatea în 
măreţul proiect pe care grădiniţa şi familia îl derulează ca parteneri - dezvoltarea 
personalităţii copilului preşcolar.    

 
Perspective  
 
Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovare a imaginii 

grădiniței proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: 
-Găsirea de soluții pentru promovarea activității grădiniței, structură care se 

confruntă cu scăderea continuă a numărului de copii înscriși în ciuda valorii 
profesionale a personalului didactic angajat și a condițiilor asigurate. 

-Inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, 
județean, național și   revigorarea parteneriatului internațional. 

-Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de 
instruire si educație care se desfăşoară în cadrul grădiniţei; 

-Planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii 
care vor avea un caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: anunțuri la radio 
local, interviuri, reportaje realizate cu alți părinți, broşuri, pliante. 
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În final, considerăm că prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul 
unităţii, am reuşit să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale (asigurarea 
şanselor în educaţie, transparenţă, dialog, comunicare, responsabilitate), iar prin 
asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relaţii, am contribuit substanțial la 
creșterea prestigiului grădiniței. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

 
Prof. Scarlet Mihaela                                                                   

Grădiniţa cu P. S. Nr. 18 (49) 

 
 La nivelul fiecării unităţi de învăţământ se elaborează un plan instituţional de 

promovare a imaginii acesteia, prin care se urmăreşte îndeplinirea unor obiective: 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean etc. care să vizeze 

multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 
instituţional; 

Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 
diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 
şi beneficiarilor demersului educaţional; 

Colaborarea eficienta cu toti reprezentantţii elevilor, părinţilor şi ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă ; 

Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 
 
      Promovarea imaginii grădiniţei se poate realiza prin derularea unor 

parteneriate în cadrul comunităţii  locale. 
 
      Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în 

relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente 
ale societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si  sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

         Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze 
pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru 
toate părţile implicate.  

 
TIPURI DE PARTENERIATE - după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 

învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
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EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE:  
 
1. ,,Să-i educăm împreună pe copiii noştri”- parteneriat educaţional cu familia                  
Obiectivele parteneriatului: 
Implicarea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 

,,microgrup” din care copilul face parte; 
Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii 

ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor. 

 
2.,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu şcoala 
Obiectivele parteneriatului: 
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 

educaţional stimulativ. 
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 
 Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru 

prieteni”, ,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 
 
3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  
 Obiectivele parteneriatului: 
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 

cu privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 

formare. 
 Proiectul  vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 

pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

 
4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări 

activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 
▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 

circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 
▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 
 
5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat 

între educatoare-logooped-psiholog. 
 
Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 

educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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Comunicarea - proces vital în dezvoltarea copilului 

 

Prof. Schiopu Ana-Maria                                                                
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
Comunicarea este un proces important specific relaţiior fiinţei umane, un process 

complex de schimb de energie, substanţe, informaţie, ea este un schimb permanent de 
idei şi mesaje interconectate prin individ. 

Comunicarea timpurie dintre copil şi mama reprezintă prima formă de 
comunicare a copilului, aceasta fiind de natură socio-afectivă dar în timp ea se va 
extinde cu ajutorul acţiunii şi a mişcării. 

“Comunicarea interpersonală se desăvârşeşte o dată cu apariţia şi structurarea 
limbajului, de la mimico- gestual spre cel verbal articulator şi apoi grafic.”  (Vrăşmaş 
E, 1997, p. 59)  

Limbajul verbal este cel mai uşor de identificat datorită condiţilor sau de emisie                 
(articulare, formă, sens) şi de recepţie. 

Limbajul non- verbal însoţeşte comunicarea şi se caracterizează prin gesturi, 
mimică, atitudine postural. 

Dificultăţile de comunicare reprezintă o piedică în integrarea individului în 
societate dar sunt şi un semn a unor deficienţe potenţiale. Principala condiţie a 
comunicării o reprezintă integritatea  organică şi funcţională a sistemelor principale de 
relaţie a copilului. 

În acest proces sunt implicate următoarele componente ale dezvotării psihice: 
 Senzorială (auditivă, vizuală şi kinestezică) 
 Operatorie şi de comprehensiune 
 Socio- afectivă 
Toate aceste componente antrenează limbajul care este suportul comunicării, 

comunicarea are la bază un complex de procese psihice specifice în concluzie 
dificutăţile de limbaj trebuie private şi corectate “numai în contextul  terapiei 
comunicării “      (Vrăşmaş E, 1997, p. 60)  

Terapia comunicării este o terapie complexă care se referă atât la terapia 
limbajului cât şi a deficienţelor sau tulburărilor organice sau funcţionale care intervin.  

J. PIAGET (1928) identifică următoarele şase stadii ale comunicării la copilul 
mic: 

o Stadiul 1: dezvoltarea percepţiei vizuale şi construcţia permanenţei                          
obiectului 
o Stadiul 2: dezvoltarea mijloacelor pentru a intervene şi modifica mediul 

înconjurător 
o Stadiul 3: dezvoltarea imitaţiei vocale 
o Stadiul 4: dezvoltarea cauzalităţii operaţionale 
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o Stadiul 5: construirea relaţiilor dintre obiecte în spaţiu 
o Stadiul 6: dezvoltarea schemelor corporale corespunzătoare obiectelor 

Aceste stadii se formează în trepte diferite de dezvoltare şi de aceea aceste pot 
constitui momente diferite în cadrul unei terapii specifice comunicării. 

Comunicarea este cheia pentru toate relațiile, iar imposibilitatea de exprimare 
poate împiedica modul în care copiii interacționează cu colegii și îngrijitorii lor.  

Absența limbajului verbal este adesea asociată cu autismul, deși această condiție 
poate să apară și la copiii cu alte deficiențe. Găsirea unor modalități de adaptare a 
comunicării și a jocurilor la copiii non-verbali ajută la stimularea limbajului sau 
facilitează dezvoltarea cognitivă. 

 

 Bibliografie: 

 

● Gherguţ A. (2013), Sinteze de psihopedagogie specială, editurea Polirom, Iaşi 

● Simion I.A. (2013), Metode şi tehnici cognitiv- comportamentale în abordarea 
autismului, editura Mica Valahie, Bucureşti 
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Importanța activităților educative realizate în online                                         

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar, SCOROȘANU CIPIANA CORALIA                                      
Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 

pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la 
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării 
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar 
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 
viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora.  

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de 
cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului.  

El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 
educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 
concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de 
practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 
comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței 
educaționale. 

           Elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare  

1. Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următorilor 
parametri:  
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a) puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din zonă; 

b) puncte slabe ale școlii; 

c) puncte de contact ale școlii cum mediul extern: profesori, elevi, facilitățile 
fizice ale școlii, pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare etc. ; 

d) modalitatea de poziționare a școlii proprii și a școlilor din zonă - poziționarea 
– asocierea pe care o crează auzul denumirii școlii în rândul populației (elevilor, 
părinților); 

 e) puncte de diferențiere – ce are școala deosebit, ceva ieșit din comun care ar 
putea fi promovat; 

2. Determinarea unei poziționări dorite: să fim percepuți de către părinți ca 
școala cu cele mai bune rezultate școlare (olimpiade, concursuri, etc.), iar de către elevi 
ca școala în care procesul educațional nu e doar important, dar și interesant.  

3. Elaborarea unui slogan 

 a) sloganul trebuie să sublinieze poziționarea;  

 b) sloganul trebuie să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii: în 
broșuri sau postere, în prezentările conducerii școlii, pe site-ul școlii; 

4. Elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui elev, unui 
părinte 

5. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de 
promovare activă și perioade promovare pasive. De exemplu, în perioadele 
premergătoare deciziei de alegere a școlii părinții trebuie informați activ despre oferta 
educațională a școlii. Astfel, în perioada octombrie – februrie trebuie să aibă loc 
majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe pacrusul întregului an școala trebuie să fie 
vizibilă, dar nu neapărat să promoveze un mesaj direct de a se înscrie la studii.  

6. Definitivarea canalelor de promovare: online; fizic (evenimente, ședințe cu 
părinții); media (ziare locale, televiziuni locale etc).  

7. Definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare  

a) evenimente; 

 b) publicații; 

c) broșuri/flayere;  

d) reportaje tv/radio. 

Particularizând, putem spune că marketingul educațional îndeplinește 
următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, 
așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii 
educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe 
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații 
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a 
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin 
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive 
și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment 
dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați 
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 
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ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

Prof. Înv. Preșc. Scridonesi Felicia                                                        
Gradinița nr. 1 Maieru, Jud. Bistrița-Năsăud 

 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea 
personalităţii elevului, ca mediu  educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare 
şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect 
cauzal negativ.                                                                                     

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.Ea se preocupă şi de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor și le dezvoltă spiritul de observaţie, 
memoria şi gândirea.       

Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea 
copilului faţă de învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară 
participarea activă a părinţilor.Din perspectiva sociologică, familia este instituţia 
fundamentală în toate societăţile, este un "grup social relativ permanent de indivizi 
legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea românească, suntem 
familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei:familia nucleu si familia extinsă.Familiile 
asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului 
în care trăiesc. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele 
puncte de vedere:fizic, intelectual, moral și estetic. 

1.Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi 
îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii 
cât mai bune de odihnă şise îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu 
poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice.      

2.Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării 
copilului depind de muncadepusă de părinţi în această direcţie.   
 Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice 
etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le 
dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii încearcă să explice 
copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege.  
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 Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică 
în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: 
rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., cât şi nişte condiţii bune de 
muncă: un birou, uncomputer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea concentra.  

Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învătătură; ajutorul trebuie limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii 
se vor limita la controlarea temelor de casă şi a carnetului denote. Deci, atitudinea 
părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se 
intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

 3.Educaţia morală a copiilor. În familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea,cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parentalajută cel mai mult; părintele este un exemplu 
pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi cee rau, ce e drept şi ce e nedrept, ce 
e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze 
în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral,familia îl 
îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.   

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea 
personalităţii elevului, ca mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare 
şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect 
cauzal negativ.   

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. (Utilizarea în limbajul 
comun a expresiei: "A avea ceişapte ani de acasă"). 

Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga 
existenţă a individului, indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe 
care copiii, conştient sauinconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează.   

Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite 
ocazii,de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte 
componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul în 
desăvârşirea propriei personalităţi.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi 
familia. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi pe care copiii le preiau 
prin imitaţie şi învăţare precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor 
privind formarea concepţiei despre viaţă,a modului de comportare şi relaţionare în 
raport cu diferite norme şi valori sociale.     
 Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate,determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi 
rezultatele şcolare ale copiilor,comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul 
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tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, de 
aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.    

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socio-
educaţionale:  

-preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale 
pentru a putea fi model şi pentru a sprijini copiii ȋn dezvoltare;                                                      

-antrenarea copiilor, ȋn funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa şi munca 
variată afamiliei, evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea 
trebuinţelor lor;                                                                         

-sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn 
efectuarea temelor, lucrărilor şcolare;                                                                                              

-să nu se condiţioneze, de nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură,                             

-recompensele să se dea ca o urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune 
la învăţătură;                           

-să li se acorde copiilor mijloace materiale şi financiare (bani) în limita 
necesităţilor fireşti, evitându  

-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii careau venituri 
mai mari; exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiiifolosind 
necorespunzător surplusurile băneşti, îndeosebi.       

Părinţii trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu trebuie să se sacrifice 
pe ei înşişi, satisfăcându-leegoismul. Firesc ar fi ca un copil să ajungă să spună: îmi 
este suficient o numită sumăde bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de voi!, ceea 
ce ar face pe părinţi săînţeleagă şi limitele familiei pentru satisfacerea trebuinţelor lui; 

- să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici 
dragosteexagerată, nici exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, 
nici părinţi tirani; 

- dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex 
altediferenţieri individuale;          

- copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi le 
vor binele; de evitat orice cunoştinţă întâmplătoare, căci voia copiilor, pot intra în 
mediiimorale, infracţionale etc., pot aduce prejudicii şi familiei;     

- orice situaţie nouă (de viaţă, educaţională, relaţională, afectivă, 
comportamentală) apărută în viaţa copiilor trebuie sesizată imediat şi realizate 
măsurile, mijloacele şi măsuri adecvate, pentru a feri copiii de şocuri grave (tensiuni, 
nemulţumiri, însingurări, diverse etc.), care duc la discomfort familial, educaţional, 
psihosocial etc., cu ifluenţe negative în evoluţia vieţii şi personalităţii copiilor. 
 Prevenirea şi înlăturarea, după caz, a unor comportamente negative trebuie 
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realizate cu mijloace educaţionale pozitive, inclusiv folosirea sancţiunilor, care să 
convingă de necesitatea unei comportări demne, înţelepte. 

Mijloacele negative de educaţie precum: bătaia, luarea dreptului la hrană sau 
insultele, care jignesc fizic şi moral, lasă amintiri neplăcute în mintea copiilor. 
Indiferenţa (abandonul educativ), ca si „cicălirea" educativă, trebuie să fie evitate de 
către părinţi. O educaţie părintească bazată pe convingere este mai eficientă şi de lungă 
durată, mai fiabilă, mai plină de satisfacţii petermen lung, atât pentru părinţi, cât şi 
pentru copii.    

Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a 
căror educaţielasă amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi 
ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe care le-o poartă! Pentru a reuşi mai bine în 
educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se pregătească ca să ştie care 
sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative.  

De asemenea, trebuie să colaboreze cu grădiniţa- în primul rând – direct (cu 
educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu specialiştii din unităţile 
specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de domeniul 
educaţiei, luând înconsideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor.    
 Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care 
părinții le   îndeplinesc cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire 
a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre copilăria timpurie și prima clasă primară 
este crucială pentru dezvoltarea copilului.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR 
ŞCOALĂ - FAMILIE 

 
SCRIOȘTEANU CĂTĂLIN MARIUS 

Şcoala Gimnazială ”Dan Berindei” 
Roșiori de Vede- jud. Teleorman 

  
Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea 

energiilor și unirea efortului tuturor partenerilor și care trebuie considerat un element 
legitim al procesului educativ, element care influentează dezvoltarea și activitatea de 
învățare a elevilor. Parteneriatele cu familia ating un maxim de eficiență și contribuie 
la obținerea unor beneficii pe termen lung atunci când sunt comprehensive și bine 
planificate. 

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de 
acţiuni organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau 
resursele culturale pentru ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor 
probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri de sprijin în 
favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în 
afara clasei şide activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, 
cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe linia 
cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme 
specifice(cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse 
pentru familie sau pentru profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe 
specifice de sprijin individualizat şi de grup pentru copii, părinţi şi profesori. 
Specialiştii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să aibă experienţă didactică şi 
pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. 

Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi 
apelând la stucturile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în 
rezolvarea problemelor mai mult sau mai puţin speciale. Pentru realizarea unor şcoli 
eficiente în care toţi elevii să înveţe şi să fie valorizaţi, pachetul de resurse pentru 
profesori trebuie să includă următoarele: 

-profesorii trebuie să fie interesaţi ca toţi elevii să înveţe: 
◦ profesorii să îşi cunoască foarte bine fiecare elev; 
◦ elevii trebuie să fie ajutaţi să înţelegă ceea ce încearcă să înveţe; 
◦ clasele trebuie astfel organizate încât elevii să fie permanent ocupaţi; 
-profesorii eficienţi îşi ajută elevii dacă: 
◦ accentuează scopul învăţării; 
◦ oferă diversitate şi opţiuni variate elevilor; 
◦ sunt refexivi şi se spijină permanent pe evaluarea prin mijloace variatea 

procesului instructiv-educativ; 
◦ utilizează flexibil resursele din şcoală, dar şi resursele comunităţii; 
◦ cooperează cu toţi ceilalţi colegi şi agenţi educativi. 
-şcolile eficiente încurajează pe fiecare profesor în parte, oferindu-i : 
◦ coducere efectivă; 
◦ încredere; 
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◦ sentimentul de optimism; 
◦ sprijin; 
◦ preocupări privind continua perfecţionare a curriculumului; 
◦ metode variate de control ale progresului înregistrat. 
Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în 

activitatea şcolară a copiilor: 
- dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor 

şcolare, al temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, în 
îndeplinirea sarcinilor şi suportul, respectiv susţinerea morală şi materială a activităţii 
şcolare acopilului; 

- dimensiunea relaţiei familie-şcoală – care se referă, în principal, la alegerea 
filierei şi unităţii şcolare şi la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii 
instituţiei şcolare, cadre didactice şi administratori. 

 Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul 
formal al negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al 
reuniunilor de informare a părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, 
orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau în cadrul informal alunor excursii, vizite, 
ieşiri ale elevilor la diferite activităţi sportive serbări,aniversări etc. Ele îmbracă, însă, 
şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al unor întâlniri programate la 
iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al întâlnirilor, mai 
mult sau mai puţin întâmplătoare, la ieşirea din şcoală sau în diferita spaţii publice, al 
telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea 
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în 
procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le 
implică şi le foloseşte active. 

Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă 
nevoia valorizării şi aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării 
individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, 
vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine 
clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe 
parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitateşi 
stimulare. 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine 
dezvoltarea individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul 
de învăţământ, simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi 
comunitatea în care se dezvoltă copilul.Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei 
şcoli, care au un potenţial important de influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens 
pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii sunt: 

-relaţiile dintre profesor şi elev;  
-relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi 

specialişti care sprijină şcoala, dintre profesori şi personaluladministrativ al şcolii); 
-relaţiile dintre profesori şi părinţi; 
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-relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi 
profesorii (lucrul în echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea 
copilului. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, 
o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea 
concepe cele două instituţii sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, 
iar atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. 
Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize 
familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. Numeroase 
cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor 
lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de 
vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. 

Majoritatea părinţilor,inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se 
dovedesc a fi departe de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral 
prerogativele lor educative şcolii. Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin 
cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da informaţii preţioase despre 
problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările,neîncrederile, pasiunile elevilor. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca : 
◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţiereală şi 

valoroasă la educarea copiilor lor; 
◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii 

lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 

profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină 

o altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată 
sub denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile 
acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare 
spre cel decomunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le 
cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a 
relaţiilor educative. 

O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii 
în intervenţia socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, 
organizate şi desfăşurate de societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau 
suplinirii activităţii educative a părinţilor. Toate tipurile de specialişti cu care familia 
intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti etc.) 
exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor a devenit, în 
societăţile moderne, o problemă de interes naţional şi a fost preluată în 
responsabilitatea statului care dezvoltă, în acest scop, un sistem deinstituţii 
specializate. Practicile cotidiene au arătat că influenţa acestor instituţii nu este absolută, 
iar cercetarea ştiinţifică a pus tot mai clar în evidenţă importanţa familiei. A fi părinte 
este, astăzi, o „profesie” care trebuie învăţată ca oricare alta.Valorificate în planul 
teoriei sociologice, cercetările empirice arată că paradigmele transmiterii 
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intergeneraţionale şi reproducţiei sunt utile, dar insuficiente pentru înţelegerea 
proceselor educaţionale desfăşurate înfamilie în toată complexitatea lor. 
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,,ZIUA LUI MIHAI EMINESCU-15 IANUARIE 1850” 

 

G.P.P. NR. 1 POARTA ALBĂ, JUD CONSTANTA 
PROF. INVATAMANT PRESCOLAR SECELEANU MARIA 

 
 
Ziua de 15 ianuarie 2022 marchează un eveniment deosebit pentru poporul român 

– aniversarea celor 172 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei 
româneşti. Pentru mari, dar şi pentru noi, cei mici, Eminescu reprezintă una dintre 
valorile inestimabile ale tezaurului cultural al poporului român. Dorim ca această 
valoare să fie cunoscută, apreciată, respectată şi admirată de toţi cei care sunt români. 

Cu această ocazie, Gradinița cu Program Prelungit Nr.1 Poarta Albă, a dorit să 
marcheze această zi prin realizarea de creații plastice (picturi, colaje) și prin recitarea 
unor poezii ce aparțin marelui scriitor.  

Preșcolarii grupei mici cu program normal, sub îndrumarea educatoarei au realizat 
o lucrare colectivă, cu tema ,,Trece lebăda prin apă-pictură”. 

 
Preșcolarii de la grupa mijlocie cu program prelungit, sub îndrumarea 

educatoarelor Ichim Bianca și Seceleanu Maria, au realizat picturi și colaje, cu tema 
,,Eu – o mică stea-pictură/activitate practică (lipire)” și au memorat/recitat poezii, 
„Eminescu – în suflet şi în gând-memorare de poezii” 

 Grupa mare cu program prelungit, sub îndrumarea educatoarelor, au realizat 
activități plastice și de memorare de poezii, ,,Eminescu – poezie și culoare”. 
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La finalul activității, copiii au fost recompensați cu diplome și felicitări din partea 
cadrelor didactice. 
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Promovarea imaginii scolii 
prin activități extracurriculare 

 
 

Secu Cristina-Roxana 
Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu Șișești 

Mehedinți, Dr. Tr. Severin 
 

 
Educația în viața unui om are un rol foarte important, educația dezvoltă 

nenumărate laturi senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de viață, educația ca 
definiție este un fenomen social care reprezintă transmiterea de date și trăiri 
existențiale, a generalităților despre cultură și societate. 

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 
folosind metodele şi tehnicile potrivite 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile 
educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, 
asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general. Participarea la 
activităţi extracurriculare structurate, organizate de şcoli, spre deosebire de participarea 
la activităţi nestructurate se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte 
dezvoltarea adolescenţilor: performanţă şi rezultate şcolare mai bune, coeficienţi de 
abandon şcolar mai scăzuţi, o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă 
de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială, 
un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod plăcut şi util, de al transforma într-o sursă educaţională, de a cultiva gustul 
pentru frumos, pentru lectură, vizionarea unor piese de teatru, filme, implicarea în 
desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de lectură și creație. 

Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii copiilor. Ea urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
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comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, 
copii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. În cadrul acestor activităţi se deprind 
să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze 
date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
școlii –pregătirea copilului pentru viață. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti,2002; 
Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,1987. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. înv. primar Seicahmed Farida 
Școala Gimnazială nr. 1 Dorobanțu, Constanța 

 
 
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, 
prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 În școala noastră s-au desfășurat diferite activități: în data de 05 octombrie. Ziua 
Internațională a Educației a fost sărbătorită cu mult drag la școala noastră. Elevii au 
dezbătut importanța educației în viața de zi cu zi, au desenat, colorat și au urmărit idei 
esențiale despre beneficiile și istoricul Zilei Mondiale a Educației. Mai mult decât atât, 
au fost derulate mai multe activități școlare, cum ar fi: Culorile toamnei, Carnaval de 
Halloween, 1 DECEMBRIE – Ziua națională a României, Magia Sărbătorilkor de 
Iarnă. Școala Gimnazială Nr. 1 Dorobanțu împreună cu Primăria Comunei au organizat 
Conexiuni Culturale, desfășurat la Căminul Cultural din Dorobanțu. Evenimentul a 
marcat cu mare entuziasm aniversarea a 139 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu, 
iar acest lucru a contribuit la promovarea imaginii școlii. 

Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, național în scopul 
promovării imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 
muncii locale/regionale. Promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale 
(presă scrisă, presă online, internet). 

Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate 
pentru şcoala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenţi ai informării 
pe internet. În acest sens, Comisia pentru oferta şi promovarea imaginii şcolii a propus 
următoarele metode de transmitere a informaţiilor în spaţiul virtual: 

 
 Utilizarea reţelei de socializare Facebook,  
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 https://www.facebook.com/ScoalaDorobantu/ 
Ştirile şi informaţiile promovate prin intermediul rețelei de socializare Facebook 

arată o creştere a numărului de căutări de informaţii despre şcoala noastră. 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. În acest sens, în 
unitatea noastră şcolară funcţionează Comisia pentru oferta şi promovarea imaginii 
şcolii.  

 Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-
media, lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a 
atenţiei ce trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei 
imagini reale în viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi 
parteneri (locali, regionali, naţionali, economici, ş.a.m.d.). 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Selegean Mariana Alina 
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 
 
„Școala e o clădire cu patru pereți în care se află viitorul” (Lon Watters) 
 
Școala este o instituție publică proprietate de stat sau privată unde se învață 

disciplinele prevăzute într-un plan de învățământ. 
Conceptul „școală” provine de la cuvântul latin „schola”, derivat și el la rândul 

său din greaca antică „scholeion”, de la „scholḗ”. Termenul grec era înțeles la început 
drept „timp liber”, pentru ca apoi să evolueze: de la „timp liber” cuvântul a ajuns să 
descrie „locul în care era petrecut timpul liber”, adică locul în care se țineau discuții 
filosofice sau științifice în timpul liber, pentru a descrie mai apoi „locul de lectură” 
până la a descrie locul de instruire pentru excelență. 

În urma modificărilor legislației cu privire la modul de organizare și funcționare 
a școlilor, instituțiile școlare au fost clasificate în școli vocaționale, generale, etc. 
Dintre școlile vocaționale le amintim pe cele cu profil pedagogic, teologic, etc. 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a fost înființat, prin grija 
Preasfințitului Părinte Sofronie, episcop al Oradiei ca unitate de învățământ cu 
personalitate juridică, la începutul anului 2007-2008, prin desprinderea claselor cu 
profil teologic existente în cadrul Liceului Pedagogic „Iosif Vulcan ” Oradea. Prin 
Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului din 2007, a luat ființă Liceul 
Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu Oradea, care a funcționat în perioada 
2007-2010 cu clase la filiera vocațională, profilul teologic. Începând cu anul 2010-
2011 prin fuzionarea cu Școala cu clasele I-VIII „Andrei Mureșanu” a devenit o unitate 
școlară de dimensiune medie, funcționând cu clase de ciclu primar, gimnazial și liceal. 
În anul şcolar 2012-2013, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea a devenit 
structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, pentru ca începând cu 1 
septembrie 2013 să fuzioneze prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” 
Oradea. Din anul şcolar 2013-2014 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea, 
situată în proximitatea liceului, a devenit structură a unităţii noastre. 

Astfel, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” a avut o evoluție ascendentă, 
crescând cu fiecare an, atât ca număr de clase, cât și ca număr de copii și profesori.  

Misiunea liceului este reliefată în sloganul „Echilibru între minte și suflet, premisă 
a reușitei în viață!” Acesta reflectă personalitatea întregului liceu, beneficiile și starea 
pe care o creează. Reprezintă imaginea pe care o vor păstra în minte beneficiarii 
liceului. 

Imaginea liceului este pe o pantă ascendentă, datorită:  
-educației de calitate în care se împletește armonios dezvoltarea intelectuală cu 

deprinderea aptitudinilor practice și cu formarea caracterului din perspectiva valorilor 
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morale creștine autentice. Ne străduim să facem din elevii noștri oameni pregătiți să 
facă față schimbărilor profunde prin care trece lumea de azi. 

- proiectelor și parteneriatelor în care este implicat liceul, atât locale, județene, 
naționale cât și internaționale. Datorită implicării în astfel de parteneriate, prestigiul 
școlii crește și se multiplică experiențe pozitive și exemple de bune practice. 

- activităților extrașcolare care antrenează copiii într-o lume reală, a simțului 
practic și a dezvoltării deprinderilor și abilităților necesare pentru a face față realității 
în care vor intra după desprinderea de statutul de elev. 

- publicațiilor în mass-media a reușitelor școlare, a succesului realizat pe parcursul 
timpului de către conducerea liceului, a performanțelor școlare obținute de elevi, 
sprijiniți și îndrumați de profesori competenți. 

Școala, în ansamblul ei, reprezintă deschiderea drumului spre viață. Imaginea unei 
școli se reflectă în tot ce este în ea, de la dotările clădirii, la educatori, învățători, 
profesori, conducere și până la beneficiari, elevi și părinți. Frumusețea imaginii unei 
școli constă în armonia care se împletește între factorii umani care transmit 
învățăminte, cei care și le însușesc și cei care fac posibilă această interacțiune. Buna 
colaborare și parteneriatul între școală și familie aduce un plus imaginii școlii. 
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Promovarea școlii 

 
 

Prof. înv. primar Șembera Claudia-Blanca 
 

 
 Clasa Pregătitoare a încercat să-și promoveze școala prin mai multe activități 

educaționale. Una dintre activități a fost „Târgul de Crăciun”. Elevii din clasă au lucrat 

în cadrul orelor de abilități practice diferite obiecte specifice acestei sărbători. 

Obiectele au fost diverse, fie coroniţe decorative, fie că erau globulețe executate în 

diferite tehnici sau felicitări. Au fost obiecte pe gustul fiecăruia, chiar și pentru iubitorii 

de cafea, care pot au găsit globuri ornate cu boabe aromate. De asemenea, s-au găsit şi 

brăduți în miniatură construiți din fetru sau din conuri și decorați cu nasturi sau 

mărgele. Prima zi a târgului s-a desfășurat în incinta școlii, astfel că profesorii au avut 

privilegiul de a fi primii cumpărători. În următoarele zile copiii au vândut obiectele lor 

și altor persoane care le-au susținut cauza. Micii artizani au avut standurile așezate în 

fața şcolii sau în curtea interioară a şcolii,prezentând produsele lucrate de ei cu suflet 

și pasiune. Vizitatorii târgului au putut cumpăra cadouri inedite, iar astfel au putut 

contribui la o cauză nobilă. Obiectivele acestei activități s-au referit la aspecte legate 

de: familiarizarea elevilor din clasele primare cu banii, cu valoarea acestora, cum pot 

fi cheltuiți cu responsabilitate, cum pot fi economisiți, investiți sau donați. Încă din 

prima zi târgul a avut un ecou pozitiv în comunitatea locală, atingând un record de 

vizitatori și de acumulări financiare. Târgul a avut un scop caritabil, mai precis 

strângerea de fonduri pentru a ajuta un copil cu probleme sociale. 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE – 

promovarea imaginii unității de învățământ 
Diversitate culturală - ,,FESTIVALUL ETNIILOR” 

 
 

Educatoare: 
prof. SEMELBAUER LARISA-PAMELA 

Grădinița cu program prelungit Deta 
 
 
 
Comunitățile devin puternice atunci când își construiesc un mod de viață bazat pe 

valorile esențiale împărtășite de către orice etnie sau mod de exprimare al bucuriei, 
prieteniei, tristeții, speranței. 

Promovarea diversității culturale este un element esențial al dezvoltării 
comunităților durabile.  

Acest festival-concurs și-a propus să celebreze diversitatea culturală, oferind 
etniilor reprezentative din zona noastră ocazia de a-și prezenta tradițiile, obiceiurile și 
meșteșugurile în cadrul unui concurs structurat pe trei secțiuni: 

- dansuri populare tradiționale;  
- poezii, mici scenete, povestioare în grai bănățean sau în limba minorităților;  
- expoziție de artă populară tradițională. 
S-au acordat premii ale festivalului pentru fiecare secțiune ( I, II, III) și toți ceilalți 

participanți au primit diplome și premii de participare pentru încurajare. 
Proiectul propus a fost un concurs de dansuri tradiționale, de poezie sau mici 

scenete, șezători, expoziție de obiecte populare de artă specifice fiecărei etnii.  
Concursul a fost deschis de o paradă a costumelor populare și o prezentare a 

instrumentelor și accesoriilor folosite de orchestre sau de participanți și a fost moderat 
de către un cadru didactic de la Grădinița cu program prelungit Deta, a fost jurizat de 
către o comisie formată dintr-un cadru didactic oaspete, două cadre didactice gazdă. 

Festivalul a făcut parte dintr-un proiect al Grădiniței cu program prelungit Deta. 
Obiectivele principale ale proiectului au fost promovarea imaginii unității de 

învățământ și încurajarea copiilor și adulților fiecărei minorități să identifice punctele 
comune dar și specifice ce definesc moștenirea spirituală a comunității din zona Deta 
și dezvoltarea proiectelor interculturale. 

 Centrul Cultural al orașului Deta a vibrat pe ritm de muzică populară românescă, 
sârbească, maghiară, bulgărească sau germană, iar ansamblurile de dans și muzică ale 
minorităților au delectat juriul și publicul. Participanții au pregătit expoziții cu cele mai 
autentice costume populare și instrumente tradiționale, fețe de masă brodate, șervete 
din etamină brodate, opinci din piele, din lemn, păpușele în port tradițional, icoane, 
trăistuțe, obiecte din lemn pictate manual, mobilier pictat, tot felul de obiecte 
decorative, lumânări interesante, tablouri artizanale, obiecte din ceramică, produse de 
patiserie.  
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 La finalul evenimentului, primarul orașului i-a felicitat pe participanți și a oferit 
premii, medalii și diplome participanților. 

Rezultatele festivalului au fost : 
-un album de fotografii cu momentele semnificative ale manifestării; 
-un CD cu filmări ale programelor prezentate în concurs. 
Câte un exemplar din fiecare realizare a fost depus la biblioteca instituțiilor 

implicate în festival pentru a constitui material didactic în viitor.  
Mediatizarea proiectului s-a realizat prin afișe publicitare color, invitații, 

fotografii din cadrul evenimentului, articol în publicația orașului ,,Monitorul”. 
Este remarcabil că proiectele ne permit prin intermediul acestui festival să ne 

promovăm cultura, întrucât aici minorităţile naţionale convieţuiesc în armonie şi bună 
înţelegere. Sărbătoarea ne-a unit pe toţi, indiferent de vârstă, obiceiuri şi cultură. 

 „Festivalul etniilor” reprezintă în mod reuşit diversitatea de naţionalităţi şi culturi 
din zona Deta precum și promovarea imaginii unității de învățământ. 

 Zona noastră este atât de frumoasă pentru că aici există condiţii de dezvoltare 
pentru toate naţionalităţile şi culturile, diversitatea uneşte şi mai mult locuitorii. 
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Promovarea imaginii școlii 

 
 

Prof. înv. primar Șerban Irina, 
Școala Gimn. Nr. 1 Poiana Lacului 

 
 
 Educația reprezintă un fenomen complex alcătuit dintr-un ansamblu de măsuri 

aplicate în mod sistematic, în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, 
morale și fizice ale tinerilor. De asemenea, poate fi văzută ca un sistem de bunuri 
educaționale ce însumează instituțiile, dar și activitățile implicate în promovarea ei. 

Școlile, ca instituții publice în sine, devin într-o mare măsură independente și intră 
într-o competiție a performanței educaționale, implicit a imaginii publice, pentru 
atragerea de fonduri și până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurențial, 
depinde nu numai evoluția instituției, ci chiar existența ei. 

Imaginea școlii reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția 
respectivă. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie 
să invite la un posibil și de ce nu, un permanent dialog. 

 Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, 
de investigațiile făcute în asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația. 

 Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale. 
Ei cumpără actul educațional înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau în 
considerare și informațiile existente până la acea dată despre o anumită unitate școlară, 
însă adevărata valoare se stabilește la sfârșitul școlarizării, în funcție de performanțele 
de care sunt capabili absolvenții școlii respective.  

 Deoarece există tendința consolidării poziției liceelor de prestigiu prin înglobarea 
ciclurilor de învățământ primar și gimnazial, părinții elevilor buni ( cei care au puterea 
decizională) aleg aceste licee în detrimentul școlilor gimnaziale tradiționale. Și mai 
greu este în mediul rural unde numărul tot mai redus de elevi, cât și tendința părinților 
de a-și înscrie copiii la școli din oraș care și-au creat deja un renume, ținând cont de 
faptul ca ei înșiși sunt navetiști și li se pare mai ușor să facă naveta împreună cu copiii, 
fac ca aceste școli să se confrunte cu provocări greu de anticipat în urmă cu ceva vreme.  

Promovarea imaginii pozitive a școlii devine astfel o necesitate, dar și un act de 
“îndemânare”, o anumită “politică”, ce ține pe de o parte de stilul managerial al 
conducătorului organizației și pe de alta, de activitatea desfășurată de angajați. În 
conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli se ține cont, în primul rând, 
de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al comunității. Factorul 
principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 
educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Imaginea școlii propusă pentru spațiul 
public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectul 
fundamental al școlii – instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest 
proces rămâne profesorul, inclusiv în procesul tehnologizării avansate și accelerate a 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

866



învățământului. Esența mărcii unei școli se definește prin valoarea, nivelul de pregătire 
și personalitatea profesorului. 

 Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană, sau un sistem de activități 
orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali și potențiali ( elevi, părinți, 
cadre didactice, comunitate). 

 Alături de școală, familia și comunitatea au o influență deosebită în formarea 
personalității copilului. De aceea, se pune mare accent pe păstrarea unei stânse legături 
între acești parteneri educaționali prin elaborarea unor poiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de bune practici în 
managementul instituțional. 

 Activitățile extrașcolare, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții. Prin desfășurarea acestor activități, școala beneficiază de o imagine pozitivă. 
De asemenea, prin crearea și păstrarea unui spațiu sigur, lipsit de violență, prin 
promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv, prin integrarea tuturor 
elevilor, neținând cont de apartenetă, sex, religie, prin comunicarea deschisă și 
constantă cu părinții, elevii și comunitatea, se promovează o imagine pozitivă a unei 
școli. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII/GRĂDINIȚEI 

 
 
 

Propunător: Șerban Speranța, 
Grădinița 240, București 

 
 
 Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către 

post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări 
pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor preșcolarilor, 
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice 
a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de 
viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, 
implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime 
pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea 
și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor 
educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine 
semnificativă. În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi 
roluri instituţionale. 

 De aceea, reieșind din contextul politicilor educaționale valorificate în acest 
moment în România, prin care grădinița a devenit o instituție de acordare a unor servicii 
educaționale, mi-am propus să abordez valențe de imagine ale instituției preșcolare în 
care lucrez, prin desăvârșirea identității specifice a acestei instituții în valorificarea 
plenară a potențialului educațional-căutând răspunsuri la întrebările: 

˜ Există materiale care descriu scopurile şi realizările grădiniței? 
˜ În ce măsură instituția noastră este cunoscută publicului? 
˜  Cât de frecvent comunitatea este informată despre realizările şi problemele 
grădiniței? 
˜ Ce mijloace sunt utilizate pentru a răspândi informaţia despre această instituție 

preșcolară? 
˜ În ce măsură suntem implicaţi în activităţile de apărare/ promovare a intereselor 

beneficiarilor şi partenerilor? 
˜ Care este gradul de asigurare a partenerilor? 
˜  Ce acces are grădinița la resursele locale (financiare, materiale, umane)? 
 Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 

reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

 Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
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ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 
incredibilă, succesul instituției.  

 Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 
invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este important să facem o 
deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la modalitățile prin care o 
instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea reprezintă modul în care 
publicul larg percepe instituția respectivă. 

 Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului 
larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de 
o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a 
grădiniței/școlii care identifică semnificațiile acesteia, reprezintă codul genetic al 
organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. 

 Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, 
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă 
parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de 
convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a 
tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi 
multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

 Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze 
corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei 
au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să 
înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta 
succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an.  

 Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul 
grădiniței/școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a 
copiilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în alte structuri de 
învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, 
modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității.  

 Factorul principal în crearea imaginii școlii/grădiniței îl reprezintă calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.  

 Imaginea grădiniței/școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-
media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al acesteia -instruirea și 
educarea copiilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în 
contextul tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar 
urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 
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profesorului. Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi 
închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind 
actul de învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi 
competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea 
unei imagini pozitive. Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării 
imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 

 Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea vizibilităţii 
externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să le neglijeze, 
în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea natalităţii, pe 
fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie încă importantă. 
Grădinițele/școlile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin 
intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau 
consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al 
comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă. 

 Promovarea imaginii grădiniței noastre este rodul activităților derulate în 
parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, 
se aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter 
și intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă copiilor dorința de implicare în 
comunitate, experiențele de învățare se multiplică și se diversifică, iar personalitatea 
acestora devine efervescentă și accentuat creatoare. De importantă este și crearea unei 
legături mai puternice cu publicul în mediul online întrucât, platformele de comunicare 
digitale nu sunt utilizate la adevăratul lor potențial. 
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JOCUL DIDACTIC-CALE DE ACCES SPRE SUFLETUL COPILULUI 

 
 

Prof. Furtuna Oana Loredana 
Grădiniţa cu PN Smulti 

Prof. Severin Alina 
Grădiniţa Printesa Anastasia IAȘI 

 
  

,,Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul’’Lucian Blaga 
 
Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului, prin care se 

realizează a o parte din sarcinile instructiv-educative şi formative ale activităţilor 
obligatorii din grădiniţă, dar şi a celor liber alese, într-o atmosferă distractivă, 
antrenantă şi motivantă. 

Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfăşurării lui, 
copilul are ocazia să-şi aplice cunoştinţele dobândite în diverse tiprui de activităţi, să 
îşi exerseze priceperile şi deprinderile în cadrul ueni activităţi plăcute, în care sarcina 
şi condiţiile de învăţare sunt stabilite de cadrul didactic, dar elementul ludic este 
prezent prin integrarea unor momente de surpriză, aşteptare, încercare a capacităţilor 
personale şi întrecere între copii. 

Spre deosebire de jocul liber ales, jocul didactic este un tip de joc direcţionat spre 
îndeplinirea anumitor finalităţi pedagogice. Aceasta presupune o susţinută implicare a 
educatoarei în proiectarea, organizarea, desfăşurarea eficientă şi conducerea 
activităţilor de joc didactic. 

Proiectarea jocului didactic presupune proiectarea elementelor structurale, în care 
se includ: scopul didactic, sarcina şi conţinutul ludic. 

Aplicaţie: Jocul "De-a visul" 
Acest joc poate fi propus unui copil, unui grup mic sau unei întregi grupe.El 

trebuie să se desfăşoare într-un loc liniştit, fără zgomote care ar împiedica o bună 
concentrare mentală şi, implicit, atingerea scopului vizat care constă în dezvoltarea 
capacităţii de inhibiţie voluntară.Copiii pot sta în poziţia culcat pe spate, pe o pătură 
sau pe mici salteluţe, cu coloana vertebrală dreaptă, capul în prelungirea acesteia, cu 
privirea dirijată spre tavan/cer, picioarele depărtate, omoplaţii lipiţi de podea, braţele 
puţin depărtate de corp, cu degetele uşor îndoite şi îndreptate în sus. 

Se mai poate folosi şi poziţia şezând pe scaun, astfel încât coloana vertebrală să 
fie dreaptă, absolut perpendiculară pe partea din spate a tăbliei orizontale a scaunului, 
sau eventual, să se sprijine uşor de spătar. Capul va fi ţinut în continuarea coloanei, 
fără a se încorda. Picioarele copilului sunt uşor depărtate (cam, până în dreptul 
picioarelor din faţă ale scaunului); se vor sprijini bine cu tălpile de sol, îndoitura 
genunchiului formând un unghi drept sau obtuz. Prin această poziţie se urmăreşte 
obţinerea unei stabilităţi optime care să nu solicite un efort suplimentar de contractare 
musculară . Umerii vor fi împinşi uşor spre spate, astfel încât omoplaţii să fie în contact, 
pe o cât mai mare suprafaţă a lor, cu spătarul scaunului, dacă acesta este vertical. 
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Braţele vor cădea normal pe lângă trunchi, vor fi îndoite din cot şi cu dosul palmelor 
sprijinite pe coapse. Degetele vor fi îndreptate în sus şi uşor îndoite.  

Scăunelele pe care stau copiii trebuie să fie suficient de distanţate între ele, pentru 
ca aceştia să nu se poată atinge. Când sunt aşezate în mai multe rânduri, ele nu vor 
forma coloane, ci vor fi intercalate ca în sălile de spectacol (un scăunel din spate între 
două din faţă ).Copiilor li se explică felul cum trebuie să se aşeze şi apoi se controlează 
; eventual, li se corectează poziţia.Jocul se anunţă copiilor înainte de a li se cere să ia 
poziţia anterior descrisă, spunându-li-se că "pentru a ne juca "De-a visul" trebuie să ne 
prefacen că dormim. De aceea, ne aşezăm cât mai comod. 

Copiilor li se cere să facă două sau trei inspiraţii profunde, completate cu expiraţii 
prelungi (imitând căscatul, pentru că ne este somn), apoi, să închidă ochii şi să mimeze 
somnul. 

Indicaţiile se dau cu o voce foarte domoală, într-un tempou foarte rar: "Lăsăm 
talpa de la picior moale (pauză), apoi tot piciorul, până la genunchi îl lăsăm moale 
(pauză), apoi, tot piciorul, până sus (pauză). Lăsăm burta moale (pauză), pieptul 
(pauză) şi spatele (pauză). În continuare lăsăm moi mâinile (pauză), braţele (pauză), 
palmele şi degetele. Tot corpul nostru este moale, moale şi greu. Am adormit. Numai 
capul nu doarme. Acum controlăm dacă tot corpul doarme. Începem de la picioare şi 
observăm dacă s-au înmuiat. Dac nu, atunci le "muiem" (pauză). La fel facem şi cu 
trunchiul (pauză ) şi cu braţele. Ia să vedem dacă dormiţi bine. (Urmează o pauză mai 
lungă).Dacă tot corpul "doarme", putem începe să visăm ceva frumos, frumos, şi, de 
aceea, zâmbim, zâmbim cu toată faţa. 

Acum am să vă povestesc ce visăm: 
"Suntem pe o pajişte frumoasă, verde. Soarele străluceşte şi face ca picăturile de 

rouă să scânteieze ca nişte diamante. Deodată, vedem că din pământ răsare o tulpiniţă 
mică, mică . Ea creşte, creşte, se face mai mare decât iarba şi, de o parte şi de alta, apar 
nişte frunze mici, late şi lungi, cu capete ascuţite, parcă ar fi nişte săbiuţe. În vârful 
tulpinii este o umflătură lunguiaţă, ascuţită la vârf. Tulpiniţa se îngroaşă şi mai creşte; 
o vedem cum creşte, iar frunzele cresc odată cu ea şi umflătura de la vârful ei se măreşte 
şi se lungeşte; încet, încet cresc toate. Dacă ne uităm mai bine, vedem că umflătura din 
vârful tulpiniţei este chiar un boboc de lalea. A căpătat culoarea roşiatică . Numai acolo 
unde petalele se prind de tulpiniţă sunt negre. Soarele mângâie şi sărută laleaua şi 
bobocul începe să se deschidă. Întâi vedem cum se desfac puţin cele trei petale din 
afară, apoi şi cele trei petale dinăuntru. Se deschis încet, încet. Acum toate petalele au 
format un păhărel. Privim înlăuntrul lui. Vedem că petalele sunt roşii, iar în fundul 
păhărelului este o steluţă neagră . Din mijlocul ei se ridică un picioruş care, la vârf, se 
împarte în trei. În jurul picioruşului sunt mai multe fire scurte, care poartă fiecare câte 
un săculeţ cu polen. 

Floarea s-a deschis şi mai mult şi râde la soare. Şi soarele, cu razele lui, luminează 
petalele florii care strălucesc de parcă ar fi de mătase.Dar s-a făcut târziu; soarele merge 
să se culce şi laleaua îşi adună petalele. Întâi cele din mijloc se strâng cap la cap, apoi 
cele din afară le îmbrţişează pe cele dinlăuntru şi floarea se culcă, petalele dorm. Dorm 
toată noaptea aşa îmbrţişate ca nişte surori bune ce sunt, dorm până dimineaţa când, 
mângâindu-le din nou, razele soarelui le vor trezi şi floarea se va deschide iar 
şi…..(Pauză mai lungă) 
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Acum începem să ne trezim şi noi. Deschidem ochii, întindem braţele în sus ca şi 
cum ne-am întinde după somn. Întindem bine şi picioarele şi, gata, ne-am trezit de-a 
binelea. 

Ei, v-a plăcut jocul?!...Această ultimă parte – trezirea – se derulează odaăt cu 
ridicarea treptată a tonului până la normal şi în ritmul vorbirii obişnuite. 

Niciodată trezirea din starea de inhibiţie nu se face brusc, ci treptat, cu 2-3 
respiraţii adânci şi extensie a muşchilor membrelor (eventual şi ai trunchiului) pentru 
a se restabili ritmul normal al circulaţiei care în timpul "somnului" a fost încetinită. 

Aceeaşi poveste poate fi reluată şi în alte zile. Pentru a putea fi recunoscută de 
către copii, şi se poate da un nume. În cazul nostru, "Laleaua".După ce copiii cunosc 
mai multe "vise", ei pot fi întrebaţi pe care dintre acestea vor să-l viseze. În cazul 
revenirii la un anumit "vis", se pot adăuga unele elemente noi care vor constitui surpriza 
plăcută. 

La început, timpul afectat jocului este mai scurt, deoarece capacitatea copiilor de 
inhibiţie este mai mică . Treptat, se poate trece la un timp mai lung în care să se păstreze 
starea de inhibiţie. De exemplu, se poate începe cu 3-4 minute şi se poate ajunge la 15 
minute şi chiar mai mult, în funcţie de numărul exerciţiilor efectuate şi de rezultatele 
obţinute anterior. Mărirea duratei stării de inhibiţie se poate obţine prin prelungirea 
povestirii, fie prin introducerea unei povestiri noi care să se desfăşoare pe o durat mai 
mare, fie prin adăugarea unor elemente noi, în cazul reluării unei povestiri cunoscute. 
De exemplu, laleaua poate fi galbenă, un fluturaş se poate apropia de floare; îl 
descriem. Floarea îl serveşte cu nectar. Fluturele o salut apoi îşi ia zborul şi se dansează 
prin aer. 

Cel care proiectează şi organizează în mod implicit desfăşurarea acestui joc, poate 
inventa cât mai multe povestiri în contextul menţionat anterior.Însă, pentru a fi 
eficiente şi pentru a li se pune în valoare cei 16 factori (despre care vorbea Alain 
Rideau) ce apar în contextul oricărui joc, şi anume: 5 factori de dominanţă motorie, 3 
de dominanţă senzorială, 4 de dominanţă intelectuală, 2 de dominanţă caracterială şi 2 
de dominanţe sociale, ele trebuie să îndeplinească şi alte condiţii în afară de aceea a 
trecerii treptate de la povestiri mai scurte la altele mai lungi. Acestea ar consta în 
următoarele: 

 În povestire trebuie să se folosească întotdeauna timpul prezent, astfel încât să 
se creeze copiilor impresia că cele povestite se întâmplă chiar atunci; Personajele alese 
trebuie să facă parte din categoria celor îndrăgite de copii: fluturi, flori, albine, 
gândăcei, frunze, legume, picături de ploaie, fulgi de zăpadă, etc. ; Povestirea trebuie 
să aibă un caracter mai mult descriptiv, decât narativ; Pentru evitarea monotoniei şi a 
instalării plictiselii, se apelează la elemente de mişcare, reprezentate printr-o acţiune 
simplă: "vedem cum se deschid petalele, cum fluturaşul zboară’’ ; Se evită imprimarea 
unui caracter prea dinamic al acţiunii, neutilizându-se verbe de genul "aleargă, sare, se 
luptă, ..." care favorizează şi chiar provoacă încordare musculară. ; Este absolut necesar 
să se folosească un ton potrivit, nici prea tare, nici în şoaptă, lent, sugestiv. Copiilor li 
se acordă timp pentru a înregistra cele spuse, pentru a înţelege. 

Acest joc are influenţe multiple asupra dezvoltării personalităţii copiilor. În 
primul rând, realizează o formă de inhibiţie voluntară a motricităţii, însoţită de un 
autocontrol exercitat de copii în mod conştient, în momentul când "adorm’’. 
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Un efect pozitiv particular al jocului "De-a visul" constă în faptul că, prin relaxare 
produce o anumită dezintoxicare a organismului; astfel, la aceasta contribuie, în mare 
măsură, respiraţiile profunde, ventrale care se fac atâ la începutul exerciţiului, cât şi la 
sfârşitul lui: "căscăm şi ne întindem ca şi cum ne-am scula dintr-un somn adevărat". 

De asemenea, acest joc mai poate fi folosit şi în calitate de test pentru a depista 
gradul de labilitate pentru sistemul nervos al copiilor. În această situaţie, copiii nervoşi, 
la care procesele inhibitorii sunt slab dezvoltate, nu pot păstra starea de imobilitate care 
se instalează în timpul relaxării; sunt crispaţi şi clipesc mereu. Este bine să nu li se fac 
nici o observaţie, nici în timpul jocului, nici după aceea, dar trebuie antrenaţi separat 
în mai multe tipuri de aplicaţii ludice. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în procesul de formare a copiilor 

 
 

Prof. ptr. înv. preșcolar: Sgaibă Adriana 
Liceul Tehnologic Turburea, jud. Gorj 

 
 
"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala 

trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca 
aceea pe care el o duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John 
Denvey. 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi 
are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile 
extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii 
nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care 
să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului 
valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce 
este nou, să-şi descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaştere a dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de 
activitate. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre 
ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. 

Educaţia extracurrriculară urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm scoala cu viaţa. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe.Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-
şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare 
se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
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nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară.În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din 
sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 
implicarea tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la 
momentul potrivit. 
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Activitățile extracurriculare – modalități de atragere și menținere a elevilor 

în procesul educațional 
 
 

Învățător: Sgaibă Dumitru Ciprian 
Liceul Tehnologic Turburea, jud. Gorj 

  
 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai 

exista cand ei vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci 
sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să 
poți utiliza uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această 
identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul 
uman, prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se 
înțelege rutina cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, 
bacalaureat). Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. 
Dar este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor 
participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care are 
rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va 
trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la 
care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut 
față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin 
urmare sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie 
și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, 
dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai 
mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui 
astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba 
optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește 
„mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat 
să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ 
mai responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, 
implicarea în activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu 
experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte 
important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o 
lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care 
nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane 
incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 
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Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în 
funcție de interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, 
atâta timp cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are 
rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin 
activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, 
copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm scoala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare 
se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât 
cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează 
pozitiv. 
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Şcoala mea ca personalitate colectivă – analiză a caracteristicilor 

personalităţii colective la nivelul unităţii de învăţământ şi a elementelor de 
cultură organizaţională care o definesc 

 
 

Prof. Dr. Silaghi Diana 
 

 
 Personalitatea didactică colectivă a unității școlare în care îmi desfășor activitatea 

se străduiește în permanentă să atingă obiectivul major: să ajute elevii pentru a-și 
dezvolta potențialul de care dispun, pentru a se integra în viața școlară și socială.  

În acest sens, noi, ca personalitate colectivă suntem preocupați continuu de a 
stimula spiritul de investigație al elevilor, de a încuraja achiziția cunoașterii, de 
realizarea înțelegerii și dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt și lung.  

În vederea realizării acestor obligații fată de elevi, fiecare profesor din echipa 
noastră, indiferent de poziția ierarhică, stimulează elevii în acțiunea independentă 
privind realizarea învățării și recunoașterea rezultatelor acesteia, ajută elevii să 
formuleze și să exprime diverse puncte de vedere, realizează accesul elevilor către 
diverse programe de studii și fără a face nici o discriminare între aceștia din nici un fel 
de motiv (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, statut social, etc.), și face tot 
posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea și siguranța elevilor creând situații 
propice pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

Profesiunea didactică este investită de societate cu încredere și responsabilitate 
privind formarea și dezvoltarea elevilor. Știind că, încrederea (sau lipsa de încredere) 
a membrilor societății în calitatea serviciilor educaționale influențează în mod direct 
societatea în ansamblul ei, noi, în calitate de profesori, avem datoria de a contribui la 
ridicarea standardelor profesionale specifice domeniului educațional, la crearea unui 
climat propice exersării profesiei de profesor, la respectarea valorilor morale agreate 
de societate la un moment dat.  

În vederea realizării acestor obligații fată de profesiunea didactică, colectivul 
unității noastre va manifesta sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică. 

 În realizarea relațiilor etice cu ceilalți colegi, colectivul didactic al unității noastre 
îi tratează în mod corect și echitabil pe toți membrii acestui colectiv.  

În contextul actual al conviețuirii noastre, acest colectiv bine închegat este 
răspunzător de modul în care unitatea școlară de învățământ se conectează la nevoile 
de dezvoltare a comunității școlare și sociale.  

În vederea realizării acestor obligații colectivul didactic al unității noastre are 
responsabilitatea asigurării și îmbunătățirii oportunităților educaționale egale pentru 
toți, recunoaște și respectă dreptul și responsabilitatea membrilor comunității școlare 
de a participa la interpretarea, corectarea și adoptarea politicilor educaționale, 
evaluează, prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condițiile de realizare 
a activităților educaționale din interiorul instituției, face cunoscute deficiențele majore 
și acționează pentru rezolvarea situațiilor respective și nu în ultimul rând își asumă 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

879



responsabilități și își ia măsuri de precauție necesare pentru a face distincție între 
punctele de vedere personale.  

În concluzie, rezultă din toate aceste scopuri și activități propuse, imensa 
responsabilitate a colectivului didactic văzut ca personalitate colectivă, act care trebuie 
să fie asumat și practicat cu profesionalism, obiectivitate și imparțialitate. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ȘCOALA ONLINE/EDUCAȚIA ALTFEL 
 
 

SILLÓ JULIÁNNA; 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CSEREI MIHÁLY” RACU; 

 JUDEȚUL HARGHITA 
 

 
Școala Gimnazială „ Cserei Mihály” se află în comuna Racu, în județul Harghita. 

În acest an școlar în școala noastră învață 130 elevi, lucrează 15 cadru didactic și 
numărul persoanelor auxiliare este 5. Limba de predare în școala noastră este limba 
maghiară. În prezent, în școală funcționează un corp didactic bine pregătit, material 
didactic de actualitate. 

Suspendarea cursurilor din școlile ne-a mobilizat pentru a găsi cele mai rapide și 
simple soluții pentru învățământul online. În primele zile am început comunicarea 
online cu părinții și cu elevii pe grupul clasei de pe Messenger. În scurt timp 
conducerea școlii împreună cu cadrele didactice din școala noastră au decis că 
platforma unică Google Classroom va fi cea mai bună alegere pentru organizarea bună 
și structurată lucrului în școală. Este accesibil atât de pe desktop, cât și de pe telefon și 
se poate folosi pentru toate nivelurile de învățământ. 

 Am creat clasele virtuale cu elementele ei nelipsite: elevi, profesori, sarcini de 
lucru, proiecte, feedback din partea profesorilor și a elevilor. Programul unei zile de 
școală online a fost stabilit de comun acord cu elevii și cu părinții încă din primele zile. 
Am înțeles cu toții că trebuie să ne respectăm și online, așa cum ne respectăm în sala 
de clasă. Am început cursurile după programul stabilit. Noua experiență de predare de 
la distanță nu a fost lipsită de provocări, dar nici de satisfacții. Începutul a fost greu 
pentru toți,dar împreună cu elevii și cu părinții am rezolvat problemele.În fiecare zi toți 
am învățat ceva nou.  

Pentru a-mi îmbunătății abilitățile în utilizarea noilor tehnologii și a-i familiariza 
pe elevii mei cu utilizarea tehnologiei în vederea dobândirii de noi cunoștințe, m-am 
înscris la mai multe cursuri de formare. Primul curs de acest gen a fost „Intensiv de 
educație digitală pentru învățători ”organizat de Asociația Techsoup. Cele învățate la 
acest curs m–au sprijinit mult să utilizez tehnologia la clasă în diferite forme cât mai 
utile și atractive pentru procesul de învățare al elevilor cu care lucrez. De atunci am 
folosit la clasă câteva aplicații: Youtube live, Chater pix, Word Art, Canva. Am creat 
și câteva jocuri cu aplicațiile digitale Wordwall, Kahoot, Quizizz. Aceste jocuri au fost 
pe placul copiilor, le-au lucrat și reluat până au reușit să obțină punctajul maxim atât 
la întâlnirea online, cât și după. 

În cadrul cursului de formare „Școala viitorului” am învățat despre instrumentele 
de evaluare online. Ca instrumete de evaluare am folosit Socrativ, Google forms, 
Kahoot, Quizizz. 
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Cursul „Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital” a 
oferit exemple și sugestii concrete, utile, teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, 
creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesul pentru cunoaștere. 

Utilizând noile cunoștințe și experiența didactică m–au convins că, dacă ne 
alegem instrumente adecvate, putem ajunge la mintea și la sufletul elevului indiferent 
de modalitatea de efectuare a orelor. 

Predarea online permite o învățare nouă, modernă, creativă, dar se știe că în 
clasele primare elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor în realizarea 
sarcinilor. În clasă există o interacțiune față în față reală între elev și învățător sau 
profesor. Prin interacțiunile față în față, învățătorii și profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul și încrederea de sine. Tehnologia în educație deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare, însă tehnologia nu poate 
înlocui profesorii și relațiile interumane. 
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Promovarea imaginii școlii - opțiune sau necesitate? 

 
 

prof. Simcea Carmen 
CSEI ”C-tin Pufan” Dr. Tr. Severin 

 
 
Promovarea imaginii instituției trebuie să țină cont de nevoile și interesele 

partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. Atât instituția cât și cadrele 
didactice trebuie să fie bine pregătite pentru a-și câștiga locul lor în viața copiilor pe 
care îi educă.  

Crearea și promovarea unor imagini instituționale pozitive în comunitate se 
realizează în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind primii interesați de acest aspect. Elevii trebuie să fie motivați să învețe, educația 
trebuie să fie adaptată la particularitățile elevilor, folosind diverse strategii de predare–
învățare-evaluare atractive, stimulând potențialul maxim al acestora. 

Prin oferta educațională, CSEI ”C-tin Pufan” dă posibilitatea părinților să aleagă 
activitățile opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii/elevii, având 
în vedere următoarele aspecte: 

 Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților de 
nivel școlar, la nivel județean, național si internațional; 

 Promovarea școlii printr-un marketing educațional în care respectarea 
principiilor educației să fie prioritară; 

 Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor, 
a elevilor cu deficienţe de învăţare, despre politicile educaționale, despre resursele 
educaționale folosite; participarea la „activități deschise“, prin organizarea unor 
activități de tip: carnaval, expoziții cu produse ale activității elevilor, strângere de 
fonduri, serbări, concursuri școlare etc. 

Oferta educațională a CSEI ”C-tin Pufan”este definită în funcție de: dotările 
materiale, opțiunile părinților, resursele umane, resursele materiale si financiare și 
interesele comunității locale. 

Putem afirma ca in școala noastă se practică un învățământ care încurajează 
competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă 
asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile 
disciplinelor de învățământ. Suntem în căutarea unor pași de acțiune pentru a face față 
concurenței unor scoli similare prin: 

- formarea de absolvenți competitivi, capabili sa stăpânească la un nivel superior 
tehnologia informației și cea comunicațională; 

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

- proiectarea activității școlare în scopul integrării in spațiul european prin 
constientizarea propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi si tradiții europene; 

- convertirea actului de predare-învatare dintr-un act reproductiv într-un act 
creativ, cauzal, explicativ; 
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- democratizarea relatiilor din școală la toate nivelele; 
- perfecționarea colectivului didactic pentru înlaturarea formalismului. 
Pentru CSEI ”C-tin Pufan”, promovarea ofertei educaționale este o prioritate 

însemnată. Nu este suficient ca oferta școlii să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie 
înțeleasă, îndeosebi de părinți dar şi de preşcolari/elevi. 

Pentru cunoasterea în comunitate a ofertei educaționale a școlii noastre ne-am 
propus câteva obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale, cum ar fi: 

 informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii; 
 informarea părinților cu privire la oferta de curriculum la decizia şcolii si la 

opțiunile de studiu (oferta educațională) din cadrul grădinițelor. 
În acest sens, responsabilul cu activitatea de relații publice din cadrul școlii, a 

elaborat o strategie de promovare a ofertei educaționale pentru anul scolar în curs. 
Strategia de promovare a fost construită pe câteva direcții, si anume : 

 promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala 
si-a făcut cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale, prin 
intermediul Internetului, popularizarea exemplelor de bună practică, pe 
wwwdidactic.ro; 

 promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea 
unităților economice din comună. Această activitate implică și vizitarea de către 
cadrele didactice a familiilor cu copii, popularizând astfel activitatea școlii; 

 promovarea directă prin parteneriate cu alte şcoli, derularea unor activităţi de 
popularizare a numelui şi renumelui şcolii (participarea la concursuri organizate de 
către școlile partenere și cele din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară); 

 activităţi de întrajutorare cu scop caritabil (expoziţii ornamente pentru brad, 
felicitări, mărţişoare, activităţi derulate în parteneriat cu alte școli). 

Promovarea școlii se realizează şi în cadrul unor parteneriate educaționale locale, 
regionale şi naționale prin prezentări Power Point, în fața potențialilor părinți, 
prezentarea de spectacole, expoziții. 

Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovarea a ofertei 
educaționale, proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: editarea 
revistei şcolii, organizarea si participarea la manifestații stiințifice județene si 
naționale, realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de 
instruire si educație care se desfăsoară în cadrul școlii. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă 
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii școlii si de stabilire a unor relații 
directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți. Se impune planificarea atentă a 
campaniilor de informare si comunicare cu beneficiarii, care vor avea un caracter 
permanent si vom folosi o gamă largă de mijloace: anunțuri la radio local si TV, 
interviuri, reportaje realizate cu alți părinți, broșuri, pliante. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Educația de 
calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 
individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta 
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este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate 
pierde rapid.  

 
Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
 
 Bibliografie: 
- Cristea, Sorin; ,,Managementul organizației școlare”, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2003; 
- Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Vad, pentru anii 2015-

2020. 
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor 

 
 

Profesor psihopedagog Simică Andreea 
Central Școlar de Educație Incluzivă Rm.Sărat 

 
  
„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.“, Kant 
 
 Societatea contemporană se caracterizează prin schimbări radicale,la locul de 

muncă, în familie, în educaţie, în ştiinţă şi tehnolgie,în religie şi aproape în orice aspect 
al vieţii nostre.Omul din această societate este înzestrat cu curaj şi adaptare,care este 
legat în mare masură de creativitate. 

 Dezvoltarea creativităţii este posibilă numai prin educaţie. Şcoala și familia sunt 
acelea care trebuie să pregătească oamenii pentru viaţă. Creativitatea este un proces 
complex, care angajează întreaga personalitate a elevului.. Învăţarea creativă este o 
cerinţă impusă de evoluţia societăţii care are nevoie de oameni bine pregătiţi în toate 
domeniile. Încurajarea tendinţei de creativitate a elevului trebuie să constituie o 
obligaţie morală a fiecărui învăţător pentru că procesul de învăţâmânt oferă diverse şi 
bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. 

Creșterea calității în educație este un obiectiv major a eforturilor de eficientizare 
a legăturilor obligatorii dintre școală și familie, elevii fiind beneficiarii direcți ai 
efortului făcut de școala româneasca în acest sens. 

 Familia reprezintă un climat creativ poate fi asigurat de familie dacă aceasta va 
respecta următoarele principii (A. Munteanu, 1994): 

- fiecare părinte să-şi asigure o profesie, dar fără ca acesta să impieteze securitatea 
psihologică a copilului; 

- relaţiile din familie să fie de tip democratic, generatoare a unei atmosfere de 
calm, toleranţă, dar nu excesivă prin afecţiune, sufocantă, ci să-i lase posibilitatea de 
iniţiativă; 

- educaţia precoce şi intensă; 
- stimularea de timpuriu a iniţiativei şi indepenedemţei intelectuale şi de acţiune 

a copilului; 
- încurajarea dorinţei de comunicare de a pune întrebări a copilului; 
- obiceiul de a citi ziare şi reviste; 
- interesul părinţilor pentru performanţele şcolare ale copilului să fie moderate, să 

nu fie exagerate; 
- critica să se manifeste cu bunăvoinţă; 
- flexibilitatea, corectitudinea şi nunaţarea sistemului de pedepse şi recompense; 
- încurajarea şi stimularea capacităţii copilului de a-şi asuma riscuri; 
- nivelul afecţiunii părinţilor să fie moderat. 
 Şcoala poate deveni un promotor al iniţiativelor creative atunci când asigură 

condiţii cum sunt: 
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- democratizarea relaţiei profesor-elev, prin participarea elevului la procesul 
instructiv-educativ, proces care să fie interactiv ; 

- crearea unei atmosfere şcolare între autoritarism şi liber-arbitru; 
- restructurarea programelor şcolare, atât pe orizontală, prin extinderea acelor 

discipline care stimulează în mod direct creativitatea (literatura, muzica, desenul), dar 
şi prin includerea unor discipline noi, cât şi pe orizontală, prin evitarea supraîncărcării, 
a excesului de informaţii; 

- includerea unor strategii creative şi prin promovarea unor metode noi (de 
exemplu: învăţământul prin descoperire, prin care elevul descoperă informaţiile prin 
eforturi proprii, prin formarea unei anumite scheme cognitive; metoda descoperirii 
dirijate). 

 Majoritatea specialiştilor din domeniul pedagogiei şi psihologiei au evidenţiat că 
potenţialul creativ al omului este perfecţionabil, mulţi dintre ei îmbrăţişând ideea că a 
fi creativ se poate învăţa, precum, şi faptul că educaţia creativă trebuie să înceapă încă 
din primii ani de viaţă, continuând pe tot parcursul vieţii active a individului. 

 
Bibliografie: 
 
1.Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, București, 2004 
2.Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen, Olga D. Moldovan, „Psihologia 

copilului”, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009  
3.Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2002 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Mihaela Simioana, 
Șc. Gim. ”Tudor Vladimirescu”, Drăgășani 

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

“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care 
le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona 
bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi 
altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 
dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru 
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional 
oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi 
reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi 
intră într-o competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru 
atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu 
concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei. Performanţa 
educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp 
profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de învăţământ, 
precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest 
lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini 
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pozitive. Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii 
şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea 
vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să 
le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 
natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie 
încă importantă. Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, 
prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale 
sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, 
al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o 
imagine pozitivă. 

Deoarece există tendinţa consolidării poziţiei școlilor de prestigiu din fiecare 
raion, prin înglobarea ciclurilor de învăţământ primar şi gimnazial, elevii buni (de 
fapt, părinţii acestora, adevăraţii decidenţi în cazul de faţă) au tendinţa de a se orienta 
către aceste școli puternice, în detrimentul şcolilor gimnaziale tradiţionale, care se 
văd confruntate cu noi provocări, greu de anticipat în urmă cu ceva vreme.  

Etapele elaborării unei strategii privind promovarea instituției școlare sunt: 
1) Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următoarilor 

parametri: 
a) Puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din regiune; 
b) Puncte slabe ale școlii; 
c) Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y număr de absolvenți, z nota medie 

de absolvire, rata de promovabilitate la BAC pentru ultimii 3 ani, etc; 
d) Puncte de contact ale școlii precum mediul extern: profesori, elevi, facilitățile 

fizice 
ale liceului, pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare etc. 

e) Modalitatea de poziționare a școlii proprii și a școlilor din regiune. Poziționarea 
– asocierea pe care o crează auzul denumirii școlii în rândul populației (elevilor, 
părinților) 

f) Puncte de diferențiere – ce are școala deosebit, ceva ieșit din comun care ar 
putea fi promovat. 

2) Determinarea unei poziționări dorite: 
3) Elaborarea unui slogan - Sloganul trebuie să sublinieze poziționarea și trebuie 

să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii: În broșuri sau postere, în 
prezentările conducerii școlii, pe site-ul școlii; 

4) Elaborarea timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de 
promovare activă și perioade promovare pasive. De exemplu, în perioadele 
premergătoare deciziei de alegere a școlii părinții și elevii trebuie informați activ despre 
oferta educațională a școlii. Astfel, în perioada iulie-august trebuie să aibă loc 
majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe pacrusul întregului an școala trebuie să fie 
vizibilă, dar nu neapărat să promoveze un mesaj direct de a se înscrie la studii. 

5) Definitivarea canalelor de promovare: Online; Fizic (evenimente, ședințe cu 
părinții); Media (ziare locale, televiziuni locale etc) 
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6) Elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui elev, unui 
părinte. 

7) Definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare: Evenimente, publicații, 
broșuri/flayere. 

Promovarea imaginii școlii este rodul activităților derulate în parteneriat, ceea ce 
conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează 
diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter și intra 
disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorința de implicare în 
comunitate,experiențele de învățare se multiplică și se diversifică,iar personalitatea 
acestora devine efervescentă și acentuat creatoare. 

 
Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 

mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an. 
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Promovarea imaginii grădiniței 

 
 

Simion Elena 
 

 
În ultima perioadă s-a observat în majoritatea școlilor o preocupare din ce în ce 

mai mare pentru conștientizarea și promovarea imaginii instituției în comunite. 
Motivele acestei direcții sunt simple: atragerea, păstrarea elevilor și sporirea încrederii 
părinților. 

O școală bună se caracterizează prin bunătate, sinceritate și preocupare pentru 
eficiența sa. Părinții intenționează să își înscrie copiii pentru a merge la acest gen de 
școală care acordă atenție 

atât eficienței, cât și îmbunătățirii sistemului. Prin urmare, o școală sau o grădiniță 
bună sunt constant conștiente de imaginea lor pozitivă în comunitate, deoarece viitorul 
depinde de asta. 

 Părinții sunt interesați de instituții de învățământ moderne, care pun accent pe 
dezvoltarea socio-emoțională a copilului, în detrimentul instituțiilor care preferă o 
abordare tradițională ce vizează însușirea de cunoștințe fără aplicabilitate într-o 
societate modernă. Provarea grădiniței sau a școlii poate fi făcută prin abordarea 
mijloacelor moderne de predare-învațăre. Contextul pandemic, ne-a forțat să ne 
depășim limitele, să ieșim din zona de confort, cu scopul de a fi alături de elevii noștri 
într-un moment de nesiguranță generală. Orice provocare vine și cu o parte bună, iar în 
mediul educațional putem spune că totul a suferit o reconfigurare benefică, menită să 
promoveze imaginea școlii. 

 Mulți s-au întrebat cum pot studia preșcolarii online, iar răspunsul este simplu. 
Dăca vrei, poți. În primul rând, ZOOMul ne-a demonstrat că putem să ne fim aproape, 
chiar dacă suntem departe. Cu puțin efort și multă dorință întâlnirile de dimineață pe 
ZOOM pot fi o sursă de cunoaștere și intercunoaștere, dar și de implicare a părinților 
în activitățile noastre. 

 Platformele precum StoryMker ne-au fost de mare ajutor pentru a crea împreună 
cu preșcolarii povești animate de personaje preferate sau inventate. StoryMaker este 
doar instrumentul de care avem nevoie ca educatori pentru a ne ajuta elevii să 
navigheze în lumea media și a povestirii. Această generație este pregătită să-și facă 
vocea auzită, iar StoryMaker este resursa perfectă pentru a amplifica vocile. 

 Dacă vorbim de promovarea școlii, nu trebuie să uitam parteneriatul cu familia. 
Părinții, bunicii ne sunt parteneri și resurse de nădejde atuncî când vorbim de educația 
preșcolarilor. Ziua carierei este un moment bun pentru a-i determina pe cei mici să fie 
curioși și interesați de viitorul lor. Părinții îi pot ajuta pe copii să învețe despre cariere, 
împărtășindu-le cunoștințele și experiențele. Educatoarele pot stabili ore pentru un 
festival de carieră, invitând părinții să se înscrie și să participe la clasă. Când părinții 
vin la grădiniță, ar trebui să poarte ținuta de lucru. Dacă pot, ar trebui să aducă cu ei 
orice unelte sau echipamente speciale de lucru pentru a arăta ceea ce fac la locul de 
muncă. De exemplu, o asistentă ar putea aduce un stetoscop, astfel încât copiii să poată 
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asculta bătăile inimii celuilalt, sau o cosmeticiană ar putea aduce role și cleme pentru 
a demonstra cum să aranjeze părul. Totul tine de prezentare. Experiențele unu-la-unu 
îi ajută pe preșcolari să înțeleagă serviciul în folosul comunității. Aici părinții și 
educația se încadrează în imaginea mai largă a voluntariatului. 

 Activitățile pe care le facem cu copiii sunt cele mai prețioase unelte de marketing, 
dar nu trebuie să uitam și de promovarea prin alte mijloace. O pagină de Facebook a 
grădiniței, unde sunt încărcate fotografii din cadrul activităților, unde sunt anunțare 
evenimentele și micile reușite ale instituției pot face diferența. De asemena, 
evenimentele de comunitate precum strângerile de fonduri pentru diferite cazuri 
sociale, serbările tematice, activitățile de voluntariat, dar și parteneriatele cu alte unități 
de învățământ reprezintă mijloace prin care grădinița este văzută de către ceilalți. 

 Concluzia este simplă: atât informația, cât și promovarea se află la un Click sau 
un Like distanță.  
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Activități realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ 

 
 

Simion Rozaura, 
Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand, 

Sighetu Marmației, Maramureș 
 

 
Lumea este într-o continuă schimbare, astfel și școala necesită pregătire pentru a 

face față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane, dar și a 
copiilor pe care îi educă și a părinților care au încredere în școală. Deschiderea spre 
nou, rezultatele pozitive obținute de elevi la învățătură și la diferite concursuri școlare, 
folosirea mijloacelor tehnologice moderne, strategii de predare active și atractive, 
dorința continuă de a realiza activități diverse fac din școala la care lucrez un mediu 
viu, stimulativ, mereu în mișcare, promovând astfel imaginea unității de învățământ.  

Promovarea imaginii unității de învățământ se realizează și prin conceperea și 
desfășurarea unor proiecte care urmăresc valorificarea și transmiterea unor exemple de 
bună practică, promovarea unui comportament moral pozitiv, promovarea toleranței și 
a unui spirit moral-civic pozitiv, dezvoltarea creativității, dar și transmiterea de 
informații din diverse domenii. 

Dintre activitățile realizate care contribuie la promovarea imaginii pozitive a 
instituției școlare menționăm câteva: 

1.Proiectul de voluntariat „Comunitatea se schimbă prin Tine(ri)!” care a avut ca 
scop îmbogăţirea cunoştinţelor despre activităţile de voluntariat, sensibilizarea elevilor 
faţă de problematica copiilor instituţionalizaţi, implicarea elevilor în activităţi sociale 
în vederea promovării voluntariatului. 

2. Parteneriatul educaţional cu Școala Specială ,,Împreună, vom reuși ” prin care 
am urmărit informarea elevilor beneficiari cu privire la diferite aspecte în ceea ce 
priveşte problematica copiilor cu CES, orientarea şi îndrumarea elevilor beneficiari de 
la Colegiul Național Pedagogic ,,Regele Ferdinand” în vederea cunoaşterii şi acceptării 
copiilor cu CES, conştientizarea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă copiii 
cu CES şi sprijinirea acestora în depăşirea obstacolelor. 

3. Proiectul educaţional „ Împreună pentru copii” a urmărit inițierea unui program 
de dezvoltare pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării elevilor din medii 
dezavantajate și a celor cu deficiențe de învățare, sprijinirea copiilor din învățământul 
primar in vederea depășirii unor dificulțăți de învățare, de adaptare, de integrare în 
colectiv. 

4.Proiectul eTwinning „The evolution of toys” a avut ca scop respectarea 
diversității, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză, 
îmbunătățirea abilităților sociale, încurajarea voluntariatului, îmbunătățirea abilităților 
de a lucra pe calculator. Prin intermediul acestui proiect elevii au putut să descopere 
asemănări și deosebiri între jucăriile din diferite țări din Europa, dar și între jucăriile 
din ziua de azi și cele de acum mai mulți ani. Elevii au confecționat jucării din materiale 
reciclabile, jucării pe care ulterior le-au donat celor care aveau nevoie de ele. 
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5.Proiectul educativ extracurricular ,,Copii fericiți, adulți responsabili” prin care 
am urmărit reducerea marginalizării copiilor cu CES și schimbarea percepției elevilor 
din școlile de masă față de aceștia prin stabilirea unor raporturi afective, pozitive, ca 
urmare a interacțiunii directe dintre beneficiari și voluntari în cadrul unor grupuri mixte 
de acțiune. 

6. Parteneriatul educaţional „Muzeul – o modalitate de exprimare culturală” a 
urmărit îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă a elevilor cu scopul integrării 
lor în societate, promovarea respectului pentru valorile culturale şi instituţiile de 
cultură, oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber, cunoașterea 
diferitelor tipuri de muzee existente, respectul muncii unor lucrători din muzee: 
muzeografi, ghizi, custozi, supraveghetori de sală, aprecierea valorii operelor de artă, 
participarea la activităţile muzeelor, sesiunilor de referate şi comunicări ştiinţifice şi 
după finalizarea acestui parteneriat personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi 
abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere și a 
urmărit următoarele obiective- creşterea accesibilităţii la informaţie privind orientarea 
şcolară şi profesională, informarea elevilor cu privire la relaţia dintre planificarea 
carierei şi planificarea vieţii, familiarizarea elevului cu diferite profesii. 

8. Proiectul educaţional ,,Vreau să fiu student” a urmărit informarea elevilor 
beneficiari cu privire la varietatea facultăţilor din cadrul Universităţii ,,Babeş – Bolyai” 
şi a ofertelor educaţionale ale acestora, desfăşurarea de activităţi care să permită 
pregătirea şi introducerea elevilor în mediul universitar, stimularea interesului şi a 
dorinţei pentru a urma o facultate. 

9. Proiectul educațional ,,În lumea experimentelor” a urmărit observarea și 
perceperea lumii în întregul său, cu procesele și fenomenele caracteristice prin învățare, 
înțelegere și aplicare. Dorim ca elevul să devină un cunoscător și admirator al naturii, 
conștient de valoarea și importanța legilor care stau la baza menținerii echilibrului 
perfect în univers. Prin intermediul acestui proiect s-a dorit și dezvoltarea/ 
aprofundarea noțiunilor legate de științe, schimbarea concepției despre universul 
fizicii, chimiei și al științelor fixe, înțelegerea influența fenomenelor naturale și a 
legilor naturii asupra mediului înconjurător și asupra lor, ca ființe umane. 

Educația este eficace când presupune un efort din partea tuturor cadrelor didactice 
din școală, fiecare oferind ceea ce are mai bun, reușind astfel, să promovăm imaginea 
instituției școlare pe care o reprezentăm cu mândrie.  
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

894



 
PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI PRIN 

 PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 
”ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI” 

 
 

Profesor învățământ preșcolar: SIMONA APOSTOL 
Grădinița P. P. Nr. 2, Pașcani 

 
 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşii sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte 
spre fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

 Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă 
dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui 
parteneriat dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune. 

 Într-o societate care evoluează sub imperiul schimbărilor permanente în toate 
domeniile, care solicită individualului abilități de adaptare rapidă la situații noi, 
educația trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale, asigurând în același 
timp șansele de integrare și dezvoltare socială, personală. Una din pârghiile de 
intervenție care acționează la nivelul educației preșcolare și care pot susține acest 
deziderat, este dezvoltarea unei relații parteneriale grădiniță-familie, definite printr-o 
comunicare reală, constructive în interesul copilului. 

 Practica participării părinților la educația copilului preșcolar în mediul familial și 
unitatea de învățământ, se dovedește a fi focalizată preponderant pe elemente de 
asigurare a securității personale, a stării de sănătate, pe satisfacerea trebuintelor 
primare, fiind mai puțin orientate spre implicarea în socializarea și educarea copilului 
preșcolar. 

 Dacă nu se intervine printr-un program de consiliere a părinților, de informare 
privind modalitățile concrete prin care pot participa la educația copilului preșcolar, 
sarcina formării și educării acestuia, căzând numai în responsabilitatea grădiniței, 
aceasta nu își va putea atinge scopurile educaționale, la standardele propuse, indiferent 
de calitatea serviciilor oferite și în acest scop, am gândit si proiectat acest parteneriat 
educațional, benefic în această situație pandemică. 

SCOPUL PROIECTULUI : 
 Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și  
implicarea lor în formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea  
lui în viața socială. 
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a 

grădiniţei, cât şi a familiei; 
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii 

copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
 Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  
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OBIECTIVE : 
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi 

grădiniţă; 
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă; 
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu 

persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării 

unor dezbateri pe teme date; 
 Valorificarea unor experienţe personale; 
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul 

acestui parteneriat. 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 
 Întâlnirile se vor desfăşura lunar,online, pe zoom, cu o durată de aproximativ o 

ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La 
finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare pentru a oferi părinţilor 
posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană, din experienţele 
personale. 

 Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de 
evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie 
publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul intâlnirilor 
online şi la finele acestora. 

 
DISEMINAREA REZULTATELOR : 
 Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al 

părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile, vom realiza printscreen-uri, culminând cu 
realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut întregii grădiniţe, popularizând 
experienţa pozitivă. Rezultatele finale vor fi prezentate ţi celorlalte unităţi. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 
 

Prof. Inv. Preșc. Șimonea Cristina Monica 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 Timișoara 

 
 
„Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul” (Platon) 
  
 La nivelul fiecărei unități de învățământ se elaborează un plan instituțional de 

promovare a imaginii acesteia, prin care se urmărește indeplinirea unor obiective: 
o Crearea şi promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 
o Elaborarea unor proiecte la nivel local, județean,interjudețean etc. care să 

vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

o Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 

o Colaborarea eficientă cu toți reprezentantii elevilor,părinților și ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă ; 

o Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 Promovarea imaginii unităţii noastre de învățământ reprezintă o prioritate pentru 
o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  

 Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de 
tip european, este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este 
aceea de a acorda instituţiei cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, 
statutul României de ţară europeană îi oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-
şi rezolva problemele majore cu care se confruntă.  

 În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare.  

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii atât direcți, cât și indirecți (preșcolarii, părinții) sunt cei ce intră în contact 
cu mediul educațional, comunitatea fiind astfel influențată de grădiniță.  
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 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei, crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

 Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preșcolarilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitătile copilului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor înbunătății și crea o imagine pozitivă asupra 
grădiniței.  

 Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în grădiniță prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea preșcolarilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar 
și susţinerea copiilor în abilităţi.  

 Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

 Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasa, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a preșcolarilor.  

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face grădinița accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în instituția de ânvîțământ, dar putem promova activităție 
și implicit grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 
ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Grădinița 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Ziua Internațională a Cititului Împreună 

 
 

Profesor Sîrbu Simona Manuela, 
Școala Gimnazială "General Grigore Baștan" Buzău 

 
 
 Ziua Internațională a Cititului Împreună este un eveniment de promovare și 

încurajare a lecturii.Ziua ZICI este un prilej deosebit de a aduce împreună pe cei care 
iubesc cărțile și de a insufla dragostea pentru lectură celor ce încă nu au descoperit 
puterea cititului.  

Școala Gimnazială "General Grigore Baștan" Buzău a organizat astăzi, 2 februarie 
2022, un atelier de lectură "Povestea ascunsă între coperți", în colaborare cu Centrul 
Cultural Marghiloman Buzău, adresat preșcolarilor de la Grădinița cu Program Normal 
Nr. 5 Buzău. Elevii de la clasa a V-a, însoțiți de către doamna profesoară Simona Sîrbu 
au citit împreună povești adresate copiilor de grădiniță de grupa mare, mijlocie și mică 
împreună cu doamna lor educatoare. 

A citi împreună în această zi înseamnă că o carte bine aleasă este citită cu voce 
tare pentru mai mulți ascultători. Am pregătit textul de citit, am implicat în poveste 
participanții. Am încercat să pot discuții după citire despre textul citit. Ca activitate 
după poveste, am putut să ne jucăm de-a povestea, să-i invit pe elevi să schimbe finalul 
poveștii, de exemplu. În cadrul evenimentului, am putut ruga toți participanții să fie și 
ei cititori, fiecare să citească un rând/vers. Apoi am putut să vă facem o coroană de 
hârtie pe care să și-o personalizeze fiecare și să am prezenți în clasă prințese/prinți ai 
cititului. 

 Am realizat si am ales pozele care să surprindă bucuria cititului împreună, care 
surprind cărți și oameni care citesc impreuna.  

Am amenajat un spațiu al lecturii. Dacă locul mi-a permis, am reușit să expun 
cărți frumoase, potrivite pentru vârsta grupului meu. După citire am lăsat participanții 
să le răsfoiască, să citească la fața locului.  

Pe parcursul activității le-am oferit tinerilor cititori și viitori cititori niște idei de a 
citi mai mult : 

 Mulți oameni își doresc să citească mai mult - unii chiar și-au propus acest 
obiectiv ambiguu de “mai mult” pentru 2022 - dar nu găsesc timpul necesar. Am 
compilat o listă de idei simple și aplicabile (începând de astăzi), pentru ca tu să găsești 
- sau, mai degrabă, să creezi - timpul, spațiul și condițiile pentru a reuși să citești mai 
mult decât ai fi citit de obicei. 

1. Nu e suficient să îți propui doar “să citești mai mult”. Ce înseamnă mai mult?  
2. Conform înțelepciunii care spune că “nu poți îmbunătăți ceea ce nu măsori”, e 

o idee bună să definești ce vrei să citești, cât vrei să citești (în pagini, număr de titluri, 
ore etc.), iar apoi să măsori progresul pe care-l faci. 

Iată câteva exemple: 
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 “20 de pagini pe zi”. Este un obiectiv foarte ușor de atins, chiar și pentru cei mai 
ocupați dintre noi. Dacă te ții de el, la finalul unei luni vei fi citit 620 de pagini, sau 3 
cărți de 200 de pagini. 

 “Două cărți pe lună” 
 “30 de minute pe zi” 
 “100 de pagini pe săptămână” 
Cărțile digitale nu cântăresc și nu ocupă mai mult spațiu decât dispozitivul de pe 

care le accesezi. Acest lucru îți permite să le ai cu tine mult mai des decât ai putea să 
iei cărți imprimate pe hârtie. 

Poți să strecori momente de citit digital atunci când călătorești sau iei transportul 
în comun, atunci când ești în sala de așteptare la medic sau când aștepți pe cineva… 

Timp vei găsi, tu asigură-te că ai cărțile la îndemână. 
3. Crează-ți o rutină - te va ajuta să creezi și să menții obiceiul dorit. 
4. Citește la culcare. 
5. Ține mereu la îndemână o carte de citit. 
6. Citește atunci când călătorești. 
7. Începe sau încheie ziua cu citi. 
8. Creează-ți spațiul propriu de citi. 
9. Leagă cititul cu activitățile tale de zi cu zi. 

10. Poți înlocui un obicei neproductiv cu cititul. 
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Promovarea imaginii școlii, o necesitate 

 
 

Autor: SÎRBU LOREDANA CĂTĂLINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CLOPOȚICA” 

URLAȚI, PRAHOVA 
 
 
 Preocuparea pentru promovarea imaginii școlii a devenit o prioritate în ultimii 

ani, fiind rezultatul unui marketing eficient. În zilele noastre, unitățile de învățământ 
trebuie să fie pregătite să facă față unor cerințe complexe din partea societății și să își 
revendice locul său în comunitate și în viața copiilor pe care îi au în grijă. Astfel, 
cerințele acestora fac din școală/ grădiniță un spațiu în continuă schimbare. 

 Promovarea imaginii unității școlare în care funcționez a fost realizată prin:  
- Oferta educațională diversificată, flexibilă, care ține cont de nevoile și 

interesele copiilor. Astfel, pot menționa desfășurarea de opționale ca ,,Educație 
rutieră”, ,,Educație sanitară”, ,,Tradiții și obiceiuri populare românești”, ,,Literatura și 
copilul”, ,,Cântec, joc și voie bună”. Auxiliarele didactice alese împreună cu părinții 
au ținut cont de specificul grupei de preșcolari. 

- Obținerea de rezultate educaționale pozitive la evaluările inițiale, sumative, 
concursurile școlare locale, județene, naționale sau internaționale. Merită să menționez 
concursul ,,Formidabilii”, ,,Smarty”, ,,Discovery”. În utimul an, concursul 
,,Discovery” a putut fi desfășurat și in sistem online pe platforma 
evaluareinteractiva.ro. înregistrând rezultate foarte bune și aprecieri din partea 
părinților. 

 Toate progresele copiilor se regăsesc în caietul de observații asupra copiilor și în 
fișa de progres. 

- Folosirea de mijloace tehnologice diverse mai ales în condițiile pandemice. 
Acestea au reprezentat o adevărată provocare atât pentru părinți, educatoare și copii 
dar pot spune că acest lucru a avut mai multe avantaje decât dezavantaje pentru copii. 

- Folosirea de metode și strategii individualizate și adaptate particularităților 
elevilor. Pentru că avem copii cu CES în grădiniță, educatoarele au realizat planuri de 
intervenție personalizată, au colaborat cu CJRAE și cu părinții pentru un scop comun, 
copilul.  

- Realizarea și elaborarea unor proiecte la nivel local de care pot aminti de 
proiectul Raiffeisen Bank pentru obținerea de grant având ca scop dezvoltarea 
instituțională, participarea și desfășurarea în unitate a proiectului ,,Citeste 100 de cărți” 
cu Asociația OvidiuRo, prin care am îmbogățit biblioteca școlară. 

- Activități extrașcolare care au la bază excursii, ateliere de creație, concursuri și 
parteneriate. De menționat este parteneriatul cu grădinițe din republica Moldova în 
proiectul transfrontalier ,,Ursulețul călător”, parteneriatul cu trupa de teatru ,,Trilby”, 
parteneriatul cu Asociația Ovidiu Ro, etc. Cadrele didactice au acordat o mare atenție 
acestui gen de activități atât prin modul de realizare cât și prin modul de interacțiune 
cu copiii, asigurând un mediu stimulativ pentru aceștia. 
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- Publicarea tuturor reușitelor atât în ziarul local cât și pe rețelele de socializare, 
pe site-ul unității și pe platforma acesteia, Kinderpedia.. Astfel părinții, comunitatea, 
partenerii noștri ne vor cunoaște activitățile și unitatea. 

 Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 
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Promovarea imaginii grădiniței prin activitatea de 

parteneriat educațional cu familia 
 
 

Prof. Sîrghi Gabriela Raluca 
 
 
Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent in relațiile 

de colaborare ce se stabilesc intre unitățile de învățământ si diferitele segmente ale 
societății. Necesitatea si importanta parteneriatelor rezida in doua aspecte: 

▪ nevoia deschiderii grădiniței către comunitate 
▪ sensibilizarea comunității la nevoile grădiniței 
Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa răspundă 

solicitărilor din sistemul educațional este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest 
lucru rămânând un instrument valoros al grădiniței-in general si un mare câștig pentru 
educația copiilor-in special, pornind de la ideea ca preșcolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obișnuita a grădiniței pentru a intra in relația cu semenii. Copilul vine 
astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un mediu comunitar 
variat. 

Educatoarea este cea care trebuie sa inițieze, sa conceapă, sa structureze pertinent 
si corect parteneriatul educațional, traducându-l intr-un proiect valoros pentru toate 
părțile implicate. 

La noi in grădiniță, parteneriatul educațional constituie o pârghie importantă prin 
intermediul căreia se transmite către parteneri informații, aprecieri, impresii, care 
contribuie la conturarea unei imagini pozitive a grădiniței noastre. Parteneriatul 
educațional înregistrează in fiecare an școlar noi accente care fac cunoscută activitatea 
grădiniței, valoarea și prestigiul acesteia, finalitățile procesului educațional derulat în 
această instituție de învățământ preșcolar. 

PARTENERIATUL CU FAMILIA 
Parteneriatul grădiniță-familie construiește relații strânse intre cele doua medii ale 

educației, stabilește un sistem de valori apropiat intre acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

▪ Scopul: Inițierea părinților in problemele specifice educației din grădinița privita 
ca un ,,microgrup” din care copilul face parte;  

 Dobândirea de către părinți a unor abilitați de relaționare cu copii. 
▪ Exemple de activități derulate pe perioada parteneriatului: „Ne întâlnim din 

nou”, ,,Tradiții de Crăciun”, ,,Cine lucrează mai frumos?”, ,,Cum aleg școala la care 
va merge copilul meu?”, ,,Ultimii pași împreună”. 

Colaborarea Grădiniță - familie se bucură de multă atenție în unitatea noastră, 
având în vedere că reușita actului educațional depinde în mare măsură de felul în care 
funcționează acest parteneriat. Am conștientizat că prioritar în relația Grădiniță - 
familie este cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și 
autentic în contextul actual în care familia însăși trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative. 
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Părinții noștri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioși și cooperanți prin 
modul de implicare a lor în toate activitățile desfășurate în grădiniță. Astfel, au sprijinit 
de fiecare data acțiunile și activitățile extracurriculare, când a fost posibil, prin 
susținere financiară în cazul deplasărilor și prin participare direct si indirecta la 
activități în parteneriat cu factori din comunitate. 

De asemenea, o mare parte din părinți s-au implicat în pregătirea copiilor pentru 
participarea la concursuri/evenimente (de ex: au confecționat costume pentru copiii 
care au participat la ,,Parada costumelor ecologice", i-au ajutat pe cei mici sa realizeze 
un dovleac sculptat/pictat pentru „Festivalul dovleacului”, etc.). 

Părinții au participat, înainte de pandemie, la acțiunea ,,Ziua porților deschise", 
prilej cu care au urmărit la fiecare grupă activitățile pregătite de educatoare cu această 
ocazie. Având în vedere că acest eveniment poate deveni un instrument valoros în 
promovarea grădiniței ne propunem ca în edițiile viitoare, daca va fi posibil, după 
terminarea pandemiei, această acțiune să fie mai bine pregătită și mediatizată pentru a 
atrage un număr mai mare de părinți și potențiali viitori părinți. 

La nivelul grădiniței s-au constituit comitete de părinți care comunică foarte bine 
cu conducerea grădiniței, cu întregul colectiv, oferind sprijin concretizat în resurse 
materiale, donații și sponsorizări pentru ameliorarea bazei materiale. 

La finalul anului școlar trecut am obținut un feed-back pozitiv din partea părinților 
prin centralizarea rezultatelor chestionarelor administrate de Comisia CEAC, 
chestionare menite să măsoare gradul de satisfacție a beneficiarilor/ părinți din 
grădiniță. 

În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din grădinița noastră este un mod 
de inter relaționare plenară și permanentă, concretizat în programe de educație, 
informare și acțiuni specifice pentru părinți, activități care și-au dovedit eficacitatea în 
mărețul proiect pe care grădinița și familia îl derulează ca parteneri - dezvoltarea 
personalității copilului preșcolar 

 
PERSPECTIVE 
Pentru anii următori ne dorim sa intensificam modalitățile de promovare a 

imaginii grădiniței proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: 
-Găsirea de soluții pentru promovarea activității grădiniței; 
-Inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, județean, 

național și revigorarea parteneriatului internațional. 
-Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire 

si educație care se desfășoară în cadrul grădiniței; 
-Planificarea atentă a campaniilor de informare și comunicare cu beneficiarii care 

vor avea un caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: interviuri, reportaje 
realizate cu părinții, broșuri, pliante. 

În final, considerăm că prin toate relația de parteneriat cu părinții stabilita la 
nivelul unității, am reușit să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale 
(asigurarea șanselor în educație, transparență, dialog, comunicare, responsabilitate), iar 
prin asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relații, am contribuit substanțial la 
creșterea prestigiului grădiniței. 
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CONCLUZII 
  
Inițierea si derularea de activități in parteneriat reprezintă o provocare pentru 

educatorul de azi, necesitând multa creativitate in concepere, dinamism in derulare, 
responsabilitate in monitorizare, flexibilitate in luarea deciziilor. 

In esență, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a ști sa faci o 
schimbare: 

▪ înseamnă sa găsești modul optim pentru a atinge un scop; 
▪ sa poți conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; 
▪ sa identifici just competentele persoanelor implicate in proiect si sa le utilizezi 

corespunzător, 
▪ sa combini atitudini, abordări si tehnici ce se aplica la o gama larga de sarcini. 
Iar apoi sa fii capabil sa gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva 

valoarea de câștig. 
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Rolul și importanța colaborării cu familia în educarea copiilor 

 
 

Prof Sitariu Mihaela-Corina 
Grădinița cu P. P. Floarea Soarelui, Reșița 

 
 
,,Un copil este ca o sămânță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va 

rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji,de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, 
de cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare.E atât de plăpândă… Cum ai 
putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” (Irina 
Petrea) 

Părinții au un impact direct și durabil asupra copiilor și joacă un rol-cheie în 
susținerea educației lor. Participarea activă a părinților în educație, duce la o implicare 
mai mare a copiilor în activitatea școlară, și obținerea de rezultate mai bune. Acest 
lucru se traduce, de asemenea, în beneficii economice și sociale pe termen lung.Atunci 
când părinții oferă o bună creștere copiilor, cu siguranță le sporesc șansele de a deveni 
adulți de succes. Înainte de a se confrunta cu realitatea vieții în societate, copiii trec 
printr-o primă etapă care este viața în sânul familiei. Aici își vor începe educația și vor 
învăța primele valori care le vor modela personalitatea.Părintele este partenerul-cheie 
în educația copiilor, iar rolul lui nu este doar acela de a face temele și de a le corecta, 
ci şi de a-i ghida și de a le crea un climat favorabil, astfel încât aceștia să se dezvolte 
armonios. 

Nu este indicat să adoptați modelul rigid și autoritar. Cu toate acestea, în lipsa 
definirii unor repere rezultă două tipuri de personalități: fie tineri fără autocontrol, 
agresivi, nemulțumiți, fie tineri care sunt anxioși și temători. În consecință, este 
important să-i învățați pe copii elementele de bază ce țin de educație. Iată câteva dintre 
elemente esențiale care pot să stimuleze și să direcționeze cât mai devreme dezvoltarea 
copilului. 

Cultura însumează setul de valori și ritualuri stabilite într-un mediu social care ne 
ajută la conturarea propriului caracter. Un copil trebuie să se conformeze mediului său 
pentru a avea acces la o primă conștientizare a lui însuși. În timpul adolescenței, în 
timp ce se confruntă cu o criză a creșterii și a identității, tânărul își formulează întrebări 
asupra valorilor primite. Ca adult, el redefinește valorile primite prin integrarea lor în 
propria personalitate.  

Mijloacele de a le transmite sunt numeroase: legende, povești, dansuri, feluri de 
mâncare tradiționale, discuții pe această temă, dar si comportamentul de zi cu zi al 
parintilor. 

Abilitatea de a discerne binele de rău se formează în jurul vârstei de 6-7 ani, 
numită pe bună dreptate vârsta rațiunii. Codurile morale definite de cultură și religie, 
precum și legile în vigoare sunt primele elemente care trebuie integrate. Valorile 
morale nu pot fi transmise prin simpla vorbire, ci prin experimentare, iar prin evaluarea 
situațiilor și prin a avea niște discuții timpurii cu cei mici, această judecată poate fi 
rafinată. Identificarea valorilor morale face posibilă căutarea în fiecare ființă umană 
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caracteristicile superioare care îi hrănesc sufletul.A deveni treptat responsabil pentru 
gândurile, acțiunile și consecințele acestora indică trecerea persoanei la maturitate. 
Această responsabilitate implică capacitatea de a colabora și de a se supune atunci când 
este necesar. De fapt, dificultățile școlare și sociale provin adesea din faptul că cei mici 
nu preiau responsabilități proporționale și potrivite vârstei lor.Politețea, punctualitatea 
și grija pentru ceilalți trebuie deprinse de la o vârstă fragedă. Regula de aur este: 
iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. De asemenea, este important să arătăm copiilor 
noștri cum să-și apere punctul de vedere și să-i ajutăm să facă acest lucru atunci când 
sunt victime ale nedreptății.  

Învățarea de a rezolva problema prin nonviolență face parte atât din educația 
familială, cât și școlară. De exemplu, învățați-l pe micuțul vostru să mulțumească când 
i se oferă ceva, amintiți-i că este nepoliticos să întrerupi o discuție.Deoarece copilul 
este inițial egocentric, el dorește ca toți cei din jurul lui să-i satisfacă în mod special și 
imediat nevoile, dorințele și capriciile. De aceea, ca părinte trebuie să acceptați faptul 
că acesta trebuie să învețe progresiv să tolereze frustrarea și să-i oferiți ocazia să 
găsească singur soluții și mecanisme prin care își poate controla frustrarea și emoțiile.  

Copiii care pot obține orice fel de cadouri pentru a se simți mai bine într-un anumit 
moment, ajung de obicei să fie nefericiți.Este important ca cel mic să învețe să fie atent, 
să se concentreze pe obiectul muncii sale. Puteți să-l ajutați să-și dezvolte aceste 
abilități prin stabilirea unor reguli în legătură cu orele de joacă, de uitat pe 
tabletă/telefon și de învățat/citit. Totodată, a face temele, a pune hainele la loc sau 
făcutul patului sunt activități de rutină relevante pentru a dezvolta perseverența și 
răbdarea copiilor.Copiii trebuie să se obișnuiască de mici cu faptul că vor face greșeli 
și că drumul pe care vor merge nu va fi întotdeauna unul liniar. Aceștia trebuie însă să 
înțeleagă cu ajutorul părinților că e necesar să fie dispuși să-și asume riscuri și să 
accepte eșecul ca o parte firească a vieții. Motivați-i să nu se lase descurajați și să 
depună mereu eforturi pentru a se autodepăși, fără să caute însă perfecțiunea. Lăsăți-i 
să și greșească, să învețe din propriile greșeli și sa experimenteze.În cazurile mai 
dificile, asocierea dintre terapia medicamentoasă și terapia cognitiv-comportamentală 
s-a dovedit a fi eficientă.  

De asemenea, este important să se includă terapia printr-un grup de sprijin pentru 
a combate izolarea socială. Acest sprijin ar trebui să permită persoanei să reinvestească 
în diferitele sfere ale vieții și să-și recupereze libertatea și capacitatea de a face alegeri 
prin alte tipuri de activități. În plus, pentru cei tineri, educația în domeniul mass-media 
joacă un rol crucial în prevenirea dependenței de calculator. 

Cum să-ți ajuți copilul să navigheze lumea virtuală într-un mod sănătos?Fiți 
conștienți de potențialul pericol și recunoașteți semnele de avertizare. În al doilea rând, 
trebuie să aflați ce-l motivează pe copilul dumneavoastră: aventura, fantezia, emoția 
puternică etc. Apoi, trebuie să găsiți modalități de a vă ajuta copilul să satisfacă acea 
nevoie în lumea reală. 

Motivațiile copilului dețin cheia. Dacă copilul dumneavoastră are nevoie de 
intensitate sau emoție, poate că este timpul să îl înscrieți la un tip de sport mai 
antrenant.  

Dacă jocul de roluri pare a fi factorul motivant, implicați copilul în teatru. 
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Rolul părinților este: 
● să aibă conversații despre utilizarea sigură a Interntului; 
● să se folosească de funcția de control parental pentru a bloca accesul copiilor la 

conținut neadecvat; 
● să le limiteze timpul de conectare; 
● să stabilească un program cu reguli și consecințe clare; 
● să le amintească de faptul că au și alte activități de făcut (sport, gospodărie). 
Nu uitați, în cazul în care situația devine dificil de gestionat, solicitați ajutorul 

unui terț.Nu vă faceți speranțe deșarte, abstinența totală este un obiectiv imposibil de 
atins. Experții sunt de acord în această privință: eliminarea ecranelor ar fi totodată 
contraproductivă, deoarece acestea sunt inevitabile. Se poate trăi fără alcool sau 
droguri, dar nu se poate fugi de internet.Este tehnologia rea? Nu, categoric nu. Este 
periculoasă? Când nu este folosită cu măsură și cu un scop bine definit, da. Dacă 
adolescentul sau copilul dumneavoastră va folosi Internetul corespunzător acesta se va 
dovedi a fi un instrument valoros în educația și devoltarea lui. 

Familia este prima colectivitate care își pune amprenta pe caracterul omului, cea 
dintâi școală ce pune temelii viitoarei personalități. Primele valori sociale sunt 
transmise copilului de către familie înainte ca acesta să beneficieze de educația 
instituționalizată.Copilul este un dar prețios al lui Dumnezeu și fiecare părinte se simte 
responsabil de marea comoară ce i-a fost încredințată.În primele etape ale vieţii, 
responsabilitatea educării copilului revine familiei.  

Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare 
pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Grădiniţa este un important 
mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi, şi 
le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării.După familie, grădiniţa constituie 
prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie îl aşază într-un 
cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi 
obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime 
şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care va avea un efect benefic 
asupra copiilor.Ca parteneri în educație să fim convinși că nu educăm copiii doar atunci 
când vorbim cu el; doar atunci când le oferim tot ce își doresc; doar atunci când 
realizăm, împreună, activități atractive. Îl educăm în fiecare moment al vieţii noastre. 
Felul cum ne îmbrăcăm, cum vorbim cu alţi oameni şi despre alţi oameni, cum ne 
bucurăm şi cum ne întristăm, cum ne purtăm cu prietenii şi cu cei care nu ne sunt 
prieteni; toate acestea au pentru copil o mare însemnătate.  

Copiii urmează exemple de la un număr mare de persoane: ei imită fraţii mai mari, 
pe prietenii de joacă, pe colegi, pe educatori. Prin jocul lor copiii imită activitatea şi 
comportarea celor din jur; imită relaţiile care se stabilesc între oameni în cadrul vieţii 
de familie şi în societate de aceea să ne străduim să investim tot ce avem ami bun în 
noi pentru binele acestor mici făpturi care ne sunt încredințate spre a fi iubite, modelate 
și însoțite în viață.Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie 
nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. 
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În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde 
de o colaborare prodigioasă dintre acești doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi 
familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim 
cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional.“Fiecare copil pe 
care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 
Bibliografie: 
 
 Din actele Simpozionului Internațional, Formarea Inimii, Iași, 2009 
 Ecaterina-Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura 

„Aramis”, 2002 
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRASNA VIȘEULUI-MARAMUREȘ 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ȘMULIAC LUCICA 

 
 
 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 

procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin 
fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 
Motivarea preșcolarilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 
preșcolarului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și 
prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei 
pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional.  

 Revenind la imaginea școlii online, trebuie să mă refer tot la imaginea 
educatoarei.  

 Chiar dacă lucrăm de acasă, când realizăm videoclipuri, facem poze sau lucrăm 
live- sincron cu copiii. Aceștia nu trebuie să ne vadă în ținută de casă, neglijent 
pieptănate sau îmbrăcate, să fim bine pregătite din toate punctele de vedere, ca și atunci 
când am fi în sala de grupă, cu copiii lângă noi astfel le arătăm că îi respectăm atât pe 
ei cât și pe părinți 

 Așadar să fim exemplu permanent orăcând și oriunde ne-am afla! 
 În activitatea online părinții și copiii nu se întreabă de pe ce calculator lucrăm. Ei 

au nevoie să fii cât mai prezente în viața lor, să le transmiți munca ta, efortul tău de a-
i ajuta să lucreze acasă cu copiii.  

 Însă nu trebuie să uităm că orice are o limită. De aceea trebuie să dozăm cu multă 
atenție cât, cum, când și ce transmitem părinților. Există riscul de a fi prea insistente, 
prea prezente, prea intruzive ceea ce ar putea duce la dezacord, dezinteres chiar ripostă 
din partea lor. Trebuie să le spunem mereu că noi doar sugerăm ei vor face cât,cum și 
ce pot, ce doresc. Ba mai mult să-i încurajăm să contribuie cu propriile idei, trăiri și 
propria creativitate.  

 Nu putem nega că educatoarele, în activitatea online depind în totalitate de 
disponibilitatea părinților, de interesul lor pentru intervenția noastră în educarea 
copiilor, pe această cale. Nu avem ce face, ne mulțumim cu ce primim, facem apel, 
rugăm și încurajăm prezența părinților în număr cât mai mare. 

 Noi, în școala online, separate fizic de copii, muncim mai mult,filmăm, 
fotografiem, postăm, facem tot ce putem, să transmitem părinților munca noastră, 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

911



interesul, seriozitatea, perseverența, disponibilitatea, flexibilitatea, pentru ca noi să 
avem conștiința împăcată.  

 Consider că dacă toate acestea sunt reale, puse în practică contribuie la 
îmbunătățirea imaginii școlii. Părinții discută între ei pe rețelele de socializare și 
evaluează munca noastră, astfel că de noi depinde ce vor afirma aceștia, despre noi, și 
implicit despre grădinița în care ne desfășurăm activitatea. 

 Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al preșcolarilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de 
activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și 
județean sau național.  

 Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
preșcolarilor. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin 
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile 
rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei 
platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar 
putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.  

 În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine.  

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate 
este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual 
asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în 
mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu! 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI PRIN 

PARTENERIATUL CU FAMILIA 
 
 

PROF. ŞOLDAN ANUŢA 
G.P.N. ,,STEJĂRELUL” CAJVANA 

 
 
 Promovarea imaginii unităţii noastre scolare reprezinta o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali : gradiniţă –prescolari –părinţi.In zilele 
noastre ,unitatea de învaţămant trebuie sa fie pregătită să facă faţă unor cerinţe tot mai 
complexe din partea societaţii contemporane si să îsi revendice locul sau in viaţa 
copiilor pe care îi educă,dar si în centrul comunităţii. Misiunea cadrelor didactice este 
de a promova un invăţămant deschis ,flexibil ,care să ofere sanse egale de dezvoltare 
tuturor copiilor . 

Parteneritul educaţional constituie o parghie importantă prin intermediul cărui se 
transmit către parteneri informatii,aprecieri impresii ,care contribuie la conturarea unei 
imaginii pozitive a institutiei.Educaţia este obligatorie ,dar din fericire nici o instituţie 
nu poate forţa alegerea părintelui . Părintele este liber să aleagă instituţia scolară în 
funcţie de mai mulţi factori si anume: recomandările altor părinţi ,apropierea faţă de 
casa sau locul de muncă sau convigerea proprie după vizitarea unităţii. 

Promovarea imaginii ,reprezintă acţiunea de convergenţă si de interferenţă a 
reclamei, publicităţii ,utilizarea liderilor de opinie si a tehnologiilor de creeare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare si multidimensional prin 
transmiterea unor mesaje. 

O promovare pozitivă a instituţiei scolare, se realizează prin publicarea tuturor 
reusitelor ,internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele si 
produsele activităţilor. 

Cu ajutorul unui site,a unui email sau a unei platforme,nu doar că putem ţine la 
curent părinţii cu tot ce se întamplă in scoala ,dar putem promova activităţile si implicit 
scoala în cadrul căreia acesta se desfăsoară.  

 Părinţii pot fi cooptaţi astfel în anumite activităţi,unde pot fi parteneri active prin 
modul de implicare a lor în toate activităţile desfăsurate în grădiniţă. 

Din cadrul proiectelor desfăsurate în unitatea noastră G.P.N. ,,STEJARELUL” 
Cajvana enumerăm cateva : 

Proiecte educaţionale : 
,,SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”, 
,,JOC ,MIŞCARE,SĂNĂTATE” 
,,DE LA JOC LA EDUCATIE FINANCIARĂ” 
 ,,,NATURA, PRIETENA NOASTRĂ”, 
,,CAMPIONI IN TIMPUL LIBER”, 
 ,,MĂNANC SĂNĂTOS ,CRESC FRUMOS”  
,,MICII EUROPENI”,ETC. 
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Aceste proiecte au ca parteneri nu doar părinţi, în ajutorul nostru vine si biserica, 
primăria ,poliţia, dispensarul uman, scoala ,ocolul silvic,etc. Acesti parteneri ne-au fost 
alaturi si în proiecte de voluntariat,proiecte de incluziune socială dar si de integrare a 
copiilor cu CES, desfăsurate în cadrul unor activităţii cum ar fi ,,DE LA INIMĂ LA 
INIMĂ”, ,,MICII CĂJVĂNENI PLANTEAZĂ BRAZI”, ,,SINGURI ACASĂ”, ,, ŞI 
EU SUNT COPIL, ŞI EU POT”,ETC. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
“Impreună pentru copii:grădinita si comunitatea”-Proiectul pentru Reforma 

Educatiei Timpurii(P.R.E.T.) 
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FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA 

 
 

Prof. înv. Prescolar Soldan Elena 
Școala Gimnazială Dragomiresti 

Gradinita Vad 
 
 

 Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor 
de reînnoire a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva 
unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei 
permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se 
extinde depăşind constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează 
cu ceilalţi. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă 
cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate 
problemele pe care le comportă această acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în 
formarea la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, 
fizic şi socio-moral am urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un 
parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii 
din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu 
privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru 
copii). 

În baza cercetărilor făcute în şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a 
reieşit faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, 
beneficiarii acestei colaborări sunt elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în 
funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: 

 Ajută profesorii în munca lor 
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
 Oferă servicii şi suport familiilor 
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
 Ajută la managementul şcolii 
Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 

obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 
paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 
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Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in 
educaţie, in jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca 
un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in 
organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt 
considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor 
publice. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. 
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni 
educative pe care copilul le primeşte sunt cele din familie. In familie se conturează 
caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să 
intervină in numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării 
lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce 
a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat 
pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme 
aşa-zis ,,delicate”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de viaţa sexuală, 
etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este nu numai 
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, 
părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi 
care se repetă la generaţiile următoare. 

 Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se 
susţin, ele asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară 
şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 
intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul 
economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
reducerea ratei de abandon şcolar . 

 Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi 

nu ca pe un ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al 

politicilor şi practicilor educaţionale. 
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră 

parteneri în educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate 
funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă 
esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. În 
relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la 
părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia 
respectivă cere un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste 
dificultaţi pot apărea din părerile divergente privind responsabilitatea statului şi a 
familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către parinţi, 
impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi 
datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală. 
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În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă 
un element esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje 
personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 
Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea armonioasă şi creatoare, a 
insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o 
societate aflată într-o schimbare rapidă. 

 
Bibliografie: 
1. Robu, Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 

2008 
2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan,Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, 

Editura Polirom, Iaşi, 2001 
3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, 

Bucureşti, 2004 
4. Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2000 
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Promovarea imaginii școlii 

 
 

Șc. Gim. ,,Ion Strat” – Gioseni – Bacău 
Prof. înv. primar, Soric Maria 

 
 
 În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în central comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățămănt un cadru viu, un mediu în 
continuă schimbare. Privit cu reticiență la început, internetul, a devenit acum un mediu 
de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Consider ca fiind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing în 
promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevii către școala ta, chiar pentru 
ai păstra sau ați face cunoscută activitatea. De ce? 

De 22 ani sunt cadru didactic în acestă școală (o școală de ,,țară”) și nu o dată am 
auzit ,,de ce nu v-ați transferat la o școală din oraș?(Bacău)”. La început mi-am zis că 
doar o generație voi sta să o duc până la capăt,... apoi încă una,și încă una, și nu mai 
știu câte sunt că după prima generație am avut doar clase simultane, deci un număr 
dublu de generații. Ce m-a oprit să mă transfer? Nu știu! Ca mine sunt colegi care și-
au pus sufletul și inima în slujba elevului și nu numai, și a părintelui, și a instituțiilor 
publice din sat și comună. Nu de puține ori eram etichetați ,,mai puțin pregătiți,,, 
,,plafonați,, etc., fără să ne cunoască cu adevărat activitatea noastră. Poate am muncit 
de trei ori mai mult decât colegii nostri care profesau în școlile din oraș, dar când vedeai 
că la sfârșitul orelor vine copilul și-ți spune că nu ar mai vrea să plece acasă și mă 
întreba - de ce nu vreau să dorm în clasă?, să nu mă mai duc la mine acasă, - uitai toate 
greutățile. 

 Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru 
comunitate și prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

 Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am 
reuşit sǎ atragem atenția asupra potentialului elevilor noștri.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emoțional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
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beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. Așa am infiintat în școală activități dedicate părinților; ,,Corul satului”, (22 
parinți), ,,Teatrul în sat la noi” (22 parinți). Implicându-se părinții în activități 
recreative cu interes cultural sub îndrumarea cadrelor didactice și elevii au fost motivați 
să învețe și să participe la activitățile școlii cu mai multă dedicație. 

Rezultatele muncii noastre se văd după 18 - 20 ani, de aceea spun cu mândrie că 
pe lăngă acei copii care au ajuns farmaciști, contabili, IT-ști, cadre sanitare, am ajuns 
să am colegă de catedră o fostă elevă din prima generație din această școală.  

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată prin publicarea tuturor reușitelor 
elevilor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Un email 
trimis sau crearea unei platforme, pot ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în 
școală, dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se 
desfășoară.  

 Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.Această 
responsabilitate este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se crează 
greu și se poate pierde rapid.  

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul 
rural sau urban. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 
 

Soricu Dana-Antonela 
Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure 

  
 
 Motto: “ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” 

 Ferdinand, rege al României 
 
 O modalitate de a privi şcoala este aceea ca făcând parte din mediul economic şi 

socio-cultural al comunităţii. Şcoala nu îşi poate realiza potenţialul fără sprijinul 
comunităţii. Pe de altă parte, însă, comunitatea are nevoie de şcoală nu doar pentru a-i 
educa tinerii, ci şi pentru a sprijini învăţarea permanentă a adulţilor. Şcoala este un 
element esenţial al comunităţii prin resursele umane pe care le are, dar şi prin resursele 
materiale şi dotările sale – într-un cuvânt, infrastructura educaţională – ce constituie 
elemente vitale ale mediilor de învăţare din şcoli .  

 Rezultatele cercetărilor în domeniu relevă faptul că infrastructura de foarte bună 
calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi 
reducerea abandonului şcolar.O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării 
permanente a comunităţii. 

 Transmiterea cu regularitate a veștilor pozitive despre școală către autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
obiectiv este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web, revista școlii, elaborarea 
unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor 
de bună practică în managementul instituţional au un rol important în promovarea 
imaginii școlii în comunitate. 

 Şcoala noastră garantează accesul la învaţătură, promovează identificarea şi 
dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă 
viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.Încurajăm fermitatea, 
disciplina susţinută, spiritul de colaborare şi muncă în echipă, pentru a crea un mediu 
favorabil procesului educaţional.Instituţia noastră este deschisă dialogului ,susţine 
educaţia în continuă schimbare, educaţia orientată spre valori democratice şi umaniste, 
într-un mediu stimulativ. 

 În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă 
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii școlii,dar şi de stabilire a unor relații 
directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți. Se impune planificarea atentă a 
campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter 
permanent şi vom folosi o gamă largă de mijloace: interviuri, reportaje, broşuri, pliante. 

 Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități 
desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai 
numeroasă a elevilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în 
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diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte 
sub îndrumarea profesorilor. Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu părinții 
elevilor deoarece relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea 
școlii și sporesc prestigiul instituțional.Prin combaretea violenței, reducerea 
incidentelor din cadrul acesteia, oferim un mediu sigur, promovăm toleranța și un spirit 
moral-civic pozitiv în care elevii să se integreaze cu ușurință creând o imagine pozitivă 
a școlii noastre. 

 Antrenarea elevilor în activități de anvergură internațională duce la înțelegerea 
existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. 
Creșterea prestigiului școlii vine ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată 
atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel relațiile cu 
organismele instituționale și cu autoritățile publice, atrăgând atenția comunității locale 
asupra unor rezultate meritorii obținute de elevii noștri îndrumați de cadre didactice de 
excepție. 

 Activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și 
aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. 
Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 
stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional, în contextul respectării 
drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale.Aceste activități au ca scop 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea 
unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. 

 Copiii și tinerii își petrec o bună parte din timp la școală, prin urmare, aceasta 
trebuie să fie un loc esențial pentru conturarea stării lor generale de bine, cu ale sale 
aspecte sociale, fizice și emoționale. Sănătatea și starea de bine a elevilor le 
influențează capacitatea de a beneficia de pe urma unei educații de calitate și de a-și 
atinge întregul potențial școlar. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid. Putem promova imaginea școlii oferind, în primul 
rând, elevilor o educație de calitate, acces la resursele educaționale, proiecte și activități 
extrașcolare, elevii fiind motivați în alegerea școlii respective.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. STAMATESCU NICOLETA LOREDANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VIS DE COPIL”, TG-JIU 

 
 
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 

tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară Deschiderea spre nou se realizeaza datorită 
cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a 
școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum 
anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 
cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  
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Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

923



 
“ȘTIINȚA AZIˮ 

 
 

Autor: Profesor Inginer Stan Carmen 
Instituția: Liceul de Transporturi Auto “Traian Vuia “ Galați 

 
 

 
Cercetarea științifică e acel loc unde se 

pun întrebări și se caută răspunsuri la cele 
mai dificile și mai importante probleme din 
știință și tehnologie, cu un impact direct 
asupra bunăstării omenirii pe termen mediu 

și lung.  
Descoperirile și invențiile științifice au un rol crucial în îmbunătățirea calității 

vieții în toate aspectele, de la medicină până la divertisment. De asemenea ele asigură 
viitorul a șapte miliarde de oameni care împart aceeași planetă, cu resurse limitate. 

În cercetare, viitorul începe azi…. 
 Originea vieții pluricelulare 
Oamenii de știință au descoperit că o moleculă antică, GK-PID, e motivul pentru 

care organismele unicelulare au evoluat în organisme multicelulare în urmă cu 800 de 
milioane de ani. Molecula e asemănătoare unei carabine, capabile să aducă cromozomii 
laolaltă pentru a-i „împușca” apoi către peretele unei membrane celulare în momentul 
în care începe diviziunea. 

Astfel, celulele se pot copia cum trebuie, evitând să devină canceroase. 
Descoperirea, potrivit ListVerse, indică faptul că versiunea antică a GK-PID nu 

s-a comportat în primă fază la fel cum o face astăzi. Singurul motiv pentru care a 
devenit capabilă să funcționeze astfel a fost o mutație care i-a permis să se autocopieze. 
Acest lucru sugerează că originea vieții pluricelulare e o singură mutație. 

Un nou număr prim 
Matematicienii au descoperit, în ianuarie, un nou număr prim: 2^74,207,281 – 1. 

Criptografia modernă necesită folosirea numerelor prime Mersenne și a altor numere 
complexe, pentru a coda datele. Noul număr prim este cel mai lung descoperit până 
acum, fiind cu cinci milioane de cifre mai mare decât predecesorul său. Forma pe care 
o vedeți mai sus e singura practică de scriere a acestui număr. 

A noua planetă în Sistemul Solar 
Oamenii de știință au căzut de acord că Pluto e prea mică pentru a fi considerată 

o planetă propriu-zisă. Chiar și înainte de descoperirea ei, existau zvonuri despre 
existența unei așa-numite Planete X. În ianuarie 2016, cercetătorii de la Institutul de 
Tehnologie din California au prezentat, în sfârșit, dovezi ale existenței acestei planete. 

Similară ca dimensiune cu planeta noastră sau un pic mai mare, noua descoperire 
nu are momentan un nume, nu până când nu va fi văzută în mod direct. ,,Avem restricți 
destul de bune pe orbita sa. Ce nu știm însă este care este poziția sa exactă în orbită, 
ceea ce este destul de trist.” Doctorul Michael E. Brown, unul dintre cei responsabili 
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de descoperire este convins că aceasă planetă există și că putem fără probleme să o 
percepem ca fiind în același sistem solar cu noi, chiar și dacă se află la o distanță 
aproximativă de 20 – 100 miliarde de mile depărtare și i-ar lua între 10.000 și 20.000 
de ani să încheie o mișcare de tranziție în jurul Soarelui pe propria orbită. 

O nouă metodă de stocare a datelor 
În februarie 2016, cercetătorii britanici au prezentat un disc de cuarț de 

dimensiunile unei monede, pe care pot fi stocaţi 360 de terabiţi de informaţie, pentru o 
perioadă de până la 13,8 miliarde de ani. Mediul de stocare creat de specialiştii 
Universităţii din Southampton a fost denumit „cristale de memorie Superman”. 

Cercetătorii au folosit un laser cu pulsaţii de câteva femtosecunde pentru a scrie 
informaţia binară în structura 3D a cuarţului la o scară nanometrică. Citirea discului se 
face la rândul său tot cu un asemenea laser. Sistemul de stocare este, de asemenea, 
rezistent, putând suporta temperaturi de 157 de grade Celsius. Momentan, aceasta e cea 
mai performantă metodă de stocare și ar putea îngloba toată istoria omenirii. 

Un fluviu de fier topit se ascunde în adâncurile planetei noastre 
Un fluviu de fier topit a fost descoperit recent în zona nucleului exterior a 

Pământului, surprinzându-i pe cercetători. 
În cadrul conferinței anuale American Geophysical Union, ce a avut loc în San 

Francisco, a fost anunțată descoperirea unui fluviu unic în adâncurile Pământului. 
Acesta ”curge” cu o viteză de aproximativ 50 de kilometri pe an. Momentan, fluviul 
este poziționat între Alaska și Siberia și se deplasează spre vest. 

Cercetătorii susțin că ”acesta este un lichid metalic foarte dens și este nevoie de o 
cantitate uriașă de energie pentru a pune o asemenea cantitate de materie în mișcare”. 
Din primele observații, acest fluviu de metal topit are cea mai mare viteză observată 
vreodată în interiorul planetei. 

Acesta a fost observat de trei sateliți din programul Swarm, în cadrul unei 
inițiative a Agenției Spațiale Europene de a crea o hartă detaliată a câmpului magnetic 
planetar. Nu doar că acest curent are o viteză considerabilă, dar se pare că și 
accelerează. 

Momentan, acesta are o lățime de 420 de kilometri și încercuiește aproximativ 
jumătate din circumferința planetei. În prezent, acest curent a ajuns atât de puternic din 
punct de vedere magnetic încât influențează modul în care nucleul interior al planetei 
se rotește. 

Al doilea satelit al Pământului 
Mai devreme anul acesta, NASA a detectat un asteroid de mici dimensiuni care 

orbitează în jurul planetei noastre. Acesta nu este un satelit precum Luna, oamenii de 
știință referindu-se la el drept cvasi-satelit. Corpul respectiv orbitează în prezent în 
jurul Pământului, în timp ce planeta noastră se rotește în jurul Soarelui, și va fi prezent 
în următoarele secole. 

Denumit 2016 HO3 de către cercetători, acesta se află, de fapt, pe o orbită în jurul 
Soarelui. Dar în timp ce efectuează mișcarea sa anuală, satelitul încercuiește și planeta 
noastră. Din câte se pare, distanța dintre el și Pământ este mult prea mare pentru a-l 
putea numi satelit natural, însă reprezintă un exemplu interesant de cvasi-satelit. 

Se pare că, pentru o perioadă de timp, Luna nu va mai fi singurul corp celest care 
înconjoară Pământul. Asta deoarece astronomii au detectat un asteroid de mici 
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dimensiuni care orbitează în jurul planetei noastre. Acesta nu este un satelit precum 
Luna, oamenii de știință referindu-se la el drept cvasi-satelit. Corpul respectiv orbitează 
în prezent în jurul Pământului, în timp ce planeta noastră se rotește în jurul Soarelui, și 
va fi prezent în următoarele secole. 

Denumit 2016 HO3 de către cercetători, acesta se află, de fapt, pe o orbită în jurul 
Soarelui. Dar în timp ce efectuează mișcarea sa anuală, satelitul încercuiește și planeta 
noastră. Din câte se pare, distanța dintre el și Pământ este mult prea mare pentru a-l 
putea numi satelit natural, însă reprezintă un exemplu interesant de cvasi-satelit. 

 unei orbite complete, acesta se află mai aproape de Soare decât de Pământ. Orbita 
cvasi-satelitului este una înclinată, fapt care i-a determinat pe experții din cadrul NASA 
să compare deplasarea sa în jurul planetei noastre cu un dans. În cazul în care ar lovi 
vreodată Pământul, un corp de asemenea dimensiuni ar putea distruge un oraș de mari 
dimensiuni. 

Pe parcursul anilor, corpul se va afla la distanța variate față de Pământ, însă 
niciodată na va reuși să se apropie sau să se îndepărteze prea mult, grație forței de 
gravitație. Mai exact, distanța maximă va fi de 100 de ori mai mare decât cea față de 
lună, iar distanța minimă va fi de 38 de ori mai mare. Prin urmare, 2016 HO3 nu va 
reprezenta vreodată o amenințare pentru planeta noastră. 

Telescopul Pan-STARRS 1 din Hawaii a fost cel care a descoperit asteroidul la 
sfârșitul lunii aprilie. Acesta ar fi început să se deplaseze pe traseul său actual în urmă 
cu aproximativ o sută de ani și, după cum am spus mai sus, ar putea continua să facă 
acest lucru timp de câteva secole. 

Descoperire accidental despre utilizarea dioxidului de carbon 
Oamenii de știință de la Oak Ridge National Laboratory Din Tennessee au reușit 

să transforme dioxidul de carbon direct în etanol, din greșeală, așa cum s-au făcut multe 
descoperiri științifice importante. Echipa lucra la o metodă de a transforma CO2 în 
etanol, dar cercetătorii erau convinși că acest procedeu va necesita mai mulți pași și 
catalizatori, dar se pare că aceștia s-au înșelat, iar sistemul descoperit e surprinzător de 
simplu. 

Oamenii de știință au creat o serie de țepi de cupru și carbon de dimensiuni 
nanometrice, montați pe o suprafață de silicon, iar o picătură de azot este așezată pe 
fiecare dintre țepi.  

Când structura este expusă la dioxid de carbon și la o încărcătură electrică slabă, 
o reacție în lanț are loc și procesul de combustie este inversat, astfel că gazul este 
transformat în etanol lichid, arată engadget.com. Dacă tehnologia bazată pe o asemenea 
descoperire este introdusă la scară largă, ar oferi o soluție viabilă pentru bateriile 
utilitare, precum cele vândute de Tesla. 

O posibilă metodă de tratare a HIV 
Prin metoda de editare CRISPR/Cas9, cercetătorii pot decupa o secvenţă defectă 

a unei gene, înlocuind-o cu o secvenţă sănătoasă. Mai devreme anul acesta, experții au 
arătat că această tehnică are un potențial imens în tratarea HIV. Cercetătorii de la 
Temple University a reușit să elimine ADN-ul HIV-1 din celulele T din culturile de 
celule umane crescute în laborator. Le-a ieșit și partea cu prevenirea reinfectării.  

Kamel Khalili, principalul cercetător, consideră că sistemul e foarte eficient și că 
experimentul o demonstrează. Desigur, mai sunt mulți pași de urmat până a stabili că 
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tehnica poate combate, într-adevăr, HIV-ul. Rezultatele au fost publicate în revista 
Scientific Reports. 

Reușitele SpaceX și Blue Origin 
După multe încercări, unele mai reușite decât altele, companiile private SpaceX 

și Blue Origin ne-au confirmat că omenirea are un viitor în spațiu. În aprilie, Blue 
Origin, compania condusă de CEO-ul Amazon – Jeff Bezos, se poate mândri cu 
performanța realizată cu racheta New Shepard. După ce anul trecut a atins performanța, 
pentru prima oară, de a lansa și ateriza o rachetă reutilizabilă, aceeași rachetă a fost 
lansată și aterizată din nou în 2016. În total, au avut loc trei astfel de tentative, iar cei 
de la Blue Origin se pot mândri cu faptul că, de fiecare dată, au fost înregistrate succese. 

Blue Origin a fost prima companie privată care se poate mândri cu această reușită, 
dar a fost urmată îndeaproape de SpaceX. La doar câteva zile distanță, compania lui 
Elon Musk a reușit să plaseze o rachetă pe o platformă plutitoare. După cum scriu și 
cei de la TechCrunch, aceasta a fost cea de-a cincea încercare a americanilor, în 
condițiile în care toate celelalte se soldaseră cu eșecuri. Vasul care a recuperat racheta 
a poartă numele ”Of course I still love you”. 

 Levitarea prin unde sonore  
Cercetătorii au reușit cu succes să facă o minge din polistiren să leviteze folosind 

doar unde sonore. Elementul inedit este reprezentat aici de faptul că e una dintre cele 
mai mari sfere pe care experții au reușit să le facă să plutească doar cu puterea 
sunetului, având 50 de milimetri. Principiul utilizat pentru levitația acustică ține de 
undele sonore staționare, care sunt limitate de reflectoare astfel încât nu se pot dispersa 
în aer și sunt blocate pe loc, anulând efectul gravitației. 

În mod normal, obiectul trebuie să fie mai mic decât lungimea de undă acustică. 
Tehnica tradițională implică prinderea obiectului în nodul de presiune – punctul în care 
presiunea undei staționare nu se schimbă deloc – astfel încât unda staționară de sub 
obiect să funcționeze precum o paletă de ping pong, aruncând obiectul în sus în mod 
constant. A fost prima oară când levitația acustică a fost făcută cu o sferă de 3,6 ori mai 
mare decât lungimea de undă acustică, cu o masă de aproximativ 1,5 grame. 

 Celulele stem pot reda mersul celor care au suferit accidente vasculare 
Un test clinic desfășurat la Universitatea Stanford a presupus injectarea de celule 

stem modificate direct în creierele pacienților care suferiseră accidente vasculare 
cerebrale. 

Procedurile au fost încununate cu succes, fără efecte negative, cu excepția unor 
dureri de cap slabe. Cei 18 pacienți și-au recăpătat parțial mobilitatea, iar cei care erau 
imobilizați în scaune cu rotile au putut merge din nou.  

Cercetătorii au creat un vaccin eficient împotriva Ebola 
Ebola este o boală infecțioasă virală severă, adesea fatală, provocată de virusul cu 

același nume, care se manifestă prin afecțiuni hemoragice severe, survenind în focare 
epidemice în Africa Centrală și Africa de Vest. Ebola are o rată de letalitate de până la 
90% la om, iar ultima epidemie majoră a fost cea care a izbucnit în Africa în anul 2014 
și care a dus la moartea a aproximativ 9.000 de persoane. 

Totuși, se pare că cercetătorii au reușit să creeze un vaccin sigur și extrem de 
eficient împotriva acestei boli, în urma unor teste efectuate cu succes în țări precum 
Guinea și Sierra Leone. 
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Conform unui studiu publicat recent, pe care îl citează și cei de la Verge, niciun 
caz de infecție nu a fost raportat în rândul persoanelor vaccinate cu rVSV-ZEBOV 
imediat după ce au intrai în contact cu o persoană infectată cu Ebola. Asta i-a îndemnat 
pe unii să presupună vaccinul este eficient în aproape 100% din cazuri. 

Oamenii de știință au început să lucreze pentru crearea vaccinului după epidemia 
recentă. ”Trebuie să ne mișcăm mai repede și să producem medicamente și vaccinuri 
pentru boli care ar putea reprezenta amenințări în viitor. Dacă un vaccin ar fi fost 
disponibil la începutul epidemiei, mii de vieți ar fi putut fi salvate”, a declarat Jeremy 
Farrar, din cadrul Welcome Trust, pentru cei de la Guardian. 

Pentru moment, nu știm cu exactitate când va începe producția vaccinului 
respectiv. Merck and Co., gigantul care se va ocupa de partea aceasta, ar fi primit deja 
autorizații din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene pentru a accelera procesul 
de obținere a licenței. Organizația Mondială a Sănătății a fost criticată de unii oameni, 
care considerau că aceasta nu s-a ocupat într-un mod corespunzător de criza din Africa 
de Vest. 

Toate aceste elemente de noutate au la baza lor invențiile și munca cercetătorilor 
care, în majoritatea cazurilor, își fac lucrările publice și le prezintă la conferințe și în 
jurnale. 

Sectorul industrial, firmele, sunt în permanență cu ochii pe inovațiile științifice. 
Trimit oameni la conferințe unde cercetătorii publică, ca să vâneze atât idei cât și 
oameni.  

De multe ori reușesc să recruteze cercetători și să îi angajeze pe sume mari de 
bani. Alteori construiesc laboratoare de cercetare care colaborează strâns cu oameni 
din lumea academică, profesori, cercetători și studenți.  

Ideile pornesc de pe băncile școlii, se dezvoltă apoi în universitate, devin idei noi 
în munca de doctorat și prin colaborările dintre oamenii de știință, după care își iau 
zborul către industrie.  

Și schimbă lumea…… 
În secolul contemporan nouă, știința s-a dezvoltat imens, nu numai prin obținerea 

unor medicamente miraculoase, unor teorii îndrăznete, posibilitatea omului de a 
străbate cerul, dar și prin inventarea sau îmbunătățirea anumitor obiecte utile în viața 
de zi cu zi, fără de care nu ne-am putea imagina: calculatorul, televizorul, mașina de 
spălat și foarte multe tehnologii noi de care nu putea fi vorba în trecut.  

A apărut o noua teorie despre crearea „Planetei Albastre” (secolul XX, Teoria 
Big-Bang-ului), „casa” noastră de atâtea milenii, iar în prezent se încearcă redarea Big 
Bang-ului întrun laborator ultramodern. 

Date fiind aceste circumstanțe, nu putem să nu ne întrebăm: oare s-a terminat 
evoluția noastră? Oare am ajuns la apogeul ei sau este doar o altă etapă din dezvoltarea 
noastră ulterioară spre oameni mai iste/i, mai puternici, spre o civilizație mai evoluată? 

Oricum ar fi, noi căutăm în continuare un răspuns la cele trei întrebari majore: 
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Cine suntem? De unde venim? Și încotro ne 
îndreptăm? 

Dați-mi voie să cred, 
 Că suntem… 
 Praf de stele, fabricat … în România! 
La Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași se produc, în fiecare săptămână, 
câteva miligrame de praf interstelar artificial. O echipă 

de cercetare a creat în laborator un praf din carbon care, analizat, pare aproape identic 
cu materia organică aflată la zeci de mii de ani lumină, în spațiul îndepărtat. 

Reușita îmbină două premiere la nivel mondial: 
 metoda de producere a prafului  
 faptul că firele de praf sunt pufoase și dezordonate, așa cum e de așteptat să fie 

în spațiu. 
Praful creat în laborator, analog celui din spațiu, va permite comunității științifice 

să înțeleagă cum evoluează materia din spațiu și ce se întâmplă cu ea când este radiată 
sau se află în calea vreunei comete. Astfel de studii pot avea loc doar în laborator, cu 
ajutorul produșilor artificiali. Altfel, dacă cercetătorii s-ar limita doar la a observa ce 
se întâmplă în spațiu, cele câteva miligrame obținute săptămânal la Iași ar avea nevoie 
de câteva sute de milioane de ani pentru a se forma natural. 

Rezultatul echipei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fost publicat în 
numărul din decembrie al uneia dintre cele mai prestigioase reviste de astrofizică de la 
nivel mondial, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, editată de către 
Oxford University Press. 

Deși în lume au mai fost obținute produse de carbon asemănătoare prafului stelar, 
cele câteva laboratoare din lume care au reușit performanța au folosit fie temperaturi 
foarte înalte, fie presiuni foarte scăzute. În plus, substanța creată de aceștia, observată 
la microscop, arată ordonat, asemenea unui film subțire.  

În laboratorul din Iași, echipa de cercetători și studenți în Fizica plasmei a obținut, 
la temperatură și presiune obișnuită, „fulgi” de praf, haotici și impredictibili ca 
organizare tridimensională.  

Deși nu există dovezi directe, aceștia sunt cu siguranță mai apropiați de particulele 
care s-ar găsi în spațiul îndepărtat, în regiuni dominate de haos, unde nu acționează 
gravitația. 

 
 
Bibliografie: 
 
www.descopera.ro/stiinta 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cronologia_descoperirilor_științifice 
www.rfi.ro/tag/descoperiri-stiintifice 
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JOCUL 

- modalitate de exprimare a eului,                                                     
de socializare, învățare, educare, dezvoltare 

 
 

Prof. Înv. preșcolar: Stan Diana 
Școala Gimnazială Borlești, Jud. Neamț 

 
 
☺ „Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. Sufletul și 

inteligenţa devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el crește și atât; 
trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.” (Jean Chateau) 

 În viaţa copilului jocul este o activitate deosebit de atrăgătoare care evoluează 
între ficţiunea pură şi realitatea muncii (M. Debesse, 1967) şi ne ajută să cunoaştem 
mai bine înclinaţiile copilului, fiind cel mai bun turn de observaţie de unde putem avea 
o vedere de ansamblu asupra dezvoltării copilului. Jocul ne permite să urmărim copilul 
sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv, motor, 
afectiv, social, moral.Pentru copil “jocul este munca, este binele, este datoria, este 
idealul vieţii. Jocul este sintagma, atmosfera în care fiinţa sa psihologică poate să 
respire şi, în consecinţă, poate să acţioneze”(Ed.Claparede,1936). 

 Jocul la vârsta preşcolară-reprezintă tipul fundamental de activitate, adică forma 
de activitate care susţine în cel mai înalt grad dezvoltarea psihică, prin antrenarea 
psihomotorie, senzorială, intelectuală şi afectivă.  

 În joc se reflectă lumea şi viaţa, în joc se pun bazele personalităţii şi caracterului 
copilului. Jocul este calea copiilor către cunoaşterea lumii în care trăiesc şi pe care sunt 
chemaţi să o transforme.Înţelegerea vieţii de relaţie specifice omului conduce spre 
ideea că jocul se încadrează în fenomenul mai larg al adaptării sociale. Jocul 
impregnează întreaga viaţă, este cea mai importantă modalitate de exprimare a 
copilului preşcolar. Jocul satisface în cea mai mare măsură trebuinţele de manifestare 
şi de exprimare ale copilului. În grădiniţă, este activitatea fundamentală, prin joc 
manifestându-se întreaga viaţă psihică a celor mici. 

 Prin intermediul jocului, copiii își îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să 
manifeste o anumită atitudine - pozitivă sau negativă - faţă de ceea ce-l inconjoară, își 
educă voinţa și, pe această bază formativă, își conturează profilul personalităţii. În 
zilele noastre, jocul trebuie apreciat ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv-
educative. Jocurile sunt parte integrantă din universul copiilor şi sunt necesare 
dezvoltării lor fizice şi psihice; ele sunt instrumente preţioase pentru achiziţii la nivelul 
gestionării emoţiilor şi a relaţiilor sociale, precum şi la nivelul pur recreativ. 

 În procesul de învăţământ, jocul este conceput ca mijloc de instruire și educare a 
copiilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care și le 
propune procesul de învăţământ și, în sfârșit, ca formă de organizare a activităţii de 
cunoaștere și de dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice pe toate planurile. Jocul se 
defineşte ca: “activitate specific umanã prin care subiectul îşi satisface imediat şi 
nemijlocit propriile voinţe, nevoi, acţionând conştient, liber şi constructiv în lumea 
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imaginarã, în care reconstruieşte cu mijloace (psihice şi materiale) personalitatea 
(fizicã şi socialã)în care îşi desfãşoarã existenţa.” (Elena Rafailã) 

 În joc, copiii imită ceea ce i-au impresionat puternic, însă trebuie să precizăm că 
jocul stă puternic sub dorinţa copilului de a deveni adult și de a face ceea ce acesta 
face. În joc sunt modelate însușirile și trăsăturile de personalitate: respectul faţă de alţii, 
responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea sau, poate, opusul lor. Alãturi de 
învãţare, muncã şi creaţie, jocul reprezintã una din modalitãţile esenţiale prin care omul 
se raporteazã la realitatea înconjurãtoare. Prin joc, copilul învaţã şi se dezvoltã totodatã, 
jocul însemnând o explorare a universului, a realitãţii,tot prin joc el reproduce, 
reconstruieşte secvenţe din viaţã sau creazã o nouã lume, oaltã realitate. Ursula Schiopu 
surprindea caracterul universal al jocului în afirmaţia:“De fapt, omul se joacã la toate 
vârstele. Chiar şi la vârsta a treia.” Jocul, prieten nelipsit al copilului, reprezintã pentru 
perioada preşcolarã principala activitate, o formã de manifestare fãrã bariere geografice 
ori religioase, o activitate care îi reuneşte pe copii şi în acelaşi timp îi reprezintã. În 
decursul jocului, copilul acţioneazã asupra obiectelor din jur, cunoaşte realitatea, îşi 
satisface nevoia de mişcare, dobândeşte încredere în forţele proprii, îşi îmbogãţeşte 
cunoştinţele. Copilul schimbã prin joc realitatea lui imediatã, învaţã “sã fie cu 
ceilalti”,învaţã lucruri noi, toate acestea într-o stare de relaxare şi plãcere, totodatã, prin 
joc se dezvoltã întreaga sa fiinţã, i se contureazã personalitatea.  

 Mânuit cu tact pedagogic de către educatoare, jocul este cel mai eficient mijloc 
de modelare practică a socio-afectivităţii preşcolarului. Educarea sociabilităţii se face 
prin încredinţarea unor sarcini şi responsabilităţi sociale, prin antrenarea copiilor în 
jocuri şi activităţi colective care au ca obiective generale facilitarea schimburilor şi 
comunicării cu alţii, jocul împărtăşit fiind prima etapă a socializării. Sentimentul de 
siguranţă, încredere şi acceptare pe care i le conferă contextul jocului, permit copilului 
să îşi exprime emoţiile, să-şi asume riscuri, să încerce să experimenteze, să descopere 
lucruri noi, să treacă peste dezamăgiri, nereuşite. În joc nu există corect şi greşit, pentru 
că la vârsta preşcolară jocul permite să schimbăm/inventăm realităţi, reguli, personaje. 

 Poate că e bine să ne amintim, atunci când suntem în faţa vlăstarelor pe care le 
modelăm, că vârsta lor este vârsta jocului, iar în activităţile didactice ce le desfăşurăm 
cu ei să fie folosite cât mai multe jocuri și atunci … succesul este garantat. 

 „Copilăria este ucenicia necesară vârstei mature, iar prin joc copilul îşi modelează 
propria sa statuie”. (J. Chateau) .Prin joc el pune în acţiune posibilităţile care decurg 
din structura sa particulară; traduce în fapte potenţele virtuale care apar succesiv la 
suprafaţa fiinţei sale, le asimilează şi le dezvoltă, le îmbină şi le complică, îşi 
coordonează fiinţa şi îi dă vigoare . 

Jocul reprezintă o modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare, 
educare, dezvoltare – deoarece:  

 este principalul instrument cu ajutorul căruia se formează şi dezvoltă 
capacităţile psihice ale copilului ; 

  constituie cadrul în care copilul îşi exteriorizează aceste capacităţi psihice, prin 
joc exprimându-şi emoţiile, cunoştinţele, având loc o descărcare tensională; 

 satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de acţiune a copilului;  
 el deschide în faţa copilului nu doar universul activităţii, ci şi universul extrem 

de variat al relaţiilor interumane; 
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 este o modalitate prin care copiii modifică realitatea, născocind noi şi noi 
moduri de joacă, are loc o dezvoltare a capacităţii inventivităţii; 

 activează la copil funcţii mintale şi motrice, funcţia principală fiind realizarea 
eului, manifestarea personalităţii; 

 este o formă de manifestare socială şi agent de transmitere a ideilor, a 
obiceiurilor de la o generaţie la alta. 

 
 Caracterul și conținutul jocului la vârsta preșcolară este dat de o serie de factori 

de influență, dintre care cei mai importanți sunt: 
 nivelul dezvoltării intelectuale, sociale și de conturare a cunoștinței de sine și de 

altul; 
 experiența de viață a copilului și impresiile oferite de mediul ambiant; 
 modelul relațiilor sociale dintre adulți, care este preluat și ilustrat în joc, atât din 

perpectiva comportamentului de rol, cât și al atitudinilor particulare ale adulților 
semnificativ; 

mediul, echipamentele și contextul în care are loc jocul. 
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Școala mea- copiii mei 

 
 

Prof. Stan Gabriela,  
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani, Hunedoara 

 
 
Școala mea este o școală deosebită! De ce? Deoarece aici toți copiii sunt tratați la 

fel, nu există nicio diferență între ei. Școala este situată la marginea orașului, este așa 
cum mulți o numesc o școală ,,de cartier". Am fost întrebată ce înseamnă acest lucru. 
Înseamnă că noi, profesorii îî tratăm cu respect pe elevi, indiferent de abilitățile lor, le 
spunem pe numele mic și facem tot ceea ce este necesar pentru ca el, elevii noștri să se 
simtă bine la școală, să fie apreciați pentru tot ceea ce fac ei. Facem acest lucru dintr-
un singur considerent: ȘCOALA ESTE SINGURUL LOC UNDE COPIII POT, AU 
VOIE SĂ GREȘESCĂ! 

Rolul nostru al dascălilor este să aducem zâmbete pe fața lor, să-i îndrumăm, să 
le explicăm că fiecare om are locul lui, că trebuie să muncim pentru a avea, că oricât 
de greu ar fi, trebuie să mergem înainte. 

Deși suntem o școală de cartier, prin munca și strădania elevilor, a dascălilor și 
uneori a părinților, ne mândrim cu rezultate școlare bune la diferite concursuri școlare, 
la competențele pe care împreună le-am dezvoltat în acestă perioadă de online. Avem 
o legătură strânsă cu elevii noșrti, participăm la multe proiecte educaționale, schimburi 
de experiență și pot spune că mulți dintre foștii elevi au ajuns oameni de nădejde, 
oameni cre-și amintesc cu drag de tot ceea ce au învățat. 

Mai presus de orice, cred că școala este cea care trebuie să pregătescă viitori 
oameni responsabili, buni meseriași.  

Ce poate fi mai plăcut decât să te întâlnești cu foțti elevi după ani de zile și să 
povestești ca și cum doar ce ar fi terminat școala. Ce satisfacție mai mare poți avea 
decât atunci când un fost elev îți devine coleg și-ți spune simplu, cu zâmbetul pe buze: 
,,Mulțumesc pentru tot ceea ce m-ați învățat!" Este ceva cenu poate fi descris în 
cuvinte. 

Am realizat că poți face învățământ de calitate oriunde, indiferent de locul unde 
este situată școala, de situația copiilor. Nu este nevoie de culegeri sofisticate, este 
nevoie doar de a dărui, a dori să ajuți. Atât! 

Pot spune că școala mea este o școală primitoare, cu oameni dedicați, copii 
cuminți sau năzdrăvani. Cine suntem noi? Suntem părinții de la școală, dascălii, 
oamenii de lângă ei. 

Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modular, plasmă, calculator, 
conexiune la interet. Avem o bibliotecă de unde elevii pot împrumuta cărțilr de care au 
nevoie, un laborator de informatică cu 30 de calculatoare de ultimă generație, un colț 
de lectură. Toate acestea au fost obținute în urma participării la proiecte și diferite 
acțiuni. Suntem mândri de tot ceea ce am realizat. Munca în echipă și-a spus cuvântul, 
iar rezultatele sunt minunate. 
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Voi continua să fac cu drag meseria pe care mi-am ales-o, indiferent că va fi online 
sau face to face. Este important să punem suflet în ceea ce facem, să căutăm modalități 
de a transmite cunoștințele noastre elevilor.   
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Promovarea imaginii unitatii de invatamant 

 
 

Gradinita: ,,Floare de colt” 
Profesor: Stanciu Sinziana Alexandra 

 
 
Promovarea imaginii fiecarei unitati de invatamant ar trebui sa fie unul dintre 

obiectivele principale pe care fiecare unitate de invatamant ar trebui sa-l urmareasca.  
Gradinita este o institutie educationala pentru copiii prescolari unde se realizeaza 

diferite activitati specifice precum și interactiunea socială, ca parte a tranzitiei spre 
viata de scolar.Gradinita este un mediu prietenos,bazat pe joc,pe socializare,unde se 
pun bazele tuturor cerintelor necesare scolarizarii si integrarii sociale corespunzatoare 
varstei. 

Lumea este intr-o continua schimbare si unitatile de învățământ trebuie să fie 
pregătite să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății.Trebuie sa fim 
constienti si de rolul pe care il avem in viata copiilor pe care ii educam dar si de 
importanta promovarii in comunitatea din care facem parte.Deschiderea spre nou si 
spre calitate nu cantitate ar trebui sa ne insoteasca permanent in actul educativ.Pentru 
a promova unitatea trebuie sa analizam in primul rand ceea ce se cere de la unitatea 
noastra.Asigurarea calitatii trebuie sa primeze,aceasta fiind sustinuta de personalizarea 
ofertei educationale. O imagine pozitiva a unitatii de invatamant vine impreuna cu toate 
cadrele didactice si cu tot personalul implicat in procesul de invatamant;care aduc 
impreuna cu copiii rezultate educationale pozitive,parintii in primul rand fiind 
interesati de acest lucru dar si persoanele din intreaga comunitate.Voltaire 
spunea:”Rareori reusim dupa un plan care nu este al nostru,,.Originalitatea, 
creativitatea si mai ales dedicarea celor implicati in procesul de invatamant isi pun 
amprenta asupra rezultatelor pozitive. Prin parteneriate si programe educationale 
promovam imaginea institutiei de invatamant.Parteneriatele educationale sunt relatii 
de colaborare ce se stabilesc între unitătile de invatamant şi diferitele segmente ale 
societatii,importanta lor rezida in doua aspecte:nevoia deschiderii institutiei catre 
comunitate si sensibilizarea comunitatii in ceea ce priveste nevoile gradinitei. 

Dupa nevoile și scopul urmarit cunoastem astfel de: parteneriate care au ca scop 
modernizarea bazei materiale si a spatiilor de invatamant; parteneriate pentru 
cunoasterea reciproca si buna relationare; parteneriate ce vizeaza o integrare eficienta 
a copiilor in societate; parteneriate profesionale, ce vizeaza formarea continua a 
cadrelor didactice; parteneriate de imagine, in scopul popularizarii experientelor 
pozitive. 

La nivel de sector parteneriatul educational in scopul promovarii imaginii 
instititiei prescolare este organizat si desfasurat conform urmatoarelor obiective: 
cooptarea diferitilor reprezentanti ai comunitatii locale ca parteneri in procesul 
educativ, informarea membrilor comunitatii despre valorile promovate in institutiile de 
invatamant prescolar, formandu-i ca beneficiari directi ai achizitiilor de ordin 
educational ale propriilor copii. Cresterea disponibilitatii de colaborare in cele mai 
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diverse domenii (educativ, sanitar, gospodaresc, informativ). Realizarea schimbului de 
opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu educativ sanatos. Colaborarea intre 
toate resursele umane implicate in viata gradinitei. Cresterea imaginii publice a 
institutiei. Oportunitatea de a schimba idei şi impresii, de a impartasi din propria 
experienta si de a prelua noutati. Imaginea unei institutii educationale este determinata 
de un ansamblu de criterii, reguli şi interpretari care sunt structurate de-a lungul 
timpului si transmise prin traditie, modificate şi imbogatite succesiv cu elemente noi, 
acceptate si asimilate de comunitate. Imaginea este dependenta de sistemul 
informational in care se formeaza, fiind conditionata de caracteristicile de varsta, sex, 
religie, nivel de cultura si instruire, apartenenta etnica sau politica . 

Pentru a promova imaginea unitatii de invatamant trebuie sa avem in vedere 
realizarea paginii web a institutiei prescolare, asigurarea functionarii site-
ului,dezvoltarea strategiei privind imaginea institutionala in randul copiilor, parintilor, 
comunitatii; organizarea si participarea la actiuni comune si relevante pentru 
comunitate, stabilirea unor legaturi, participarea responsabila a tuturor persoanelor 
implicate la problemele comune ale societatii pentru realizarea proiectelor proprii in 
parteneriat cu alte institutii; asigurarea transparentei necesare participarii responsabile 
a tuturor membrilor in structuri parteneriale, conducerea locala, parinti, ong-uri, agenti 
in ceea ce priveste adecvarea ofertei educationale la specificul comunitar; realizarea 
unor planuri operationale vizand relatia gradinita-parinti,comunitate, ca factor 
determinant in realizarea obiectivelor comune, sedinte cu parinţii ,ateliere cu 
parintii,diverse programe organizate in parteneriat cu parintii,serbari;elaborarea 
planului de dezvoltare a institutiei prescolare;o relatie buna cu autoritatile locale. 

Proiecte desfasurate la nivel de unitate ar putea fi: ,,Cartea prietena 
mea”;”Profesor pentru o zi,,;”Impreuna pentru copiii nostri,,;”Spatiul verde si 
sanatatea,,;”Povestea din desenul meu,,;”Politia ne apara!,, 

Orice reusita este presarata cu dificultati dar,prin implicarea tuturor vom obtine 
rezultatele dorite. 

”Acolo unde toti gandesc la fel,nimeni nu gandeste prea mult,,Walter Lippmann. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Profesor Stanciu Adina Mixandra 
Liceul Tehnologic Sebeș 

 
 
 Imaginea școlii este un element foarte important in atingerea obiectivelor 

stabilite. Atunci când este și promovată, imaginea școlii poate oferii beneficiarilor 
informații despre ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele 
educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, 
promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  

Imaginea de ansamblu a unei școli este responsabilitatea tuturor cadrelor 
didactice, dar și a celorlalte categorii de personal și nu în ultimul rând al elevilor. 

Există multe activitați prin care se promovează imaginea unei școli: 
 Târguri de ofertă educațională : sunt activități de promovare a imaginii școlii 

unde se poate vedea prin comparație activitatea școlii. Se prezintă pliante, roll-up-uri, 
diferite produse realizate de elevii școlii în funcție de specializări/calificări – produse 
textile, de tamplarie, firme de exercițiu, etc. Elevii școlii sunt parte importantă a 
targurilor de ofertă educațională deoarece ei sunt cei care prezintă școala și activitățile 
din școala. 

 Ziua Portilor Deschise: se pot desfășura activități de prezentare a bazei tehnico-
materiale a școlii precum și demonstrații privind activitățile din școală 

 Ziua Școlii: se pot desfășura activități de prezentare a bazei tehnico-materiale 
a școlii precum și demonstrații privind activitățile din școală 

 Publicarea de articole în mass-media cu ocazia realizării diferitelor activități 
sau cu ocazia obținerii de premii la diferite concursuri/olimpiade 

 Crearea de conturi pe rețelele de socializare și actualizarea permanentă a 
acestora 

 Crearea paginii web a școlii și actualizarea permanentă și atractivă  
În școala în care îmi desfașor activitatea sunt realizate toate aceste tipuri de 

activități și de-a lungul timpului și-au arătat efectele pozitive. 
Efectele pozitive din punctul meu de vedere se concretizează în dorința cât mai 

multor elevi de a fi admiși la școala respectivă, crearea unei mândrii colective de a fi 
elev al școlii respective, dorința elevilor și a cadrelor didactice de a se implica în cât 
mai multe activități, inițierea de parteneriate și proiecte pe diferite teme și nu în ultimul 
rând creșterea inovației și inventivității în rândul elevilor și a cadrelor didactice. 

Responsabilitatea promovării unei imagini pozitive a școlii este în mâinile noastre 
și această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

 
 

Gradinita cu program prelungit Ostroveni 1, Ramnicu Valcea 
Educatoare, Stancu Maria Georgiana 

 
 
 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

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

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 
proiectele educaţionale,  

 baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu 
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală 
scrisă, internet).  

 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate 
in cadrul comunitatii locale. 

 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

 Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 

învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  
1.,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia  
 Obiectivele parteneriatului: 
Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 

,,microgrup” din care copilul face parte; 
Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 

educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

2. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 
educatoare-logooped. 

În procesul de însuşire a limbajului oral, aproape toţi copiii prezintă mici 
probleme, de tip dislalic. Unele trec neobservate, dar altele, netratate la timp, pot crea 
complexe, pot împiedica învăţarea şcolară şi pot constitui o piedică în procesul 
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dezvoltării personale. Prin intervenţia logopedică se dezvoltă abilităţi de comunicare 
eficientă la nivelul limbajului rostit şi deprinderi de folosire –funcţionare corectă a 
acestuia. 

Într-un asemenea demers, părintele trebuie să lucreze în corelare cu logopedul. 
Acasă, el trebuie să repete împreună cu copilul cele învăţate de acesta, reluând rostirea 
corectă şi consolidând această deprindere prin exerciţiile indicate. De felul cum respiră, 
articulează şi analizează sunetele depinde cum va învăţa să scrie şi să citească. 

În mod similar, educatoarele, cele care sprijină acest demers, trebuie să realizeze 
exerciţii clare, concrete, repetitive într-un mod plăcut şi antrenant, în aşa fel încât 
copilul să se apropie tot mai mult de modelul de comunicare prin limbajul inteligibil şi 
corect pe care îl dorim. 

Numai astfel copilul îşi va putea construi o imagine de sine pozitivă, va avea 
autocontrolul şi curajul de a face faţă situaţiilor în care este implicată comunicarea 
verbală. 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 
provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. înv. primar: Stănică Elena Magdalena 
 

 
 Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. 

Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului 
şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. 
Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă 
profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării, elevii vor 
folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. Unii 
profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, în special 
atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet . Intregrarea TIC 
în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra 
ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul 
tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu 
soluţiile tehnologice moderne. Însă, pe lângă importanța deosebită in procesul de 
învătământ, tehnologia ajută și în procesul de promovare a școlii, a calității activităților 
desfășurate pe parcursul anului școlar. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o 
preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să 
evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a 
elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultatele 
obtinute, număr de absolvenți, performanțe, etc. 

 Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de 
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. Elaborarea 
unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor 
de bună practică în managementul instituţional. De asemenea, personalizarea ofertei 
educaţionale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia în funcţie 
de nevoile elevilor și profesorilor. Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul 
rural, impune o colaborare eficientă cu reprezentanţii acestora. De asemenea, 
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea 
elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte priorităti de luat în 
considerare . Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, 
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă 
parte de activitatea desfăşurată. Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, 
se vor urmări tradiţiile şi realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, 
avantajele oferite elevilor. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
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intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 
folosind metodele şi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a 
școlii este dascălul, cel care prin competențele si abilitățile sale, utilizând cele mai 
diverse metode si tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor 
posibilitatea de a se dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal. 
 Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 
activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă 
dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină 
cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul 
educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este deosebit 
de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de adaptare a 
instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale clienților 
presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 
îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli 
a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

 O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai 
cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele 
funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 
– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 
– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, 

exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 
– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 

resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
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oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 
 

Liceul Tehnologic Bâlteni 
Structura: Grădinița Nr. 2 Peșteana Jiu 

Prof. Înv. Preș.: Stănoiu Nicoleta Giorgiana 
 

 
 La nivelul fiecarei unitati de invatamant se elaboreaza un plan institutional de 

promovare a imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale positive încomunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care să 

vizeze multiplicarea experienţelor positive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel institutional prin 
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia înfuncţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 

 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta ; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate 
in cadrul comunitatii locale. 

 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

 Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 

învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  
1. ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia  
Obiectivele parteneriatului: 
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 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 
,,microgrup” din care copilul face parte; 

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 

educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

2. ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala 
Obiectivele parteneriatului: 
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 

educaţional stimulativ. 
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 
 Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”, 

,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 
3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca  
 Obiectivele parteneriatului : 
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu 

privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 

formare. 
 Proiectul vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 

pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări 
activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 
▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 

circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 
▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 
5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 

educatoare-logooped-psiholog. 
 
CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 

provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. înv. preșcolar Ștefan Alexandra 
Grădinița cu P. P. Nr. 20 din Dr. Tr. Severin 

 
 
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerinţe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învăţământ un cadru viu, un mediu în 
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atât direcţi, cât şi indirecţi (elevii, părinţii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularităţile elevului, folosirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor îmbunătăţi crea o imagine 
pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminării în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalităţii și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul instituţional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
trăieşte într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emoţional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
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formele de acțiuni turistice, ateliere de creaţie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasa, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învăţământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activităţile și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenţei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activităţi extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid. 
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Ce competențe se însușesc/dezvoltă prin activitățile extracurriculare? 

 
 
 

Înv. Ștefănică Andreea 
Școala Gimnazială Al. Vlahuță Iași 

 
 
 Întreprinderea de activități extracurriculare are beneficii foarte variate care ating 

multe aspecte ale dezvoltării unui copil. Iată câteva motive cheie pentru care ar trebui 
să vă încurajați copilul să ia ceva departe de clasă:  

Dobândirea de noi competențe  
 În mod fundamental, activitățile extracurriculare permit copilului să învețe ceva 

de care ar putea sta cu ei pentru o viață. În mod direct, această abilitate ar putea fi baza 
unei pasiuni.Totul, de la practicarea sporturilor până la învățarea unui instrument, s-ar 
putea transforma în ore petrecute făcând ceva de care se bucură. 

Competențe sociale mai extinse 
 Departe de clasă, este o oportunitate bună pentru ei să cunoască alți copii cu 

interese asemănătoare. Acest lucru le oferă o șansă de a-și dezvolta abilitățile sociale, 
de a lega noi prietenii și de a deveni mai încrezător in ceea ce priveste comunicarea în 
grupuri. 
 Activitățile extracurriculare pot ajuta, de asemenea, la dezvoltarea stimei de sine și a 
încrederii.  

Gestionare îmbunătățită a timpului 
 Activitățile extracurriculare oferă copiilor un instrument excelent prin care să 

învețe abilități importante de gestionare a timpului. Prin sarcina de a echilibra viața 
școlară și o activitate în afara orelor de curs, elevii vor începe să pună bazele pentru 
competențe care le vor aduce beneficii în etapele ulterioare ale educației lor și în etapele 
pe care le vor urma după educația școlară. 

Despre activități extracurriculare în mediul online. 
 Ce activități extracurriculare sunt disponibile pe timpul pandemiei? Răspunsul – 

activități extracurriculare în mediul online. 
 Beneficii- Copilului îi va crește optimismul și sănătatea mintală pozitivă pentru 

a-l ajuta să treacă peste aceste restricții și schimbări care au avut loc din cauza 
pandemiei. 

 Este foarte important ca în această perioada copiii sa fie îndrumați spre a alege o 
cale pozitivă de creștere personală prin activități extracurriculare online. 

Exemple de activități extracurriculare online 
Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Copilul se arată pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? 

Are anumite curiozități legate de Univers și natura ? Atunci ar putea fi încurajat spre 
înscrierea într-un club sau cerc tematic, în cadrul cărora se învață despre subiectele care 
îl pasionează. Chiar dacă locațiile fizice sunt închise in perioada aceasta, experiența 
continuă in mediul online. 
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Cursuri creative de arte frumoase 
 Dacă științele ajută copiii să gândească logic si analitic, arta îi ajută să-și înțeleagă 

emoțiile și să le exprime liber. Totodată le stimulează creativitatea și le dezvoltă 
imaginația. Există numeroase cursuri online de artă. 

Cursuri de limbi străine 
 Dacă copilul este interesat, îl poți îndruma spre învățarea de limbi străine. In 

ultima perioada numeroase instituții oferă cursuri online de limbi străine. Acum, 
copilul are ocazia să înveţe şi să se bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la 
un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbii prin poveşti şi lucrul în echipă. 
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Învățarea online – exemple de bune practice 

 
 

Prof. Ștefănică Geanina 
Scoala Gimnazială Titu Maiorescu Iași 

 
 
 Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul 

dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni 
nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Pe parcursul orelor am 
folosit diferite resurse în format digital care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor 
am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor 
 Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte 

aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu 
privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete 
matematice. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau 
jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode 
de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor 
produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
 Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate 

în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – 
iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă 
eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale alternative 
completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi 
să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

 Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de 
desfășurare a orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente și 
aplicații. 

 Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități: 
-wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea 

cunoștințelor despre vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 
-miro.com (este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai 

multor utilizatori și poate fi folosită ca tablă interactivă) 
--www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 
clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 
-gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 
-www.jigsawplanet.com(jocuri online) 
learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru 

a crea și gestiona online) 
-voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online) 
-www.esero.ro (resurse online ) 
-www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 
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 Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
-Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 
-Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 
-Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 
-Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, 

proiecte) 
-Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de 

proiecte) 
-EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 

învățare sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul 
video) 

-Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare 
interactivă Are elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, 
realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET) 

-Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 
Google Jamboard (tablă interactivă) 
-Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 
Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 
-Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 
 Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a 

celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe 
o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

 Pot fi numite situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context 
în care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, 
se poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar 
pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate. 

 
Bibliografie: 
 
Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului 

modern, Editura Polirom, Iași, 2006. 
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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,,PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII,, 

 
 

Profesor Grafică, Ștefaniu Steluța 
 Liceul de Arte ,,Margareta Sterian,, Buzău 

 
 

 
Formarea imaginii unei instituții ţine pe de o parte de stilul managerial al 

conducătorului institutiei, iar pe de altă parte de activitatea desfăşurată de către 
angajaţi.  

Școala, în parteneriat cu comunitatea locala, își propune să ofere șanse egale 
pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială, promovând 
dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze 
cerințelor societății actuale și viitoare, prin formarea unor comportamente si atitudini 
responsabile.  

 Educația cuprinde procesul prin intermediul căruia omul se formează, se dezvoltă 
atât pe plan psihologic cât și pe plan social. Mediul școlar oferă oportunități variate 
tututor generațiilor, în a-și însuși diferite cunoștințe, priceperi și deprinderi în toate 
domeniile. 

Educația artistico-plastică din cadrul unui Liceu de Arte oferă copiilor nenumărate 
oportunități în asimilarea unor experiențe practice expresive ce contribuie la formarea 
acestora. Un Liceu de Arte își promoveză de exemplu oferta educațională și în funcție 
de cerințele comunității, ale societății contemporane și ale noilor servicii de pe piața 
muncii. Prin intermediul Târgului de oferte educaționale, secțiile unui Liceu de Arte 
își promovează oferta prin intermediul unor lucrări reprezentative pentru fiecare 
specialitate. Aici elevii își aduc propria contibuție prin promovarea verbală a tuturor 
specializărilor Liceului de Arte. 

Această practică este susținută si prin diversele expoziții de pictură, de grafică, de 
sculptură, atât într-un mediu expozițional tradițional, cum ar fi în cadrul Galeriei de 
Arte, Muzeul Județean, Consiliul Județean, Centrul Cultural ,,Al. Marghiloman”, 
Palatul Comunal, cât și într-un mediu neconvențional, cum ar fi expozițiile stradale, 
din parcuri. Un Liceu de Arte își promoveaza imaginea prin diferitele evenimente 
culturale, spectacole, cu ocazia anumitor sărbători, unde participă majoritatea cadrelor 
didactice și majoritatea elevilor, pentru a ridica la un înalt rang fiecare secție. În acest 
caz Arta Plastică și Arhitectura participă cu expoziții creative, iar Muzica și Teatrul 
pun în scenă diverse momente actoricești și muzicale. Toate aceste spectacole și 
evenimente culturale sunt și înregistrate pentru a fi difuzate atât la posturile locale, cât 
și în presa online.  

Cadrele didactice de specialitate se folosesc de platformele de socializare pentru 
a posta diverse anunțuri, oferte educaționale, expoziții virtuale, concursuri de 
specialitate. Astfel concursurile naționale devin o modalitate extraordinară de a 
promova imaginea unui Liceu de Arte. În cadrul unui astfel de concurs se poate opta 
pentru o transdisciplinaritate, unde se îmbină artele plastice, literatura, muzica, limbile 
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străine. În cadrul orelor de grafică computerizată se pot crea produse publicitare, afișe, 
pliante, invitații, diplome, ce pot promova atât tradițional cât și în mediul online 
imaginea unui Liceu de Arte. 

Experiențele de învățare ale elevilor, în cadul unui Liceu de Arte îi ajută pe elevi 
să socializeze, să relaționeze cu cei din comunitate, prin variatele proiecte curriculare 
și extracurriculare. Expozițiile în spațiile publice, îi stimulează pe elevi și le dezvoltă 
capacitatea de socializare, de organizare, de colaborare, le dezvoltă spiritul competitiv, 
critic și dorința de afirmare, de dezvoltare pe plan profesional. 
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PROIECT DIDACTIC 

FARMECUL POVEȘTILOR 
 
 

Grădinița cu Program Normal nr. 7 
STRUCTURĂ a Scolii Gimnaziale ,,Spiru Haret’’ Medgidia 

Educatoare: STOIAN Alina Loredana 
 

 

 
  
 PROIECT DIDACTIC 
 
 Data: 23.06.2021 
 Grădinița cu Program Normal nr. 7 
 STRUCTURĂ a Scolii Gimnaziale ,,Spiru Haret’’ Medgidia 
 Nivelul / Grupa: I / mijlocie 
 Educatoare: STOIAN Alina Loredana 
 
Tema de studiu: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ? 
 Tema săptămânii: ,, Ce frumoasă e lumea poveștilor!, 
 Tema zilei : ,,Farmecul poveștilor!” 
 Tipul de activitate: evaluare 
 Categoria de activitate: activitate integrată 
 Forma de realizare: frontal, pe grupe, individual. 
 
DURATA: o zi 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
 Întâlnirea de dimineață: ,,Zâna Poveștilor vă întreabă!’’ – discuții libere 
 ,, Ne pregătim de activitate!’’ – deprinderi de ordine 
 Tranziții: 1,2,3;... - exerciții fizice / ,,Hai,ho, hai,ho...’’- joc cu cânt 
 Prezența: ,,Bine ai venit, zână dragă !’’ 
 Calendarul naturii: ,,Cum e vremea azi, pisicutele știu.’’ 
 Împărtășirea cu ceilalți: ,,Ce frumoasă e lumea poveștilor ! ’’ 
 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 
 ALA I : centre de interes: 
 BIBLIOTECĂ - ,,Aceasta-i o poveste frumoasă!’’ 
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 Mijloc de realizare: citire de imagini  
 Obiective operaționale: 
 - să comunice cu ceilalţi parteneri ; 
 - să identifice elementele ce compun imaginea; 
 - să enumere principalele momente din povestea cunoscută ; 
 
 Strategii didactice: 
 Metode: explicația ,exercițiul, conversați, exemplul 
 Materiale didactice: cărți cu povești 
 Forma de organizare: munca în pereche 
 ARTĂ - ,,Găseşte drumul...!’’ 
 Mijloc de realizare: labirint 
 Obiective operaționale: 
 - să identifice corect traseul personajului prezentat pe desen; 
 - să hașureze în spațiul dat – drumul ce trebuie ca să parcurgă personajul –

iepurașul / piticul; 
 - să utilizeze corect instrumentele de specifice activității de desen; 
 - să finalizeze individual tema dată; 
 Strategii didactice: 
 Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca 

individuală 
 Materiale didactice: desene / fișe, carioca, 
 Forma de organizare: munca individuală  
 JOC DE MASĂ - „Personajul preferat- gaseste umbra!” 
 Mijloc de realizare: fise 
 Obiective operaționale: 
 - să selecteze materialele pentru a realiza imaginea dorită; 
 - să enumere elementele ce compun imagimea realizată prin adăugare; 
 - să precizeze din ce poveste este secvența imagini reconstituite; 
 - să participe cu interes la activitate, cooperând cu colegii la rezolvarea sarcinilor; 
 Strategii didactice: 
 Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca 

în pereche. 
 Materiale didactice: fise, imagini din povesti cunoscute 
 Forma de organizare: munca în pereche  
ALA II: jocuri și activități recreative - ,, În poiană ne distrăm! ’’ 
 Mijloc de realizare: jocuri cu cânt 
 Obiective operaționale: 
 - să se grupeze după cerință pentru a executa jocurile cu cânt și dansul tematic ( 

în cerc /în pereche);  
 - să manifeste interes pentru activitatea propusă; 
 - să se raporteze după un reper dat de educatoare; 
 - să execute mișcări corecte după: ritm, durată; 
 Strategii didactice: 
 Metode: explicația, exercițiul, conversația, munca în pereche 
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 Materiale didactice: jetoane ilustrate 
 Forma de organizare: în grup / munca în pereche  
 
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE  
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: ,,Puf Alb și Puf Gri,, - poveste 

populară 
Mijloc de realizare: povestire 
 
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: ,,Căsuța iepurașilor’’ 
Mijloc de realizare: pictură 
  
 SCOPUL: 
 Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic și lexical. 
 Educarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică după o temă dată dintr-o 

povestire. 
  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 -să rețină principalele momente ale povestirii ; 
 -să precizeze personajele din această poveste;  
 -să recepteze textul care i se povestește; 
 -să înțeleagă mesajul transmis prin intermediul evenimentelor relatate;  
 - să expună propriile opinii despre faptele personajelor din povestire; 
 
 DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: 
 -să denumescă materialele specifice activității de pictură; 
 -să picteze căsuța cu culorile specifice unei clădiri / case din realitate; 
 -să folosească corect materialele de lucru în realizarea temei propuse; 
 -să compună în mod original și personal spațiul plastic; 
 -să păstreze acuratețea lucrării; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 
Metode și procedee: 
 conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, povestirea,brainstormingul, 

turul galeriei, observația, munca independentă, munca în pereche, munca în grup, 
aprecierea verbală, mâna oarbă, elemente de actorie –monologul –conversația cu un 
personaj, mimica. 

 
Elemente de joc: 
 surpriza, mânuirea materialului, aplauzele, recompensa 
 
Material didactic: 
 planşe ilustrate, jetoane, imagini cu principalele momente ale povestirii, un coș 

cu fructe proapete, borcane cu dulceață și alte produse preparate, cartoane – șabloane 
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cu siluata personajelor principale din povestire, medalioane, jucărie –un iepuraș, 
costume populare îmbrăcate de preșcolari; foi de desen ,acuarele ,vase pentru apă, 
pensule ,panou pentru realizarea galeriei cu lucrările copiilor, farfurioare, lingurițe, 
dulceață. 

 
Mijloc didactic: calculatorul 
 
DURATA: o zi 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 „Învăţământul prescolar” nr.3-4/2009 
 Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. 

Didactică, Bucureşti, 2008 
 Culea, Laurenţia- Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House, 

Bucureşti, 2008 
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2009 
 
SCENARIUL ZILEI 
 
 Întâlnirea de dimineață : 
 ,,Zâna Poveștilor vă întreabă!’’ – discuții libere 
 Zâna Poveștilor vine în vizită la grupa Pisicutelor.  
 Bate cineva la ușă. Apare o fetiţă costumată în Zâna Poveștilor. În mână are un 

coș, o carte și o scrisoare, pe care o dă doamnei educatoare. 
 Educatoarea poartă o scurtă conversație cu Zâna și informează grupa de 

preșcolari cu intenția acesteia.  
 Se vor alege doi preșcolari care împreună cu doamna educatoare pregătesc 

materialele pentru activități. Preșcolarii sosiți în grupă vor participa la pregătiri. - ,, Ne 
pregătim de activitate ’’– deprinderi de ordine. 

 
 Salutul și prezența:  
 Copiii sunt invitați să o salute pe Zâna Poveștilor: ,,Bine ai venit, zână dragă !’’ 

Pisicutele vor primi de la Zâna Poveștilor un medalion cu personaje din povești 
cunoscute. Se numără ecusoanele rămase, stabilindu-se astfel numărul absenților. 

 
 Calendarul naturii : 
 Se va completa astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel 

de vreme e afară :,,Cum e vremea azi, pisicutele știu.’’ 
 Un copil aleage jetonul potrivit şi-l aşează la locul care indică starea vremii.  
 
 Împărtășirea cu ceilalți:  
,,Ce frumoasă e lumea poveștilor! ’’ 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

957



 Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la costumul acesteia şi la conţinutul 
coşului adus de ea, anunţân du-se astfel tema activităţii:  

 „Astăzi îi vom arăta împreună Zânei Poveștilor tot ce am învăţat despre povești, 
precum vom învăța cu multă plăcere o nouă poveste din cartea primită .” 

 
 Activitatea de grup: 
 În cadrul acestui moment al zilei se realizează un joc distractiv, în care copiii sunt 

rugați să spună ce personaj ar vrea să fie, care le trece prin minte ( lup, urs,etc.) 
 
 Noutatea zilei :  
 Fetița aleasă din grupă va fi costumată în Zâna Poveștilor . Zâna va fi musafirul 

care va vedea cum voiniceii știu ca să prezinte tot ce știu despre 
 ce este o poveste și cum este în lumea poveștilor . Ea ne-a pregătit multe surprize 

dacă suntem asculători, cuminți și răspundem corect la activități. 
 
 Mesajul zilei: 
 Acesta este adus de Zâna Poveștilor, care îi roagă să spună de ce : ,, LE PLACE 

LUMEA POVEȘTILOR ?’’  
 Tranziţia  
 Trecerea de la I.D. la activităţile liber alese, se va face cu ajutorul Zânei, care îi 

cheamă să execute împreună exerciții fizice :,,1,2,3... ’’, în cerc . 
Pentru a trece la activitățile pregătite, se formează două rânduri, în funcție de 

medalioanele date în dar si se execută jocul cu cânt ,,Hai, ho, hai ,ho..!’’ 
  

 
EVENIMENTE 
DIDACTICE 

 
CONŢINUT 
ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  
EVALUARE 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Moment  
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captarea atenţiei 
 
 
 

 Organizarea spațiului 
și a climatului 
educațional într-un 
mod optim 
desfășurării activității 
de învățare: 
 Aerisirea sălii de 
grupă; 
 Amenajarea 
spațiului de 
desfășurare a 
activităților. 
 Pregătirea 
materialului didactic 
necesar . 
 Momentul de 
înviorare – exerciții 
fizice.  

  
 
 
 
 
conversația 
problematizarea 
observația 
  
 
 
 
 
explicaţia 
conversația 
surpriza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coșul cu 
fructe 
scrisoarea 
Zânei 
cartea cu 
povești 

 Observarea 
comportamentului 
copiilor, 
disponibilitatea de 
a se încadra în 
cerinţele 
formulate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă orală: 
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 Anunţarea  
 temei şi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
conţinutului şi 
dirijarea învăţării 
prin abordarea 
integrată a 
conţinuturilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul Întâlnirii de 
dimineață: se face 
prezența copiilor; se 
completează 
Calendarul naturii cu 
datele calendaristice 
cunoscute de copii; se 
realizează 
împărtășirea 
gândurilor între cei 
prezenți; se transmite 
Mesajul zilei, prin 
intermediul 
,,musafirului,, venit în 
sala de grupă - Zâna 
Poveștilor. 
 
Educatoarea primește 
un coș cu fructe, în 
care se află și o 
scrisoare pe care Zâna 
Poveștilor a adus-o. 
Aceasta îi înmânează 
doamnei educatoare și 
o carte cu povești. 
Educatoarea citește 
pisicutelor scrisoarea, 
în care li se anunță 
subiectul activității pe 
care o vor desfășura 
împreună, alături de 
musafir.  
 
 Pentru început, 
pisicutele sunt rugate 
să privească cu atenție 
coperta cărții primite 
și li se cere să spună 
cât mai multe idei care 
le vin în minte despre 
ceea ce prezintă 
imaginea . 
 Copiii sunt informați 
că, din cartea primită, 
li se va povesti 
povestea ,,Puf Alb și 
Puf Gri,,. 
 ,,Pentru că sunt sigură 
că vă plac poveștile, 
am ales una foarte 
frumoasă. Din ceea ce 
ce vă voi povesti, voi 

explicaţia 
problematizarea 
conversația 
 
 
 
explicația  
 
 
 
explicatia 
observația 
 
 
Elemente de 
actorie: 
monologul –
conversația cu 
un personaj, 
mimica. 
 
mâna oarbă 
 
 
 
 
conversația 
exemplul 
explicația 
 
 
exercițiul 
 
 
 
povestirea 
explicația 
observația 
 
Elemente de 
actorie: 
monologul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cartea cu 
povești 
 
 
 
  
 
jucărie din 
pluș  
 Iepurașul Puf 
Alb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foi de desen, 
acuarele, vase 
pentru apă, 
pensule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Să ascultă 
scrisoarea primită 
de la Zâna 
Poveștilor în 
proporție de 
100%. 
 
 
Proba orală:  
Muncă 
independentă 
Să se enumere 
elementele ce 
compun imaginea 
prezentată la de 
educatoarea cel 
puțin 50%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să se grupeze 
după cerința 
zânei, cel puțin 
80% dintre 
preșcolari. 
 
 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să se răspundă la 
întrebările 
educatoareai cel 
puțin 80% din 
cerința dată.  
Probă practică: 
 Muncă 
independentă 
Să picteze casa 
iepurașilor după 
cerința dată cel 
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Asigurarea 
conexiunii 
inverse 
 
 
 
Evaluarea 
performanţei 
 
 
 
 
Încheierea 
activităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 

trebuie să știți cum se 
numește povestea, 
care sunt personajele 
din poveste,  
ce s-a întâmplat în 
această povestire și 
care au fost faptele lor. 
 Educatoarea 
precizează că 
întâmplarea despre 
care se spune în 
poveste a fost între doi 
iepurași-frățiori. Ei 
acum sunt bine. Au 
auzit de prescolarii 
grupei „Pisicutelor” că 
sunt buni și isteți. De 
aceea, iepurași au 
cerut Zânei Poveștilor 
ca să vă spună despre 
ei și să învățați ceea ce 
este bine. Să știți că 
oricând adevărul 
învinge, iar a minți 
este o faptă urâtă. 
 Astăzi a venit doar 
iepurașul Puf Alb ca 
să-l ajutăți să-și 
vopsească o căsuță, în 
care vrea să trăiască 
împreună cu fratele 
lui, iepurașul Puf Gri. 
 Zâna Poveștilor 
solicită pisicutelor să-
și aleagă un medalion 
ilustrat din coșul său. 
Preșcolarii se vor 
grupa la dorința zânei 
astfel: 
pisicutele ce au 
medalioane cu pitici se 
vor depla-sa împreună 
cu Zâna Poveștilor la 
măsuțe, interpre-tând 
jocul cu când ,,Hai,ho, 
hai, ho, suntem 
pitici..’’. Lor li se 
alătură preșcolarii ce 
au medalioanul cu 
ursuleți.  
Se vor enumera 
materialele primite, 

 
 
 
 
 
 
 
conversația 
problematizarea 
exemplul 
 
 
 
 
aprecierea 
verbală  
turul galeriei 
conversația 
observația 
 
 
aprecierea 
verbală 
conversaţia 
recompensa 
 

 
calculatorul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siluete –
iepurași, 
dulceață, 
farfurioare, 
lingurițe 

puțin 70% dintre 
ei. 
- pe foi albe A4  
- pe schița casei 
desen decupat  
- pe pereții unei 
casei confecțio-
nate din carton alb 
; 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să asculte 
povestea relatată 
de către 
educatoare . 
 
 
 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să răspundă la 
întrebările puse de 
către educatoare 
cel puțin 40% 
dintre ei .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă practică: 
Muncă în grup 
 
 Să interpreteze 
jocului cu 
cânt,,Iepurașul 
Țup’’, prin 
respectarea liniei 
melodice, a 
ritmului și 
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prezentându-se 
următoarea activitate, 
ce se va desfășura - 
pictură – tema 
acesteia. Aceștia 
realizează schița casei, 
vopsesc pereții casei, 
decorează ferestrele și 
ușa casei. 
 Copiii vor fi solicitați 
să interpreteze 
împreună cu 
educatoarea și Puf Alb 
jocul ,, Iepurașul 
Țup’’. Acest moment 
va stârni interesul 
pentru a cunoaște 
faptele săvârșite de 
fratele iepurașului – 
Puf Gri și finalul 
povestirii 
 Relatarea povestirii se 
va încheia cu un 
îndemn dat de către 
educatoare și întărit de 
aprecierea Zânei 
Poveștilor: ,,Nu mai fi 
trist, iepurașule, 
pentru că adevărul 
învinge totul! Nu-i așa 
zână dragă? DA, da, 
mincinosul nu ajunge 
departe !’’ 
 
Se realizează 
sintetizarea celor 
relatate prin inter-
mediul unei 
conversații, prin care 
preșcolarii: 
- vor preciza titlul 
povestirii, care sunt 
personajele din 
povestire, principalele 
momente ale acțiunii. 
 Zâna va fi solicitată 
să-și exprime părerea 
despre 
comportamentul 
preșcolarilor, iar 
aceștia despre 
comportamentul 

executarea 
corectă a 
mişcărilor, în 
proporție de 90%. 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să facă aprecieri 
la solicitarea 
educatoarei și a 
,,zânei’’. 
 
 
Probă orală: 
Muncă în pereche 
Să enumere 
faptele 
iepurașilor, 
 cel puțin 70% din 
totalul fap-telor 
acestora.  
 
 
Probă orală: 
Muncă 
independentă 
Să facă aprecieri 
asupra rezul-
tatelor obținute, 
cel puțin 60% 
dintre preșcolari. 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
globale asupra 
activităţii 
desfăşurate. 
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personajelor din 
povestire.  
 Doi copii vor fi 
solicitați ca să aleagă, 
aleatoriu, una din 
siluetele pregătite, ce 
reprezintă cei doi 
iepurași. După acest 
moment, ceilalți 
colegi vor enumera 
faptele fiecărului 
iepuraș si vor preciza 
care sunt faptele bune 
și care sunt faptele 
rele.  
 Fiecare preșcolar care 
a pictat casa 
iepurașilor se va 
deplasa pentru a 
depune lucrarea 
realizată la locul 
cunoscut pentru a fi 
expusă.  
 Aceștia vor putea veni 
ca să vadă la calculator 
ima-ginile din 
povestire, apoi pot ca 
să schimbe locurile cu 
cei care au 
medalioanele cu arici / 
iepurași. 
 Lucrările adunate 
expuse vor fi apreciate 
de către cei care au 
medalioanele cu arici / 
iepurași.  
Preșcolarii din grupul 
iepurașilor și aricilor 
vor picta și ei, iar 
lucrările realizate vor 
fi apreciate de către cei 
care au medalioanele 
cu pitici /ursuleți. 
 Lucrările cele mai 
reușite vor fi selectate 
de către Zâna 
Poveștilor și iepurașul 
Puf Alb, pe care 
doamna educatoare îl 
are în brațe, pe timpul 
deplasării spre locul 
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unde se află lucrările 
expuse. 
 Așezați în cerc, copiii 
vor face aprecieri 
verbale asupra 
modului în care s-a 
desfășurat activitatea, 
după care vor fi 
invitați să servească 
din dulceața preferată 
de către cei doi 
iepurași. - la ,,Casa 
Iepurașilor’’. Zâna 
Poveștilor este și ea 
servită cu dulceață . 
 Se ascultă muzică - 
discuții libere între 
copii. 
 Se va trece la 
organizarea 
programului propus la 
activitatea recreativă. 
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Promovarea imaginii școlii 

 
 

Prof. Stoian Camelia 
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Comănești 

 
 
 
 În contextul actual al cerințelor tot mai complexe din partea societății 

contemporane, școala are un rol important nu doar în viața copiilor pe care îi educă, ci 
și a comunitații. Cerințele beneficiarilor fac din instituția de învățământ un mediu în 
continuă schimbare concretizat în personalizarea ofertei educaționale prin 
diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor. 

Promovarea imaginii instituției este un liant în parteneriatul școala-familie-
comunitate, un factor important în îmbunătățirea procesului educativ. Crearea unei 
imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 
rezultatele educaționale pozitive ale elevilor. Festivitațile de premiere, promovarea 
rezultatelor la concursuri, examene, pe diferite căi, participarea la diferite proiecte și 
parteneriate care au ca scop promovarea activității elevilor din școală sunt câteva 
modalitați de realizare a acestui lucru. 

Internetul este un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate 
construi o imagine. Site-ul școlii, grupurile școlare sunt o modalitate eficientă prin care 
părinții, comunitatea cunosc oferta educaționala, dar și rezultatele obținute de elevi în 
activitatea școlară sau extracurriculară. 

Parteneriate cu autoritațile locale sau alte organizații (ONG-uri, biserica, etc.) ale 
comunitații locale au și ele importanța în promovarea reușitelor școlii. 

Activitățile extracurriculare au o deosebită influență formativă, reprezintă o 
modalitate utilă de folosire a timpului liber și de continuare a actului educativ. Unitatea 
de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiază de o imagine pozitivă la 
nivelul comunitații locale și nu numai. Există proiecte educaționale, concursuri școlare, 
competiții sportive sau cultural-artistice atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Revistele școlare sau de specialitate sunt un loc în care elevii și profesorii își 
manifestă creativitatea și contribuie totodată la conturarea imaginii școlii. 

Dezvoltarea continuă a școlii depinde de deschiderea spre nou a cadrelor 
didactice, de motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 
particularitațile fiecăruia, de folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 
activă și atractivă. 

Prin promovarea imaginii școlii, beneficiarii,direcți sau indirecți (elevi, părinți, 
angajatori), intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 
școală. 

. 
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Să ne bucurăm de povești! 

 
 

Prof. Stoian Corina Elena 
Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina 

 
 
De-a lungul vieții, învățăm și uităm o mulțime de lucruri, dar ceea ce nu dispare 

din memoria nimănui indiferent de vârstă sunt basmele auzite în copilărie. Fie că ni le-
au spus părinții sau bunicii, fie că le-am citit în cărți, poveștile sunt cu siguranță prima 
lume fantastică pe care o vizitează imaginația noastră și cea pe care, la rândul nostru, 
o vom transmite mai departe generațiilor viitoare. Dacă ar fi să ni se ceară să enumerăm 
câteva basme, printre cele mai des amintite am auzi titluri cum ar fi Albă ca Zăpada și 
cei șapte pitici, Cenușăreasa sau Scufița Roșie. Doar că mulți copii ar fi surprinși să 
afle că aceste povești nu aparțin tradiției populare românești, ci au fost scrise de frații 
Grimm, însă și poveștile noastre pot fi la fel de frumoase și merită aflate și spuse mai 
departe. 

Proiectul desfășurat cu elevii de clasa a VII-a își propune să facă cunoscute sau să 
readucă în memoria cât mai multor persoane basmele românești Tinerețe fără bătrânețe 
și viață fără de moarte, Greuceanu, Zâna Zânelor, culese de Petre Ispirescu și Povestea 
lui Harap-Alb, Punguța cu doi bani, scrise de Ion Creangă. Și pentru că și basmele 
noastre au toate calitățile necesare pentru a deveni internaționale, elevii le vor adapta 
și traduce în limba engleză, dându-le în același timp un suflu nou și modern.  

Grupele de lucru formate din 5-6 elevi se vor concentra asupra unui basm, pe care 
îl vor aborda din mai multe perspective. Elevii vor discuta în echipe și vor alege o 
secțiune din basm pe care o vor traduce din română în engleză, fără a aduce modificări 
textului originar, doar adaptarea strict necesară, o secțiune pe care o vor transforma din 
narațiune în dialog și o ultima secțiune căreia îi vor da o interpretare modernă ( fie un 
alt deznodământ, care să reflecte timpurile actuale, fie introducerea unor noi personaje, 
etc.) 

Proiectul se va desfășura în perioada 1 martie-1 iunie și va avea ca produs final 
realizarea unei reviste electronice, activitate desfășurată cu ajutorul elevilor de liceu, 
revistă în care vor apărea basmele românești traduse și adaptate de elevii clasei a VII-
a. Această revistă va fi încărcată pe site-ul școlii si promovată prin intermediul 
asociației de părinți pentru a face cunoscute atât talentul și imaginația elevilor, cât și 
cunoștințele de limba engleză și abilitățile de operare pe calculator dobândite datorită 
activităților variate de învățare desfășurate pe parcursul orelor. 
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Promovarea imaginii şcolii 
„şcoala” sau „şcoala-acasă” 

 
 
 

Prof. înv. primar Stoian Florin 
Şcoala gimn. nr. 22, Galaţi 

 
 
Ce este oare școala? O altă clădire în care se adună câţiva copii sau un loc primitor, 

un alt fel de acasă? Răspunsul de află în sufletul fiecărei persoane care a frecventat 
învățământul cel puțin obligatoriu.  

Școala mea, locul în care în fiecare dimineață ne îndreptăm cu paşi rapizi sau nu 
prea vreo 300 de suflete. Începând cu data de 1 septembrie în fiecare an clădirea şcolii 
se animă, uşor, uşor se transformă într-o fortăreață. Şcoala mea de animă odată cu 
primul clinchet de clopoţel şi se transformă...bobocii îţi cauta „mama” de la şcoală, 
ceilalţi deja o ştiu dar tot „doamna” de la şcoală, tot un fel de „mama” la care apelează 
pentru toate marile micile lor probleme. Imaginea şcolii este parte din fiecare. Fiecare 
îţi laudă şcoala sa...căci este cea mai cea. Mai nou despre şcoala postăm poze, filmuleţe 
pentru ca şi alţii să simtă şcoala ca un loc plin de magie, înțelepciune şi cunoaştere. 

Şcoala-acasă este pentru unii pitici un loc în care revin cu mare drag căci 
programul de studiu este mai lung în alternativa Step. Şcoala -acasă înseamna bucurie, 
veselie, învăţare, prietenie, pasiune dar şi cooperare. Şcoala -acasă este acolo unde 
oamenii mari fac echipă cu oamenii mai mici pentru a clădi un viitor mai bun, atât 
pentru ei cât şi pentru ceilalţi. În şcoala mea clădirea s-a transformat într-un loc 
primitor, călduros unde elevii-pitici pot fi ei, pot fi creatori, pot fi visători: ........ 
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Educația în familie și la școală 

 
 

Ed. Stretea Oana-Maria, 
Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin, Bihor 

 
 
În copilărie, mediul familial este decisiv pentru dezvoltarea personalității 

copilului, fiind „simultan social, cultural și afectiv” (Tomșa, 2005). Gheorghe Tomșa 
suține că „principalele elemente cu incidențe educative” ale mediului social sunt: 
„statutul socio-economic al familiei; statutul socio-cultural, compoziția familiei 
(număr de copii, generații, sexe); structura relațională (relații intrafamiliale, atitudini și 
practici educative); climatul afectiv (calitatea și dozajul relațiilor afective dintre părinți, 
dintre părinți și copii, dintre copii), nivelul aspirațional și motivațional al părinților”. 

 Familia, în special părinții joacă un rol critic asupra dezvoltării emoționale a 
copiilor (Eisenberg, Cumberland și Spinrad, 1998). Potrivit lui Denham (1998), părinții 
au un efect asupra socializării emoțiilor pe care le experiențiază copiii în atmosfera 
familială prin trei moduri; în primul rând, stilul lor de exprimare emoțională față de 
copiii lor (modelarea), în al doilea rând, răspunsul lor la emoțiile copiilor (contingența) 
și, în sfârșit, modul în care părinții își învață copiii să exprime emoțiile (coaching)” 
(Kilic, 2015).Sub influența familiei și pe parcurs a altor factori mai complecși (școala, 
instituții sociale, economice, politice), copilul este implicat într-un proces de 
socializare care impune asimilarea, achiziționarea treptată de norme, valori, principii 
și credințe, moduri de gândire și acțiune proprii societății din care face parte. Cert este 
că dezvoltarea psihică a copilului se realizează prin aportul sensibilității acestuia la 
factorii sociali. Mediul social „păstrează și depozitează experiența umană”, 
„declanșează și actualizează predispozițiile naturale ale individului” și „oferă 
posibilități nelimitate” individului în vederea dezvoltării (Tomșa,2005). 

 Prin instituții precum grădinița, educația se realizează sistematic, continuu, în 
forme diverse, fiind atent coordonată de „cadre specializate ce dețin, pe lângă 
competențele disciplinare, academice, și pe cele de ordin psihologic, pedagogic și 
metodic” (Cucoș, 2014, p. 63), toate acestea în vederea dezvoltării armonioase a 
copiilor atât din punct de vedere psihic, cât și cea socială și emoțională. 

 Aportul grădiniței în dezvoltarea psihoindividuală în primii ani de viață ai 
copilului este decisivă deoarece acționează multilateral. În această perioadă învățarea 
se realizează sub forma jocului. Jocul este activitatea predominantă prin care copilul 
sub îndrumarea educatoarei Educația derivă din substantivul „educatio”, care înseamnă 
creștere, cultivare și are ca scop pregătirea individului ca ființă activă a vieții sociale. 
Educația este puntea de legătură în crearea fenotipului – înnobilează potențialitățile 
ereditare prin orientarea și direcționarea dezvoltării personalității în scopul realizării 
idealului educațional- cu alte cuvinte solicitarea mediului. Dezvoltarea 
psihoindividuală și în funcție de particularitățile personale și de vârstă se realizează 
prin intermediul educației, care „permite construirea unor calități, capacități psihice și 
trăsături de personalitate” (Tomșa, 2005).  
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 „Ashiabi (2000) extinde noțiunea celor trei moduri de influențare a emoțiilor și a 
socializării de la părinți la profesori și subliniază rolul lor în îmbunătățire al dezvoltării 
emoțională a preșcolarilor prin modalitățile de modelare, contingență și coaching. 
Profesorii, introduc intenționat sau neintenționat copiilor modalități de etichetare, 
exprimare și reglare a emoțiilor, indiferent dacă sunt negative sau pozitive și acest mod 
permite un ghid pentru exprimarea și reglarea emoțiilor. Răspunzând în mod 
corespunzător la emoțiile negative ale copilului într-un context dat, răspunsuri 
comportamentale și emoționale, profesorii îmbunătățesc progresul emoțional al 
copilului (Gottman, Katz și Hooven, 1997)” (Kilic, 2015). 

 Preșcolarul își formează experiențe cognitive, își dobândește autonomie în 
activități simple, trece de la socializarea primară (cea din familie) – la socializarea cu 
colegii de grădiniță și ceilalți agenți ai educației (educatoarea, îngrijitoarea). 
Conținuturile transmise în cadrul actului instructiv-educativ sunt selectate în baza unor 
criterii psihopedagogice. „La nivelul acestei instituții, educația și instrucția ajung într-
un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat și metodic al 
activităților instructiv-educative” (Cucoș, 2014, p. 62). 
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Importanța activităților educative realizate în online                                     

pentru promovarea imaginii școlii 
 
 

Prof. înv. primar Stroe Mariana 
Școala Profesională Daneţi, Com. Daneţi, Jud. Dolj 

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

investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 
calitatea profesorilor care susțin educația.Evaluarea calității o fac beneficiarii, după 
realizarea prestațiilor educaționale.Promovarea imaginii școlii implică o activitate 
umană sau un sistem de activități orientate spre satisfacerea cerințelor beneficiarilor 
actuali și potențiali.Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele 
mai eficiente şi puţin costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o 
organizaţie. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de 
adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale 
clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții 
de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea 
unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze 
activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților 
acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea 
de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele 
funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 
– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, 
exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe 
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații 
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a 
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin 
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive 
și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea 
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment 
dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați 
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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Școala on-line/Școala Altfel 

 
 

Profesor Stroe Daniela, 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 

 
 

 
 Perdeaua timpului prezent nu mai poate ascunde norii care se abat asupra școlii, 

dar, totuși, există și soare, și lumină, căci sufletele noastre bat la unison. De aceea, într-
o societate dubusolată de imagini, de gânduri, fapte, evenimente, Școala on-line, 
tradițională sau Altfel reprezintă o alternativă la o „reală” normalitate, deoarece fiecare 
acțiune este urmată de o consecință. 

 Cea mai bună strategie pe care o poate adopta o unitate de învățământ este să-și 
aleagă propriul canal de comunicare, de interacțiune cu toți factorii implicați, pentru că 
doar astfel faptele lor nu vor putea trece neobservate și vor asigura legătura ce ne va 
ține uniți. Avem nevoie de cooperare, sprijin, înțelegere și multă dragoste de oameni, 
dar, mai ales, pasiune pentru profesie, pentru că aceasta este adevărata vocație a unui 
profesor adevărat. 

 Nu știu dacă mă număr prentre ei, dar vă pot mărturisi că-mi desfășor activitatea, 
de ceva vreme, la o școală de cartier, înconjurată de alte școli proaspăt renovate, iar 
atu-urile supraviețuirii noastre sunt: rezultatele elevilor, devotamentul profesorilor și 
activitățile extracurriculare care ne definesc. 

 Raportându-mă la activitățile doar din acest an școlar, atât de greu încercat, în 
care trăim cu teama zilei de mâine, am învățat că trebuie să mergem înainte, să nu ne 
facem planuri pe termen lung, dar, în același timp, să nu uităm să fim Oameni. 

 Voi enumera doar câteva dintre activitățile derulate, la nivel de clasă, la care sunt 
diriginte, pentru a vedea că nu renunțăm, iar aceste fapte promovează imaginea școlii 
în comunitatea locală: 

1) „Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”-activitate în cadrul Săptămânii 
Educației Globale-16 noiembrie 2021, având următorul mesaj, care a fost preluat de 
pagina oficială: „Într-o societate în care oamenii uită să mai fie Oameni, uită să 
protejeze mediul înconjurător, uită să hrănească planeta cu Viață, Noi nu vom uita să 
fim copii responsabili, disciplinați, atenți la nevoile celor din jur și, de aceea, vom 
acționa împreună pentru a proteja LUMEA NOASTRĂ!”, elevii clasei a VI-a B. 

2) Excursie Tematică la Fabrica de globulețe și la Muzeul de aviație, Pucioasa- 12 
decembrie 2021, prin intermediul căreia elevii au găsit magie în lucrurile simple și au 
readus un strop din zborul de odinioară al celor care au scris pagini de istorie (Dumitru 
Prunariu, cel mai bun exemplu). 

3) Activitate de voluntariat „Magia Oamenilor din Noi!”-15 decembrie 2021, prin 
intermediul căreia am dăruit din suflet și am primit necondiționat: bunătate, dragoste, 
fericire, zâmbete printre suspine, căci viața nu iartă, dar ne învață. Aceasta este 
pronovată pe pagina „Fii, tu, un erou!”. 
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4) „Secret Santa-Bucuria de a dărui”-21 decembrie 2021, elevii clasei a VI-a B au 
trăit această zi, Simplu, Frumos, Sincer, ningând cu amintiri și timpul mângâindu-ne 
tâmplele. 

5) „Dor de România!”- 1 Decembrie 2021-cu motto-ul „Sufletul de român, în 
imagini și în cuvinte! Sufletul de copil!” ce a demonstrat că într-o perioadă tulbure, în 
care fiecare zi este o încercare de a fi, copiii sunt liantul nostru către ziua de mâine, 
făcând punte între ieri și azi! 

6) Activitate non-formală „Dor de Crăciun! Dor de familie!”-23 decembrie 2021, 
în care s-au implicat și părinții, trimițându-ne în timp real poze cu activitățile derulate 
de ai lor copii. 

7) „De la cuvânt la imagine-doar Eminescu”-activitate derulată în cadrul 
Proiectului „În căutarea valorilor culturale/Drumuri de poveste”-15 ianuarie 2022- ne-
a reamintit de Ei, de Noi, prin intermediul imaginilor, desenelor, picturilor.  

8) „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului”-27 ianuarie 
2022- în parteneriat cu jurnalistul Armanda Filipine, care ne-a reamintit să reînvățăm 
despre istoria evreilor nedreptățiți, despre povestea nespusă, neștiută, a lor și a noastră. 

 Așadar, aceasta este o altă formă de a ne promova imaginea unității de 
învățământ, căci faptele ne definesc ca oameni, iar noi suntem datori să fim Oameni. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Stroie Mariana Daniela 
Școala Gimnazială nr. 1 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 

 
 
 «Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul ori ministerul fac 

şcoala. Ci o faci zilnic tu, cel care te sui la catedră. De felul cum te-ai gândit (sau nu 
te-ai gândit) la lecţie, de chipul cum priveşti (ori nu priveşti) pe copii, de metoda cu 
care explici (ori nu explici destul) lecţiile… De fiecare pas, de fiecare cuvânt, de fiecare 
gest al tău, atârnă soarta viitoare a învăţământului. 

 Dacă tu eşti dascăl adevărat, poate universul întreg să fie hâd şi şubred ca o 
şandrama veche, tu, în sfera şcoalei tale, eşti izvor de lumină, de frumuseţe şi armonie; 
fiindcă tu eşti pentru copil însuşi centrul, universul. 

 Aşadar, şi azi şi mâine şi totdeauna, hotărâtor lucru e personalitatea. Cine are fire 
de dascăl împlineşte singur aproape toate lipsurile câte se ating de şcoala lui. Cine nu 
calcă a dascăl poate să aibă la îndemână întreg bugetul ţării numai pentru şcoala lui şi 
tot nimica nu va face ….» Simion Mehedinţi  

 Preocuparea constantă pentru promovarea unei imagini credibile, dinamice și 
coerente a unității școlare, prin asigurarea unui cadru optim, necesar diseminării 
experiențelor de succes și a bunelor practici, a fost și rămâne o prioritate dar și o 
responsabilitate a tuturor factorilor implicați în procesul educativ.  

 Schimbările continue ce apar în societate, evoluţia tehnologică rapidă, 
diversificarea mijloacelor de tip mass-media, galopul informaţional dar și cerințele 
societăţii actuale, au impus o atenție sporită promovării instituţiei şcolare prin formarea 
unei imagini reale a școlii, atât în comunitate cât și în afara acesteia.  

 Cât de importantă este imaginea / prestigiul unei instituţii şcolare și cum poate fi 
clădită? Un răspuns la această întrebare poate fi oferit de orice persoană, indiferent 
dacă aceasta este implicată direct sau indirect în actul educațional dar cei care pot da 
măsura acestei imagini sunt cei ce își desfășoară activitatea în interiorul instituției. 
Prestigiul și imaginea unității școlare reprezintă rezultatul unui efort cumulat al 
beneficiarilor educației- cadre didactice, elevi, părinți- care asigură promovarea și 
menținerea instituției în atenția comunității. Fiecare dintre acești beneficiari contribuie 
individual la o imagine unitară, de ansamblu, a instituției. O colaborare eficientă elevi 
-cadre didactice -părinți accentuează identitatea școlii și sporește prestigiul instituțional 
dar și personal al celor implicați, dând valoare timpului petrecut împreună și 
deschizând perspectiva unor preocupări informale cu o importantă valoare educativă. 
Misiunea de conturare a imaginii școlii revine în primul rând cadrelor didactice care 
pun bazele construcției imaginii pozitive a unei instituții școlare, imaginea de sine a 
fiecăruia confundându-se de multe ori cu însăși imaginea școlii. Este binecunoscut 
fapul că această imagine este dificil de creat dar ușor de pierdut; cei implicați trebuie 
să fie conștienți de evoluția așteptărilor și exigențelor actuale ale școlii și să aibă viziuni 
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clare asupra priorităților în ceea ce privește educația, să dovedească deschidere spre 
nou, spre practici inovative.  

 Construirea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin diseminarea rezultatelor educaționale pozitive obținute 
de către elevi dar și prin calitatea educației oferită de cadrele didactice ce activează în 
instituție. Participarea elevilor la concursuri /olimpiade școlare și evidențierea 
rezultatelor obținute, motivarea acestora printr-o educație diferențiată, adaptată la 
particularitățile individuale, dar și utilizarea diversificată a mijloacelor de învățare, vor 
determina o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se 
realizează și prin împărtășirea unor modele de bună practică, prin implementarea și 
desfășurarea unor parteneriate/ schimburi de experiență, a unor activități educative 
extrașcolare, organizate în funcție de nevoile și interesele elevilor, capabile să 
disemineze experienţe pozitive şi exemple de bună practică. O educație de calitate, 
accesul la o diversificată ofertă educațională, individualizarea învățării, combaterea 
prejudecăților și a discriminării, crearea unui mediu tolerant și a unor comportamente 
proactive, stoparea violenței și participarea la activități extrașcolare șunt tot atâtea 
exemple de promovare a imaginii unității școlare în societate. 

 Actual, promovarea imaginii școlii în mediul online pe baza activităților 
desfășurate, prin postarea unor secvențe ale activităților în care sunt implicați elevii, a 
succeselor obținute, a clipurilor media de promovare dar și prin vocile beneficiarilor 
educației pare a fi cea mai des utilizată strategie, cu impact imediat asupra opiniei 
publice.  

 În concluzie, un feedback pozitiv al comunității, valoarea colectivului de 
profesori care activează într-o unitate de învățământ dar și pregătirea elevilor pentru 
viața reală -care îi așteaptă dincolo de porțile școlii, - reprezintă un etalon pentru 
succesul sau insuccesul unei instituţii şcolare și se clădește atât pe munca și strategia 
individuală cât și pe cea colectivă, adoptată la nivelul instituției. 
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Școala în timpul pandemie 

 
 

Înv. Struță Mădălina Diana 
Școala Gimnazială Tichilești 

Loc. Tichilești, jud. Brăila 
 

 
După mult timp de stat acasă, în care brațele ni se întinseseră de dor, dorind să 

cuprindă în ele ceva, care până mai ieri, era firesc, iată că ne revedem cuminți, fiecare 
la locul lui, respectând regulile. Dar ne revedem... acesta este cel mai important lucru. 

Ne revedem cu sufletul plin de emoție, de bucurie că sunt împreună, că zidim, 
împreună, cărămidă cu cărămidă, succesul nostru. 

Școala în pandemie ne-a dat tuturor o lecție, aceea că putem. Vin momente când 
societatea întâmpină probleme, când normalul este dezechilibrat, iar atunci, singura 
modalitate de reușită este adaptarea. Vă invităm să aflați cum se defășoară o zi din viața 
elevilor de clasa I. Cu toate că au lipsit îmbrățișările, strângerile de mână și apropierea 
atât de importantă în procesul de învățare, elevii au dobândit puteri speciale: au înțeles 
că ne putem îmbrățișa și din priviri și au învățat să citească zâmbetul prin mască. 

Activitatea de comunicare s-a desfășurat ca un joc de scrisori între elevi și două 
personaje (un băiat și o fată – manechin- îmbrăcați în straie populare, doi românași, de 
la care am pornit o discuție despre sunetul „i”. Am scris, am citit, ne-am jucat cu 
propozițiile, iar pentru fiecare această provocare primită, elevii au aflat informații noi 
despre cei doi „copii” veniți în vizită. La matematică, activitatea s-a bazat pe rezolvarea 
de probleme, fiecare cerință rezolvată corect fiind recompensată cu piese din costumul 
popular. Aceste piese au fost folosite ulterior la ora de arte vizuale și abilități practice 
pentru a forma costumul popular, prin lipire și decorare cu elemente tradiționale. În 
finalul activității, la ora de muzică și mișcare, elevii au învățat cântecul „Românașului 
îi place sus la munte, la izvor”, însoțit de mișcări de dans popular. 

 În altă zi, după ce au învățat să scriem litera k mic de mână la comunicare, elevii 
au învățat să folosească kilogramul și leul în cadrul orei de matematică și explorarea 
mediului, jucându-se de-a piața. Clasa a fost amenajată cu lădițe de fructe și legume, 
cu prețuri, iar elevii au interpretat rolurile de vânzător – cumpărător. A fost o încântare 
pentru ei să cântărească, să folosească bancnote (de hârtie), să calculeze, să dea rest... 
și, mai ales... să respecte normele de distanțare la piață. La arte vizuale și abilități 
practice, sensul cuvântului „leu” ca bancnotă a fost transpus în sensul omonim (animal 
sălbatic) și a devenit punct de plecare pentru crearea unui leu din figuri geometrice, 
folosind tehnica tangram. 

Activitatea creativă „Zâmbet de copil”, din cadrul proiectului „Educație fără 
frontiere” a fost plină de culoare, de zâmbete și voie bună. După ce am identificat 
lucrurile care ne fac să zâmbim, am vorbit despre culori și am ales culorile care ne 
reprezintă. Apoi, cu multă măiestrie, am adus culoarea în viața noastră, pictând una 
dintre palme. Ampretele tuturor copiilor au fost adunate în lucrarea colectivă 
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„Copilăria este inima tuturor vârstelor”. Culorile și-au găsit apoi locul în curcubeie și 
mai mari, și mai mici, iar explozia de culoare a fost premiată cu diplome, dans și 
baloane de săpun. 

Lecțiile din timpul pandemiei nu sunt mai puțin plăcute decât cele dinainte. Ne 
distrăm la fel de bine, ascultăm muzică în timp ce scriem, pentru a încuraja caligrafia, 
dansăm liber în pauze, ne plantăm propriile floricele, ne bucurăm cât de mult putem de 
colțul de lectură, pregătim câteodată prăjituri și le și coacem, suntem atenți la propria 
igienă, menținem clasa mai curată, mai aerisită, ieșim în curtea școlii după fiecare oră 
și chiar folosim mai mult tehnologia în procesul de învățare. Digitalizarea învățării a 
fost benefică atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți, pentru că s-au 
familiarizat cu anumite aplicații (ZOOM, MEET, GOOGLE CLASSROOM), au 
învățat să folosească singuri computerul, tableta, să-și creeze un cont pe o platformă, 
ceea ce cu siguranță le va folosi, atât timp cât societatea evoluează în această direcție.  

Cât despre a învăța să fii om, pandemia nu ne-a oprit să facem și fapte bune. 
Părinții și elevii s-au implicat în activități umanitare, donând haine, jucării, alimente 
pentru copiii proveniți din medii defavorizate, în cadrul campaniei „Cutiuța cu 
bunătăți”. Proiectul Colgate, derulat în cadrul școlii noastre, a încurajat elevii, într-un 
mod plăcut și adaptat vârstei, să mențină o igienă orală adecvată și i-a recompensat cu 
diplome, periuțe și paste de dinți, pentru a-și păstra zâmbetele strălucitoare. Energia 
bună a românașilor s-a concentrat și asupra unui băiețel, pe nume Bogdi, suferind de o 
boală necruțătoare, căruia i-au donat banii strânși la colindat. Apoi, am bucurat 
împreună familiile nevoiașe din comună, donând alimente, în preajma sărbătorilor de 
iarnă. 

Suntem creativi, suntem dornici de a învăța și de a face lucruri noi, nebănuite. 
Pandemia ne-a făcut să credem în noi și să prețuim fiecare moment petrecut în clasă, 
împreună. Suntem o echipă! Echipa „Românașilor”! 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. Sufariu Daniela 
 

 
Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 

unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  

 
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 

procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. Înv. Primar Surdu Geanina 
 

 
 Consider ca fiind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing în 

promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru 
ai păstra sau ați face cunoscută activitatea. De ce? 

 De 11 de ani sunt cadru didactic într-o școală cu elevi majoritari de etnie romă, 
din mediul urban. De foarte multe ori atât eu cât și colegii mei ne-am lovit de 
prejudecățile oamenilor pentru faptul că lucram cu astfel de elevi. Nu de puține ori 
eram etichetați ,,mai puțin pregătiți,,, ,,plafonați,, etc., fără se ne cunoască cu adevărat 
activitatea noastră. 

 Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru 
comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

 Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am 
reuşit sǎ atragem atenția asupra potenialului elevilor nostri. 

 Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs 
de formare, nu am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de 
fapt într-un final. Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala 
noastră, imaginea școlii a fost vizibil îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

 Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, 
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin 
modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care 
o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită. 

 Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul 
rural sau urban. 
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,,EDUCAȚIA INTEGRATĂ ÎN PANDEMIE” 

 
 

Prof. It. și de sprijin: SUSA GABRIELA MARIA 
CSEI ,,ORIZONT” ORADEA 

 
 
 
Pe tot parcursul carierei unui dascăl există satisfacții dar și provocări. Provocări 

mai mici sau mai mari. Odată cu apariția Pandemiei de Covid 19 a apărut și provocarea 
extremă. Învățământul a trebuit să răspundă acestei provocări dar nu oricum ci într-un 
mod pozitiv și cât mai rapid. Elevi, părinți, profesori au fost puși în situații de 
neimaginat până acum. Tuturor li s-a cerut să se adpteze rapid situației nou create și să 
găsească calea cea mai eficientă de a duce mai departe procesul instructiv- educativ fie 
el și de la distanță. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt copiii care întâmpină dificultăți 
de dezvoltare și se regăsesc și în învățământul de masă. Ei trebuie să solicite o educație 
adaptată particularităților individuale pe măsura nevoilor lor. 

Educația copilului integrat în școala de masă implică o sumedenie de tehnici, 
metode, proceduri adaptate nevoilor lui de cunoaștere și nu nevoilor clasei în care este 
integrat. Structura proceselor de cunoaștere la copilul cu cerințe educaționale speciale 
este axată pe dobândirea instrumentelor de bază ale cunoașterii: citit-scris-socotit. 
Educația cognitivă a acestor elevi are o notă de specificitate în sensul că au un parcurs 
diferit de dezvoltare cognitivă decât în cazul elevului tipic. Cuprinderea lor în 
învățământul de masă nu face mai puțin valoroasă acea clasă sau acea școală. 
Dimpotrivă, dacă acești elevi pot fi integrați, dacă ei se simt integrați în clasă alături 
de colegii lor, înseamnă că ei învață într-o școală potrivită lor. Chiar dacă până se 
ajunge la mult dorita integrare ei suferă din cauza deficieței lor pentru că la început se 
vor simți stigmatizați, refuzați, evitați și cu o stimă de sine scăzută tot este în folosul 
acestora integrarea într-o școală de masă și nu una specială. De ce? Pentru că ei chiar 
cu o stimă de sine scăzută vor învăța să facă față integrării între ceilalți elevi tipici ceea 
ce îi va pregăti pentru viața în societate la terminarea școlarizării. Acolo, în viața de zi 
cu zi va trebui să socializeze, să muncească și să trăiască între oameni tipici. 

Educația integrată în pandemie, la început a fost una foarte grea din cauza 
specificității copilului cu CES. Munca cu acesta nu este de loc ușoară și trebuie însoțită 
în permanență de stimulare în multe direcții și însoțită de material concret intuitiv. 
Atunci când lipsește interacțiunea fizică, mânuirea materialului concret, educația poate 
o fi o povară de ambele părți: atât ale cadrului didactic itinerant și de sprijin cât și a 
celui educat. Nu devine doar grea ci și stresantă și obositoare. Ca acest aspect al 
învățării online să poată fi înlăturat este nevoie de cursuri care să ne învețe cum să 
facem față unor astfel de provocări. Dacă cadrele didactice reușesc într-un număr cât 
mai mare să urmeze cursururi cu importanță, cu greutate, să le absolve și să pună în 
practică cele învățate atunci consider că se poate vorbi de un prestigiu al acelei școli.  
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Eu am ales să muncesc în această perioadă folosind atât metoda ASINCRON cât 
și metoda SINCRON. 

În metoda ASINCRON m-am folosit foarte mult de materialele de pe YouTube 
dar nu numai, filme de desene animate/animații educative pentru a pregăti oarecum ora 
pe care urma să o desfășor alături de elev. Știm cu toții că în munca cu elevii de vârstă 
mică sau cu elevii cu CES este foarte important materialul concret-intuitiv. Acum, când 
nu ne putem folosi de material concret, palpabil, vom încerca să ne folosim de materiale 
vizuale (deoarece memoria vizuală este cea de bază la acești elevi). 

Ca această metodă să aibă succes, trebuia să țin seama de anumiți factori. Unul 
dintre ei este acela de a-mi alege materiale de scurtă întindere pentru a nu obosi și 
plictisi, materiale atractiv vizual și acustic. Atunci când aveam nevoie de suport mai 
amplu pentru a-mi atinge obiectivele, mi-am ales materiale mai multe (2-3) dar de 
întindere mică (5-10min). Doar în cazuri izolate (atunci când nu am găsit conținut 
adecvat, când vârsta sau potențialul copilului mi-a permis) am depășit 10 min. Elevii 
preferă acest tip de învățare în detrimentul explicațiilor, repetițiilor clasice și 
obositoare. 

Știm că la vârste mici, copiii învață mai ușor prin cântec. Mergând de la acestă 
premisă am încercat să mă folosesc cât mai mult de ea în consolidarea a cât mai multor 
cunoștințe precum: numerația, alfabetul, figuri geometrice etc. M-am folosit chiar de 
renumita ,,Gașca Zurli” care abordează diverse subiecte educative.  

Pentru clasele mai mari, acolo unde capacitățile copilului mi-au permis, m-am 
folosit și de selecții din emisiunile cu lecții de la Postul național TVR 1 sau diverse alte 
posturi TV precum Digi 24, Antena 3. Am selectat acele părți (accesibile elevilor mei), 
le-am transformat în fișier video MP4 după care le-am transmis digital. 

Tot pentru acestă metodă de ASINCRON m-am folosit de materiale proprii 
(imagini) adunate de-a lungul carierei mele prin care elevii au putut consolida literele 
alfabetului sau și-au dezvoltat limbjul prin povestirea după imagini. O altă variantă 
folosită de mine în această metodă a fost transmiterea materialelor video proprii create 
special pentru anumiți elevi în conformitate cu nivelul lor de dezvoltare. 

La activitatea sincronă propriu zisă am deschis materialul propus spre vizionarea 
acasă, am discutat puțin pe marginea lui (oarecum o parte teoretică) apoi am trecut la 
exerciții practice/demonstrative/aplicative cu ajutorul creionului digital și pe baza 
materialului discutat (partea practică); 

 Deoarece în ,,vremuri” când elevul este la distanță și nu se poate face o 
demonstrație cu ajutorul pixului și hărtiei, când nu vedem ce scrie elevul, a trebuit să 
găsesc metode alternative. Cea pe care am găsit-o și aplicat-o eu (și sunt ferm convinsă 
că mulți dintre colegii mei au folosit-o), a fost DIGITAL STYLUS (creionul digital). 
M-am folosit de acesta atât în partea de ASINCRON cât și în cea de SINCRON. 

În partea de consolidare/evaluare am folosit jocuri de pe aplicații web precum 
learningapps.org, wordwall.net sau chiar jocuri proprii (RED-uri). Prin aceste jocuri 
atingem multe beneficii atât în sfera cogniției (cum ar fi: rapiditatea gândirii 
concomitent cu acțiunea, având scop antrenarea minții) dar și în afara ei, beneficii în 
sfera motricității (coordonare ochi-mână). 
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 Acest mod de învățare/consolidare/evaluare online a fost foarte apreciat de copiii 
cu DMU deoarece este interactivă, atractivă și nu în ultimul rând pentru că primesc pe 
loc feed-back la etapa finală a orei/activității. 

 Am adoptat acest stil de învățare (ASINCRON și SINCRON), deoarece eu 
consider că aduce un beneficiu în bagajul de cunoștințe al elevilor deoarece prin 
,,înlăturarea” părții de teorie vom câștiga mai mult timp pentru partea de exersare a 
abilităților urmărite. 

Cu această ocazie mi-am dat seama că învățarea online pe care o impune situația 
pandemică actuală ne determină să ne formăm și să ne perfecționăm continuu în actul 
predării-învățării-evaluării folosind multiple instrumente și aplicații digitale.  

Concluzionând pot spune că așa cum orice perioadă are părțile ei pozitive dar și 
negative așa și pandemia a avut pe lângă multele ei părți rele și părți bune. În primul 
rând am evoluat în plan profesional și personal prin multitudinea cursurilor făcute, am 
descoperit tehnici, metode de predare-evaluare pe care poate altfel nu le descopeream 
niciodată, am învățat lucruri pe care le folosesc inclusiv azi în procesul instructiv-
educativ (față în față), ,,ne-a obligat” să ne digitalizăm și să cunoaștem (cei care până 
atunci nu știau) ,,tainele” calculatorului.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
„PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII„ 

 
 

AUTOR: Prof. ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 
Șc. Gim. „Episcop Dr. Partenie Ciopron„ Păltiniș 

 
 

 
Când spui școală, te gândești la acea instituție care îi oferă copilului tău tot ceea 

ce este necesar pentru dezvoltarea și formarea lui ca om. 
Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron„, din comuna Păltiniș, jud. 

Botoșani, este o școală cu un mare renume, aceasta fiind călăuzită de doctor Partenie 
Ciopron-primul Episcop General de Brigadă al Armatei Române. 

Denumirea școlii noastre, ne obligă în responsabilitatea de a forma elevi care să 
onoreze instituția noastră și care să devină cetățeni ai acestei țări, creativi, critici și 
autocritici, capabili să se integreze în orice loc. 

În cadrul comunității, această unitate de învățământ este un element esențial, cu 
profesori cu o bună pregătire didactică, deschiși către tot ceea ce este nou, dedicați 
meseriei și apreciați în comunitate. 

Învățământul gimnazial este obligatoriu, dar o școală nu poate forța alegerea 
elevilor și/sau a părinților, aceștia fiind liberi să aleagă, dar această alegere depinde de 
implicarea școlii în modificarea nevoilor și așteptărilor acestora. A informa nu este de 
ajuns, școala trebuie să aibă capacitatea și trebuie să fie pregătită de a adapta programul 
educațional la nevoile în schimbare ale elevilor, pentru că ea este responsabilă de 
dezvoltarea permanentă a comunității, să-și creeze și promoveze o imagine pozitivă în 
comunitate. 

 Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron„ -Păltiniș este 
caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, 
munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru 
profesie, libertatea de exprimare, dorința de afirmare. Climatul organizației școlare este 
deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relațiile dintre cadrele didactice sunt 
deschide, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. 

 Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. 
Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se 
valorificarea optimă a acesteia. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar și 
nedidactic au posibilitatea să își pună în valoare CREATIVITATEA și în același timp 
să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind și realizând activitățile propuse, 
adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, 
stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.  

 Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron„ promovează o educație 
de bună calitate, bazată pe respectarea valorilor morale. Elevii beneficiază de șanse 
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egale pentru formarea lor, prin instruire și educație în vederea dezvoltării libere a 
personalității, a creativității, a încrederii în forțele proprii și a pregătirii lor pentru viață. 

În școala noastră funcționează Comisia pentru formarea și promovarea imaginii 
școlii, promovare ce reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între partenerii 
educaționali. Valorificarea și îmbogățirea elementelor valoroase din tradiția școlii și 
promovarea lor în comunitate prin organizarea de activități și promovarea lor pe pagina 
de Facebook a școlii. 

Diseminarea în comunitate și nu numai a activităților desfășurate în școală, dar și 
în afara ei, are ca scop creșterea vizibilității școlii și întărirea imaginii acesteia. 
Menținerea colaborării școală-familie-comunitate prin activitățile și acțiunile la care 
participă elevii școlii noastre fac să crescă prestigiul acesteia în comunitate /județ. 

Derularea de proiecte educaționale/parteneriate oferă elevilor șansa de a se 
dezvolta, de a dezvolta sentimentul de apartenență al elevilor și al cadrelor didcatice, 
iar școlii posibilitatea de a-și îndeplini misiunea de promovare. Cultura organizațională 
va deveni mai puternică, elevii, părinții și cadrele didcatice vor deveni mai conștienți 
de rolul și de importanța pe care îl au în școală. 

Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron„ funcționează și se 
dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, 
elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. 

Școala noastră urmărește să educe elevul nu numai pentru a ști, ci mai ales a ști 
să facă, a ști să fie, a ști să devină, practicând un învățământ cu un standard înalt de 
calitate; urmărește să furnizeze servicii de calitate, care să contribuie la creșterea 
calității activității instructiv-educative din școală, prin seriozitate, folosind experiența 
și implicând toți actorii educaționali; urmărește să promoveze respectul reciproc și 
cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la 
nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

Prof. înv. primar Szabó Dalma, 
Școala Primară Cristur-Crișeni 

 
 
 
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
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transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii școlii 

 

 
Prof. înv. primar Szász Edit 

Școala Gimnazială nr. 15, Brașov 
 
 
 
Școala este o legătură vie între multiplele sfere ale societății contemporane prin 

viziune, scopuri, activități planificate și competențe dezvoltate la elevi. Cerințele 
beneficiarilor, precum noutățile impuse de mediul virtual, aduc obiective noi în 
dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. Aceasta este direct influențată 
de nivelul de pregătire a cadrelor didactice, care intervin în favoarea acestei dezvoltări 
continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili 
și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, 
părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea și școala 
fiind întro interferență continuă. 

Formarea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitivă asupra școlii. Ex.metodele interactive, cooperative folosite la orele de 
curs pot asigura participarea dinamică al elevului, învățarea, consolidarea cunostințelor 
devine mai temeinică. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Legătura continuă, eficientă și reală susținută între cadrul didactic și părinte 
asigură o imagine clară asupra situației elevului. Ședințele cu părinții, consilierile, 
dialogurile tematice vin să susțină succesul progresului, ameliorarea unor perioade de 
eșec sau pot da un impuls în cazul performanței. 

Promovarea imaginii școlii se realizează eficient prin participarea și propagarea 
rezultatelor elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și 
extrașcolare. Mediul virtual ne permite să aducem la cunostință cu ușuriță aceste 
activități, rezultate, grupului de părinți din clasă sau din școală, în comunitate, 
respectând legislația. 

Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale concepute în funcție de 
viziunea școlii și a comunității aduc un aport esențial în rolul formării a unei imagini 
pozitive a instituției.Pe lângă proiectele definite de școală, colectivul de părinți, 
comunitatea pot aduce propuneri în vederea acestor parteneriate, proiecte, astfel se 
intensifică un flux de informații real și practic în favoarea școlii, implicit elevilor, dar 
și a societății. 

Implicarea a mai mulți factori în derularea acestor activități este benefică în primul 
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rând elevilor:având mai multe informații despre mai multe segmente din viața 
comunității, ei vor putea avea o imagine de ansamblu asupra societății si asupra 
dorințelor lor de a deveni cetățeanul activ de mâine. 

Exemplific cu un proiect educativ care aduce participarea unei biblioteci ca 
partener.Vizitarea, înscrierea, împrumutarea unor cărți de către elevi, poate chiar 
prezentarea unor mici poezii scrise de ei, deschid noi perspective penrtu cei 
implicați.Elevii pot lua legătura cu scriitori, poeți, pot trimite creațiile lor la revistele 
de copii, tineret.Publicarea creațiilor elevilor(povești, poezii, desene…)în revistele de 
specialitate contribuie la promovarea imaginii școlii. 

Un alt exemplu ar fi un parteneriat incheiat cu o mini-fermă.Acesta poate asigura 
ore practice prin obsevarea diferitelor faze de creștere a plantelor, îngrijirea, recoltarea, 
folosirea, alimentația sănătoasă, voluntariat, ajutor în diferite activități în livezi, 
sere…Relatările elevilor, imaginile, rezultatele unor experimente… apar pe site-ul 
școlii, promovând și prin această activitate imaginea instituției. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, cu și 
pentru comunitate, societate. 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR SZASZ MIRUNA - RAVECA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 4 TÂRNĂVENI 

 
 

 
 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  
 Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 

“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”.  

 Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

 De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru 
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional 
oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi 
reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 
Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este "mişcarea a 
ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este 
ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât 
abordarea centrata pe vânzari.  

 Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă 
importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an.  

 Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, 
politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe 
de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. Promovarea 
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imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, 
utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. 

 
 De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 

noastre au fost: 
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și 

proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu 
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;  

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală, 
scrisă, internet). 

 Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în 
anul şcolar curent, a fost următoarea: 

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

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul viitor (în grădiniță şi în 
afara ei). 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PRIN PERSPECTIVA APLICĂRII ÎN CLASĂ                                         
A PROGRAMEI ȘCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar: Szavui Judit 
Școala Gimnazială Ormeniș, Județul Brașov 

 
 
Competenţele sunt concepute ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi 

dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a 
unor probleme caracteristice domeniului de studiu. Rolul lor este de a orienta demersul 
didactic către achiziţiile finale ale elevului. Competenţele pentru care optează 
programele actuale îşi propun să contribuie la formarea intelectului specific, dar şi la 
formarea unei persoane autonome, capabile de a formula răspunsuri la o mare 
diversitate de situaţii şi sarcini de lucru, inclusiv cele de învăţare şi de a asuma roluri 
fundamentale, pe care o persoană este probabil că le va îndeplini ca adult într-o 
societate a cunoaşterii şi într-o lume a schimbărilor rapide.  

 Proiectarea demersului didactic trebuie să vizeze dezvoltarea competențelor 
specifice la nivelul fiecărui an de studiu. Indiferent de practicile educaționale, elevii 
vor să decidă problemele legate de viața lor de zi cu zi în școală. Rolul profesorului 
este acela de a facilita, de a “sprijini” participarea elevilor în procesul de învățare. 
Fiecărui copil îi place sentimentul de a se simți important, de a fi apreciat. Asumarea 
de responsabilități ajută la formarea încrederii în sine, a respectului pentru propria 
persoană.  

În proiectatea didactică am vizat toate compentențele specifice, la fiecare 
disciplină, chiar dacă nu reușesc să le dezvolt în totalitate, ofer sansa elevilor de a și le 
dezvolta utilizând toate metodele și procedeele pe care le consider utile și adecvate 
pentru nivelul lor de vârstă și particularitățile de dezvoltare ale acestora.  

Uneori elevii mă surprind în mod plăcut deoarece dau dovadă că înțeleg 
informația transmisă, sau își însușesc cunoștințe mult mai ușor decât am considerat 
(preconizat) eu. Acest fapt mă bucură în mod deosebit deoarece munca mea nu a fost 
în zadar, mai ales dacă țin cont de mediul de proveniență ale elevilor și știind că ei 
rămân doar cu munca de la clasă. 

Continuturile învățării sunt mijloace prin care se urmărește formarea 
competențelor specifice, iar manualul este instrumentul de lucru al elevilor. De aceea, 
în predare folosesc conținuturile din manual adaptate programei școlare prin care 
urmăresc formarea competențelor specifice, realizând o corelație intre ceea ce se învață 
si scopul pentru care se învață.  

Elevilor mei le este util manualul, deoarece ei nu au acces la materiale sau 
mijloace moderne de învățare acasă, doar la școală se întâlnesc cu acestea. Ca să fie o 
continuitate între ce au învățat la școală și ce au de făcut acasă, din punctul meu de 
vedere, manualul este important. Am încercat să le dau diferite fișe pe care să lucreze 
acasă, dar din diferite motive nu le mai aduc înapoi la școală.  
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Etapele pe care le urmăresc în proiectarea unui demers didactic: 
 
1. Studierea atentă a programei școlare; 
2. Elaborarea planificării calendaristice; 
3. Proiectarea unității de învățare; 
4. Pentru fiecare unitate de învățare se stabilesc competențele specifice; 
5. Aleg competențele specifice potrivite pentru tema respectivă; 
6. Scopul demersului didactic; 
7. Alegerea metodelor și mijloacelor de învățământ; 
8. Stabilirea modalităților de evaluare; 
9. Alocarea timpului necesar parcurgerii unității de învătare. 
 
 Ținând cont de conţinuturile centrate pe competențe ale programelor şcolare: 
  
 utilizez exemple relevante din viaţa reală care pot fi asociate cu problemele 

teoretice predate;  
 formulez sarcini de învăţare care permit interpretarea unor situaţii concrete şi 

rezolvarea de probleme reale;  
 ofer ajutor elevilor în asimilarea noilor cunoştinţe pe baza cunoştinţelor 

anterioare, dobândite în situaţii formale, nonformale şi informale;  
 reformulez informaţia ca să se înţeleagă și corectez răspunsurile greşite ale 

elevilor; 
 ofer sprijin pentru o abordare interdisciplinară/transdisciplinară a sarcinilor de 

învăţare; 
 utilizez metode de predare-învăţare-evaluare care încurajează diferenţierea şi 

personalizarea; 
 ofer modele personale de bună practică, adaptate caracteristicilor psihologice 

ale elevilor; 
 pun elevii în situaţia de a experimenta utilitatea celor învățate; 
 creez o atmosferă plăcută, relaxată, prietenoasă și un parteneriat real între mine 

şi elevi; 
 încurajez învăţarea autonomă centrată pe elev și învăţarea în grup;  
Scopul meu este conştientizarea elevilor în legătură cu beneficiile învăţării şi 

riscurile neparticipării la actul învăţării. 
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Promovarea imaginii școlii 

 
 

Școala Gimnazială „Turóczi Mózes” Tg. Secuiesc 
Prof. înv. primar Szigyártó Kornélia 

 
 
 Reclama este sufletul afacerii, iar activitatea instructiv educativă tinde din ce în 

ce mai mult spre sfera competițională. Învățământul fiind ( sub )finanțat de stat nu prea 
avem loc să facem reclamă propriu zisă, dar promovarea instituției devine din ce în ce 
mai importantă din toate punctele de vedere.  

 Este cunoscut faptul că ani de ani se nasc din ce în ce mai puțini copii, fapt care 
fără promovarea activităților desfășurate pune în pericol chiar existența instituției. 
Chiar dacă nu există pe plan local acest pericol, fără a crea în rândul elevilor mândria 
față de instituția în care învață, nici nu putem vorbi de o activitate educativă de calitate 
chiar dacă elevii noștri fac față cât de cât cerințelor în ceea ce privește învățătura. 

 Mândria față de instituția în care învață generează o conduită demnă, atât în 
cadrul instituției cât și în viața de toate zilele. Promovarea instituției înseamnă de fapt 
să facem cunoscut pentru un public cât se poate de larg toate aspectele, rezultatele, 
condițiile materiale, pregătirea cadrelor didactice, proiectele și parteneriatele în care 
suntem cuprinși, inspirațiile pentru viitor.  

 Trebuie să avem grijă ca în cadrul promovării să spunem adevărul și numai 
adevărul, să nu ne comparăm cu nicio altă instituție arătând calitatea inferioară a 
activității desfășurate de acești, față de activitățile noastre. Noi trebuie să ne mândrim 
cu tot ce este al nostru, trebuie să arătăm preocupările noastre, munca noastră, 
rezultatele obținute prin această muncă nominalizând elevii și cadrele didactice de care 
suntem mândri. Prin această promovare facem cunoscută pentru întreaga comunitate 
toate preocupările și realizările noastre de care suntem mândri. 

 În zilele noastre avem multiple posibilități de a promova instituția noastră : presa, 
radioul, televiziunea poate cea mai răspândită este media online- pagina web a școlii. 
În acest mod școala se menține în atenția generală a comunității. 

 Fără să intrăm în detalii, spațiul și timpul nu ne permit acest lucru, dar spre a 
înțelege mai bine unele aspecte privind promovarea tuturor activităților din cadrul 
instituției din care facem parte să pornim de la festivitatea de încheiere a anului școlar, 
un moment solemn la care dacă ne uităm cu atenție putem să avem o imagine despre 
activitatea școlii. Să ne oprim la momentul premierii, rezultatelor deosebite obținute 
de către elevii noștri în cursul anului școlar. Premiem cu o diplomă de merit și măcar 
o carte toți elevii care în cursul anului școlar au obținut rezultate de care suntem mândri, 
incluzând pe lângă rezultatele obținute la învățătură și toate activitățile sportive, 
literare, științifice, artistice menționând nominal și învățătorul sau profesorul care a 
contribuit la obținerea acestor rezultate. Ascultând cuvintele frumoase, luând 
cunoștință de rezultatele cu care ne mândrim și văzând recunoașterea efortului depus 
de către conducerea școlii mulți elevi care nu au reușit până acum să se evidențieze în 
niciun domeniu vor avea gânduri mărețe pentru viitor, iar peste un an vom avea „și mai 
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multă bătaie de cap ” de unde să procurăm atâtea diplome și premii. Nicio grijă că în 
cazul dacă am promovat munca și rezultatele noastre atunci sponsorii vor sări fericiți 
în ajutorul nostru recunoscându-ne munca depusă și rezultatele obținute că orișicui îi 
place să se alăture la un proiect de care este mândru. 

 În concluzie, activitatea de promovare a instituției nu presupune o muncă prea 
grea față de beneficiile pe care ni le va aduce. Să nu uităm să nu lăsăm nicio activitate, 
niciun rezultat de care suntem mândri fără premiere și fără promovare. Imaginea școlii 
se creează greu și se pierde ușor dacă nu se lucrează continuu la acest aspect. 

  
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

994



 

 
PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

prof. înv. primar SZÖLÖSI ADINA-TEODORA 
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Dej, jud. Cluj 

 
 
 
 Evoluția tehnologică și diversificarea mijloacelor de tip mass-media a determinat 

o creștere a atenției ce trebuie acordată promovării imaginii școlii. Internetul, privit la 
început cu reticență, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o 
școala își poate construi o imagine. 

Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact 
cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind primii interesați de acest aspect. 

 Crearea acestei imagini se realizează prin activitățile fiecare cadru didactic din 
instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, cu o deosebită influență formativă. Instituția de învățământ ce 
promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la 
nivel local, cât și județean sau național, prin diferitele parteneriate în care se implică.  

Astfel în acest an școlar am desfășurat activități cu ocazia Zilei Mondiale a 
Educației în 5 octombrie, în care am discutat despre dreptul la educație al copiilor, 
despre copilăria în trecut și în zilele noastre, cu văd ei, elevii, școala viitorului. În 
noiembrie, în cadrul Săptămânii Educației Globale am vorbit despre ce putem face noi 
pentru o planetă mai curată, am vorbit despre consecințele acțiunilor oamenilor asupra 
mediului, despre reciclare. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie am vorbit despre țara 
noastră, eroii neamului, patriotism. Toate aceste activități au contribuit la transmiterea 
unor valori morale pozitive, la formarea unor comportamente responsabile.  

Acțivitățile desfășurate au fost promovate pe Grupul oficial al școlii pe Facebook, 
pe grupul clasei pentru părinți și pe alte grupuri de cadre didactice. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine deschisă și 
inovativă, asigurând o atmosferă relaxantă, care să permită participarea activă și 
creativă a elevilor. 
  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

995



 

 
Promovarea imaginii școlii 

 
 

Szüszer-Nagy Mónika, 
Școala Gimnazială ”Petőfi Sándor” Miercurea Ciuc 

 

 
Az ARRA kiterjesztett valóság aplikáció használata a tanítási órákon 
 
 Az Augmented Reality, röviden AR megoldások és mobil technológiák az elmúlt 

években hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A mobil AR technológia alkalmazások 
használata olyan módszer, amelynek segítségével az oktatói munka hatékonyabbá 
tehető, továbbá lehetővé teszi a tanulók oktatásba történő aktív bevonását. 
Mindemellett vonzóbbá és élményszerűvé teszi mind tanórai, mind pedig a tanórán 
kívüli tanulást. 

A technológia innovatív jellegén és a sokoldalú oktatási felhasználási 
lehetőségein túl további előnye, hogy nem igényel különösebb anyagi- vagy 
humánerőforrást. A tananyag-fejlesztéshez nincs szükség külön informatikai szakértő 
bevonására, a tanárok programozás nélkül, általános informatikai ismeretek birtokában 
saját maguk is képesek előállítani azokat.  

Az AR angol mozaikszó „augmented reality-t”, vagyis kiterjesztett valóságot 
jelent. Egyszerűen arról van szó, hogy egy képre ránézve egy tablet, okostelefon 
kamerájával, a valós világ képe kiegészül egy virtuális képpel, pl. egy térképrészletre 
rátekintve az okostelefon kijelzőjén már a hegység háromdimenziós valójában fog 
tündökölni. Tehát itt a valóság és a számítógépes világ egy speciális keveredéséről van 
szó. Technikailag úgy épül fel a folyamat, hogy szükség van egy hívóképre (trigger-
kép), mely lehet bármilyen fotó, ábra (pl. a földrajzatlasz egyik oldala), melyhez 
további rétegeket rendelhetünk (pl. hegyek 3D-s modelljét). 

 Az ARRA aplikációt anyanyelv, matematika és környezetismeret órákon 
használom. Csoportmunkában alkalmazom, így elégséges 5 db. tablet vagy 
okostelefon. 

 Anyanyelv órán pl. a következő feladatlapot kell megoldaniuk: 

 
A feladatlap megoldása után bekapcsolják a tableten az ARRA aplikációt, majd 

ráirányítják a kameráját a tanulói munkalapra (lásd fent, pirossal 
bekeretezve). A feladatlapon egy érdekes videót láthatnak a j-ly 
helyesírásáról, majd együtt leellenőrzik, hogy jól dolgoztak-e. 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

996



 

Környezetismeret órán nagyon szeretik használni a gyerekek, állatok 
bemutatásánál alkalmazom. Íme egy pár állat képe: 

 
Bekapcsolom az alkalmazást, ráirányítom a tablet vagy okostelefon kameráját a 

képekre, így az állatokat háromdimenziósan láthatják, figyelhetik meg a gyerekek. 

 
 
Az AR számos tantárgyban felhasználható, alkalmazásának tényleg csak a 

pedagógusok és a tanulók fantáziája szabhat határt. Kiváló lehetőséget biztosít a 
tartalomba ágyazott, komplex kompetenciafejlesztésre is, ahol a diákok saját maguk is 
készíthetnek ilyeneket. 

 
 Szüszer-Nagy Mónika 
 tanítónő 
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Parteneriatul grădiniță –familie 

o modalitate de promovare a imaginii școlii 
 
 

Prof. înv. preșcolar:Tabără Iustina 
Grădinița P. P. Nr. Iași 

 
 
 „Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți” 

 (Nicolae Iorga) 
 
Școala este doar unul dintre principalii factori de socializare, o instituţie de 

instruire şi educaţie conform obiectivelor stabilite de societate, care la rândul ei este 
este un mediu capabil să contribuie la formarea omului și la integrarea lui social. 
Imaginea unei şcoli ce ar urma să fie promovată se defineşte prin valoarea, nivelul de 
pregătire şi personalitatea profesorului, prin acţiunile desfăşurate în contextul 
domeniului său de activitate. 

Calitatea educației într-o şcoală depinde de factorul uman, atât de cadrele 
didactice, elevi cât și de oricare alte persoane care lucrează în acea școală.Toți acești 
factori împreună crează imagine ape care societatea și o formează despre activităţile ce 
au loc în acea instituție. In societatea de astăzi, şcolile sunt într-o permanent 
concurență.  

Datorită imaginii lor publice pe care și-au popularizat-o, atrag câți mai mulți 
beneficiari: elevi, sponsori, parteneri, etc. către activitățile desfășurate în folosul 
societății. Internetul a devenit astăzi calea cea mai rapidă cale de promovarea a unei 
instituții școlare. Cu ajutorul platformelor de socializare, se țin la curent părinții cu tot 
ce se întâmplă în școala, se promovează activităție ce se desfășoară la nivel școlar, 
activitățile extrașcoalre în care sunt implicați elevii și rezultatele acestora. Aceasta se 
realizează, în primul rând, prin publicarea și promovarea rezultatelelor positive 
obținute, mai ales ale elevilor, deoarece majoritatea părinților sunt interesați în 
principal de acest aspect în alegerea unei școli pentru copiii lor. 

Pentru unitatea noastră școlară, Grădinița PP Nr. Iași, parteneriatul de colaborare 
dintre cei trei parteneri educaţionali: grădiniță- preșcolari-părinţi reprezintă calea cea 
mai bună pentru promovarea unei imagini cat mai valoroasă a unei instituții de 
învățământ. În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi 
cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi 
însuşesc procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. Școala 
trebuie să-Și adapteze activitățile în funcție de nevoilor şi aşteptărilor părinților. 

Atitudinea deschisă, lipsită de prejudecăţi sau orgolii, e creată prin abilitatea 
cadrului didactic de a demonstra eficienţa îmbinării armonioase a stilurilor 
educaţionale, nici unul dintre acestea nefiind un model ideal de educaţie. Fiecare 
preşcolar e o sumă de trăiri intense, care e necesar a fi asumate şi canalizate spre o 
dezvoltare pozitivă a personalităţii sale. 
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 Relaţia grădiniţă-familie este parte integrantă a reţelei sociale, exprimându-se în 
contextul şcoală-familie-comunitate, se manifestă sub egida parteneriatului 
educaţional, intr-un cadru social-istoric. Din punct de vedere teoretic, această relaţie 
poate fi abordată în legătură cu unele concepte precum: reţele sociale, capital social, 
intersecţia sferelor de influenţă  

Colaborarea dintre educatoare şi părinţi, echilibrul acesteia şi respectarea 
confidenţialităţii discuţiilor dintre cei doi parteneri converg spre eficientizarea 
strategiilor de acţiune în dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor. Distrugerea, voită sau 
nu, a acestor limite importante conduce la crearea unei posibilităţi de dezvoltare a unei 
personalităţi cel puţin duale a preşcolarului, acesta alegând să se comporte cu fiecare 
dintre adulţi aşa cum crede el, importantă fiind starea lui de siguranţă şi echilibru. 

De aceea Programul de educație a părinților “Educăm așa” implementat în 
grădinița noastră de Fundația Salvați Copiii a fost primit cu interes și simț de 
răspundere de cadrele didactice și îmbrățișat cu entuziasm de către părinți. Astfel am 
realizat o serie de întâlniri ale părinților cu psihologi și psihopedagogi din cadrul 
Fundației Salvați care au venit în grădinița noastră și au desfășurat lectorate, dezbateri 
şi întâlniri personale în care părinți cu personalităţi diferite, cu stiluri diferite de creştere 
a copiilor şi cu situaţii diferite de viaţă au fost mai bine pregătiți şi au găsit răspunsuri 
și ajutor.  

Cursurile s-au organizat în grădinița noastră pe o perioadă de 6 sapatamâni, câte 
o ședință pe săptămână și au participat cadrele diactice din grădiniță si un nr. de 50 de 
părinți. Grupul țintă a fost părinți cu copii între 3-6 ani. Cursul a fost un mod de 
informare educațională preventivă și de sprijin acordat părinților, în scopul 
îmbunătățirii relației părinte-copil.  

La sfârșitul acestor sesiuni de lectorate s-a constat că părinții au pus în aplicare 
cele însușite în cadrul cursului, că au o relație armonioasă cu copiii lor, că în urma celor 
învățate și aplicate s-a schimbat comportamentul celor mici și acasă. Un părinte care 
avea probleme cu copilul care era foarte alintat și nu știa ce înseamnă cuvântul NU a 
mărturisit că în urma celor însușite a curs, copilul a devenit mai tolerant, mai bun și 
înțelegător. O mamă reușit pe baza celor învățate la curs să-i formeze copilului său 
încrederea în forțele proprii, să dobândească o atitudine pozitivă față de sine. 

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, lucruri, creează bună 
dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și psihic. 
Manifestările artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităților didactice ce le-au 
pregătit. Astfel, prima serbare a ”Albinuțelor” a coincis cu sosirea lui Moş Crăciun la 
grădiniţă, a stârnit emoţii puternice printre toţi participanţii: copii, educatoare, părinţi. 
Serbările în cadrul grădiniței, au fost organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, „ 
Obiceiuri și tradiții – Colindul la români, 8 Martie, 1 Iunie. De asemenea am organizat 
serbări cu ocazia Zilei Naționale, 24 Ianuarie, serbări de sfârșit de an școlar. 
Comunicarea cu părinţii, legătura permanentă dintre grădiniţă şi familie a făcut ca 
aceste evenimente să se transforme într-un momenet de neuitat  

 Copiii preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Iași, au invitat părinţii 
la activităţi comune părinte-copil pe anumite teme: ”Vine, vine Moş Crăciun!”, ”La 
mulţi ani, mămico!”, ”Nimeni nu e singur pe pământ”, proiecte de voluntariat “Fă o 
bucurie cu o jucărie”, „Săptămâna legumelor și fructelor,” „O zi la Grădina Botanică”, 
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„ Micul Pizzer”, ”Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Aceste activităţi au adus bucurie în 
rândul copiilor şi adulţilor pentru rezultatele obţinute din efortul reunit şi plăcerea că 
au petrecut mai mult timp împreună. De asemenea, organizarea unor expoziţii cu 
lucrări realizate de copii, prin care părinţii au avut posibilitatea să-şi cunoască copilul 
prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea părinţilor la anumite activităţi 
demonstractive i-au ajutat să cunoască metodele şi procedeele folosite, le- au sugerat 
anumite modalitaţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În 
cadrul acestor participări, părinţii au observat modul de comportare al copilului în 
colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. 

Interviurile individuale cu părinţii preşcolarilor s-au desfăşurat aproape zilnic, în 
decursul celor trei ani de colaborare, pornind de la o problemă observată la grupă sau 
de la o situaţie prezentată de părinte. Astfel, s-au soluţionat multe din comportamentele 
negative observate de educatoare sau părinţi. Mai întâi s-a aflat cauza, apoi s-a acţionat, 
în funcţie de personalitatea copilului. De cele mai multe ori, jocurile din cadrul 
grupului, în special jocurile libere, destăinuie mai mereu cauzele multor situaţii cărora 
părinţii nu ştiu cum să le gestioneze.  

În educaţie nu se aplică reţete, cum nu se aplică nici în viaţă. De aceea, grădiniţa 
propune o combinare de metode şi procedee activ-participative, organizate strategic, în 
demersul educaţional.  

Colaborarea, cooperarea, participarea activă nu sunt doar modalităţi de a acţiona, 
ci constituie esenţa unei bune educaţii. Doar aşa avem şansa de a transforma lumea 
într-un spaţiu al toleranţei şi acceptării, al dezvoltării bio-psiho-fizice armonioase. 

 
 
1. Agrabian, M., 2007, Scoala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, 
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2. Băran – Pescaru, Adina. 2004, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – 

comunitate, Ed. Aramis Print, Bucureşti 
3. Ionescu, M., 1998, Educația și dimanica ei, Editura Tribuna Învățământului, 

București 
4. Mateiaș, A. 2003, Copiii preșcolari, educatoarele și părinții - Ghid de 

parteneriat și consiliere, Editura Didactică si Pedagogică, București  
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Promovarea imaginii școlii 

 

 
Tamás Márta, 

prof. înv. primar la Școala Gimnazială ,,Váradi József”, 
Sf.-Gheorghe, Jud. Covasna 

 
 
Motto: ,,Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor”.  
 (Alexander Sutherland)  
 

Şcoala este un element esenţial al oricărei 
comunităţi atât prin resursele umane de care dispune 
cât şi prin spaţiile de învăţare disponibile. Aceasta 
reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor 
membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii. O instituție de învățământ responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii, însă este necesar ca ea să fie 
pregătită să răspundă așteptărilor complexe ale societății contemporane. Cerințele 
beneficiarilor procesului de educație fac ca unitatea de învățământ să fie un mediu într-
o continuă schimbare, unde pot fi oferite servicii educaționale variate/de actualitate: 
cursuri, seminarii, conferințe, sesiuni de comunicări, spectacole, activități culturale în 
biblioteci, activități extrașcolare, etc. Şcoala nu poate funcţiona bine fără încrederea și 
sprijinul comunităţii, de aceea este necesară crearea şi promovarea imaginii 
instituţionale.  

 Promovarea imaginii unei şcoli reprezintă acţiunea de convergenţă şi de 
interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de 
creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje.  

 În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în 
primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al 
societății. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică și fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este foarte importantă și se completează cu rezultate cuantificabile, cum 
ar fi de exemplu: număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ.  

 
Obiectivele generale ale unui plan de promovare a imaginii școlii sunt:  
 
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;  
 Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive 

şi a exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;  
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 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 
flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 
procesului educaţional;  

 Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice;  
 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea 

elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, 
susţinerea elevilor în alte abilităţi;  

 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;  

 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al 
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite dar aceasta în sine nu este de ajuns.  

O bună promovare a imaginii şcolii trebuie să cuprindă toate formele de 
comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage grupurile 
ţintă prin educaţia oferită și la crearea ei trebuie să contribuie fiecare cadru didactic al 
școlii.  

 
Iată câteva gânduri/principii, acțiuni și măsuri de promovare a imaginii școlii 

noastre la care am participat activ și cu multă dăriure de când activez ca profesor în 
învățământul primar la Școala Gimnazială ,,Váradi József” din Sfântu Gheorghe:  

 
 O bună pregătire profesională secondată de interesul pentru o educație 

individualizată, adaptată la particularitățile elevului, constituie ,,magnetul” cu care 
unitatea școlară își atrage elevii. Profesorii trebuie să adopte o atitudine inovativă și 
deschisă în modul de realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii. Se va asigura astfel 
o atmosferă relaxantă care va permite stimularea creativă a elevilor. Personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin diversificarea şi flexibilizarea 
acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului 
educațional.  

 Cadrele didactice trebuie să țină mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece 
relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc 
prestigiul instituțional. 

 Pentru o bună promovare a imaginii școlii apelăm la diferite forme ale 
mediatizării a activităților organizate. Punem accent pe reactualizarea periodică a 
paginii WEB, asigurarea funcţionării site-ului școlii, unde pot fi transmise mereu vești 
pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, autorități, părinți, 
elevi). În acest mod școala se menține în atenția 
generală a comunității. Pe pagina de Facebook a 
școlii noastre/pe grupurile de WatsApp/ pe 
Google Classroom etc. sunt postate cu 
regularitate secvențe ale activităților în care sunt 
implicați elevii: ,,Zilele Váradi”. ,,5 octombrie - 
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Ziua Educației”, ,,11 noiembrie – Ziua Sfântului Martin”, ,,Săptămâna gustului”, ,,1 
Iunie – Ziua Copilului”, ,,Bucuriile iernii”, etc. În perioade în care starea actuală 
epidemiologică nu a permis prezența fizică a elevilor am organizat activități cu 
denumirea ,,Și online împreună" de care putem să fim mândri. (De exemplu: Cu ocazia 
zilei de ,,6 decembrie – Ziua lui Moș Nicolae” ne-am îmbrăcat în roșu, am făcut 
fotografii, am înregistrat un colind online cu care pe urmă ,,am mers la colindat 
online”.)  

 Sunt evidențiate rezultatele școlare deosebite ale elevilor la concursuri sau 
olimpiade (și pe coridoarele școlii/în clase sunt expuse diplomele/trofeele câștigate). 

 Sunt prezentate proiectele și parteneriatele educaționale la nivel local, județean 
și național în care școala este implicată (expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasă/în 
şcoală). 

 Activitățile extracurriculare derulate, care dau o alternativă sănătoasă, practică 
și creativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor (excursii, vizite la muzee, ateliere 
de creație) sunt mediatizate. (De exemplu: cele mai bune creații literare și artistice ale 
elevilor din clasele primare sunt publicate anual într-o revistă a școlii, care se 
intitulează: ,,Varázstoll”).  

 Are un impact deosebit organizarea: ,,Ziua Porților Deschise”. 
 Sunt identificate oportunităţile la nivelul comunităţii locale pentru sprijinirea 

copiilor şi tinerilor proveniţi din familii cu resurse financiare reduse. 
 Desfăşurăm proiecte de voluntariat cu diferite instituţii din judeţ (şcoli din 

mediul rural, case de copii, asociaţii). 
 Iniţiem activităţi educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate care să răspundă 

socializării tinerilor (reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, personalităţi). 
 
În concluzie pot afirma că promovarea imaginii școlii implică o activitate umană 

sau un sistem de activități orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali 
și potențiali.  Școala este promovată cel mai bine prin educație 
de calitate, individualizarea învățării, acces la ofertele 
educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței și 
participarea la activități extrașcolare. 

 Promovarea în domeniul educational necesită din partea 
cadrelor didactice dăruire, perseverență, consecvență, cinste, 
dragoste pentru elevi. 

 
 
 ,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa.” 
 (Regele Ferdinand I)  
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Platforme utilizate cu succes de profesori  

pentru a continua orele de la distanță 
 
 
 

Prof. Țăpîrdea Florentina 
Grădinița nr. 1 Dobroești 

 
 
ZOOM 
Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din 

România. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de 
timp). Preșcolarilor și părinților acestora le este trimis link-ul. 

Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice; se poate 
împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere 
secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) 
Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

GoogleMeet 
Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă 

aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, și 
opțiunea de meet. 

Meet acceptă până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și 
întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, 
partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

JOCURI ON-LINE 
Sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 

simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau 
fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 
la câteva sute de bucăţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de 
utilizator. 

JOCURI DIDACTICE 
Sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 

Dintre instrumentele recomandate puteți utiliza: Worldwall sau Learning apps. 
WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot 

crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De 
exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, 
Chestionare, Deschide cutia etc); 

Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor 
ludice inserate. 

Exemple de activități online 
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Cu ajutorul acestor platforme, am conceput şi desfăşurat activităţi în această 
perioadă dificilă, în asa fel încât procesul instructiv educativ să nu aibă de suferit şi să 
nu îşi piardă din valoare. 

Am conceput lecţiile astfel încât cei mici să nu stea prea mult timp în faţa 
calclatorului şi să nu îi suprasolicităm, lucrându-se sincron şi asincron. Au fost ajutaţi 
şi de părinţi, care au avut un rol important în procesul instructiv educativ. 

Ca şi exemple de bune practici amintim lecţia în cinstea marelui poet Mihai 
Eminescu care a avut loc online anul acesta pe Zoom. La activitatea pe domeniul Limbă 
şi Comunicare am avut lectura după imagini, pe baza poeziei “Somnoroase păsărele” 
de M.Eminescu. 

Am început sincron cu partajarea ecranului şi prezentarea imaginilor fiecărei 
strofe din poezie. Am purtat discuţii pe baza imaginilor apoi am vizionat un filmuleţ 
pe youtube cu această poezie. La centru bibliotecă, au avut de decorat farfuria cu 
elemente grafice, la centrul construcţii au avut de construit cuiburi din piese lego iar la 
centrul joc de masă au avut de rezolvat un puzzle. (cu imagini sugerate de poezie). 
Utilizând aplicația Jingsawpuzzle 

După ce li s-a explicat ce au de făcut la fiecare centru, s-a incheiat şedinţa de pe 
zoom şi ei au trimis în cursul zilei poze pe whatsapp cu lucrările de la centre. 

Ceea ce am trăit și ceea ce trăim, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au 
fost extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a 
cadrelor didactice, cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară 
continuarea învățării și a comunicării educaționale. 

Utilizarea calculatorului în educația preșcolară constituie o modalitate de creștere 
a calității predării și învățării, o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă 
importanțe valențe formative și informative. 

De pregătirea temeinică a conținuturilor științifice, selectarea materialelor virtuale 
și timpul alocat, depinde ca educația in mediul online sa fie una de succes! 

Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor înseamnă și să știi când să 
ceri ajutor. Ca părinte, e recomandat să ceri sprijinul profesorilor când nu faci față (mai 
ales pentru materii mai dificile, precum științele și artele). 

De asemenea, întrucât copiii își pierd atenția ușor online, au nevoie de provocări 
noi în timpul învățării: o activitate colaborativă, o întrebare personalizată, un exercițiu, 
5-10 minute de mișcare fizică. Părinții pot agrea cu profesorii ce nevoie are fiecare și 
cum le pot face. 

Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă 
colaborând, procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți. 

 
 

Bibliografie: 
• https://blog.kinderpedia.co/11-educatie-conectata/91-predarea-online-pentru-

prescolari 
• https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-

in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
• http://www.isjtr.ro/mat/curriculum/invatamant_preprimar/Scrisoare_metodica

_2020.pdf 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
 
 
 

Prof. înv. primar (Gr. did. unu) SCUTARU TATIANA, 
L. T. „Lucian Blaga”, Chișinău, Republica Moldova 

 
 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu 

va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. 
Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Instituția de învățământ mereu este pregătită să facă față cerințelor tot mai 

complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor 
pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în continuă 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. În şcoala contemporană eficienţa 
educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor.  

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică 
în managementul instituțional. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară 
integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale pune la bază îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare 
se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut 
cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de 
joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Excursiile pe care le 
organizez bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor, 
învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1006



 

scriitorii şi artiştii. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, 
îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de 
muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Vizitele la muzee, 
expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie de asemenea un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităților. Lucrând cu 
elevi de ciclul primar am organizat doar excursii-vizite la ”Casa Memorială A.Donici” 
în loc. Donici, am vizitat Muzeul Național de Istorie Chișinău.  

În școală, serbările școlare vin în ajutorul afirmării și formării personalității 
copilului. În timpul prezentării programului artistic, copilul artist îi va avea ca 
spectatori pe colegi, dar și pe părinți, cărora va trebui să le recite sau să le cânte, 
exprimând trăirile care îl copleșesc. Realizarea programului artistic presupune o muncă 
de căutări și de creație din partea educatoarei. În cadrul serbării profesorul este regizor, 
coregraf, pasionat culegător de folclor, poet, interpret model pentru micii artiști. 
Importanţa unor asemenea festivităţi organizate pe parcursul anului şcolar, Balul 
Boboceilor, sărbătorile religioase Nașterea Domnului, concursul colindelor obținând 
Premiul Mare, sunt deosebite.  

Participarea la diferite concursuri școlare lărgesc orizontul spiritual al elevilor, 
contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi 
sentimentelor estetice. Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasă 
activitate, este foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată 
prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Şansa de reuşită a serbărilor este dată de 
varietatea programului artistic, în măsură să valorifice talentul de recitator al unora, 
calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, dar şi destoinicia pentru realizarea 
costumelor şi decorurilor. Versul, muzica vocală şi instrumentală, gimnastica ritmică, 
scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul 
spectacolului. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie 
şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului.  

Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân 
de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia. Ca să poţi povesti sau cânta 
copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa 
ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânşii 
la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate 
de copil.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
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problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge 
următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor 
cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite 
civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea 
unor atitudini de investigare, cercetare.  

Prin organizarea unor concursuri între clase am promovat valori culturale şi etice 
fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor 
suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor 
sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum 
ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă etc. Concursul de 
creaţie plastică organizate în instituție urmărește stimularea implicării copiilor în 
activităţile extraşcolare la care elevii merg cu mare drag, descoperirea şi dezvoltarea 
aptitudinilor artistice şi literare ale copiilor din ciclul primar.  

Prin participarea la astfel de proiecte copiii îşi dezvolta aptitudinile artistice şi 
plastice, spiritul de echipă (în realizarea lucrărilor colective), îşi vor testa aptitudinile, 
îşi vor putea pune în valoare calităţile artistice. Promovarea imaginii pozitive a 
instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind 
cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui e-mail sau 
a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 
dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință se crează o imagine pozitivă a școlii.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în 
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 BIBLIOGRAFIE: 

1. Ştefan, M., Educaţia extracurriculară, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 2001.
2. Androceanu, A., Managementul schimbărilor. Valorifi carea potenţialului

creativ al resurselor umane, Ed. ALL Educaţional, Bucureşti, 1998. 
3. Granaci, L., Educaţia prin joc. Teorie şi practică, Ed. Poligraf, Chișinău, 2010.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TĂTULESCU MARIA ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 

 
 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, Școala Gimnazială Răzvad, din 

judeţul Dâmbovița, reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 
parteneri educaţionali: şcoală- elevi- părinţi. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de- a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. 

 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 

condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi 
formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, 
conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi 
„Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevii din mediul 
rural. 

 MISIUNEA ŞCOLII 
Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru 

desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la 
schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural. 

Școala - în parteneriat cu comunitatea locală - își propune să ofere șanse egale 
pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, 
promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru 
a fi capabil să se adapteze unei societăți europene prin formarea unor comportamente 
și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate. Urmărim ca școala noastră să 
devină o unitate model în educarea tinerei generații. 

 
 Pentru promovarea imaginii școlii, am realizat următoarele activități: 
 
-Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 
-Elaborarea unor proiecte locale care sa vizeze multiplicarea experienței pozitive 

și a exemplarelor de bună practică în managementul instituțional; 
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-Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional, prin diversificarea și 
flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor 
procesului educațional; 

-Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții minorităților etnice; 
-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, integrarea 

elevilor pe piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc, 
sustinerea elevilor în alte abilități; 

-Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală; 

-Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile în 
procesele de descentralizare și asigurare a calității educației. 
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„ECO – SALVAŢI NATURA” 

 
 
 

Profesor învăţământ preşcolar: TEHEI CARMEN NICOLETA 
GRǍDINIŢA cu P. P. „ELENA FARAGO” CRAIOVA 

 
 

 
 Copiii acestei generaţii, precum şi cei ai generaţiior viitoare vor fi adevăraţi 

beneficiari ai griji tuturor faţă de mediu dacă obiectivele protecţiei mediului vor fi 
atinse pe plan mondial şi la toate nivelurile. Un lucru deosebit de important în această 
direcţie este implicarea şcolilor în această mare problemă a planetei. Prin activităţile 
prevăzute în programul copiilor, se pot număra şi acelea de educaţie ecologică. Aceste 
tipuri de activităţi dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite 
ecologice. 

 Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive, iar 
comportamentele şi convingerile copiilor formate de la o vârstă cât mai fragedă sunt 
cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. Tocmai de aceea abordarea educaţiei 
ecologice de la grădiniţă este imperios necesară, scopul final fiind de fapt formarea 
unui comportament ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a 
mediului înconjurător. 

 Pe lângă „ educaţia celor 7 ani de acasă” prin care copilului i se transmite cele 
mai elementare norme de comportament care să constituie fundamentul acţiunilor unui 
cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte, cunoştinţe în acest sens trebuie planificate 
şi în grădiniţă. Educaţia ecologică a preşcolarului prezintă o importanţă deosebită 
tocmai pentru faptul că dezvoltă copilului sentimente de afecţiune faţă de tot ce îl 
înconjoară şi contribuie la formarea viitoarei personalităţi. La această vârstă puterea 
exemplului este foarte importantă, copilul imită ceea ce vede şi tocmai din această 
cauză adulţiidin preajma copiilor trebuie să-şi controleze în permanenţă 
comportamentul, dovedind copilului că nu – i este indiferent nimic din ceea ce se 
petrece în jurul lor. 

 Primul pas de contact nemijlocit cu elementele mediului este ieşirea în natură: 
plimbări, excursii, tabere etc. Atragem atenţia copilului asupra plăcerii de a privi un 
cer senin, de a trage în piept aer curat, de-a asculta susurul unui pârâu. Vom purta 
discuţii cu copiii referitoare la modul în care se pot şi ei implica, cum pot fi de folos, 
ce responsabilităţi îşi vor asuma pentru a trăi într-un mediu sănătos. Antrenând copilul 
la acţiuni de amenajare a locului în care trăieşte, îngrijind plantele, animalele, 
participând la acţiuni de curăţenie de plantare a pomilor a florilor, reuşim cu siguranţă 
să formăm copilului comportamente ce dovedesc dorinţa de a nu deteriora locul în care 
trăieşte, de a-l face să arate cât mai frumos. 

Pentru a-l face să înţeleagă cât mai bine că distrugerea, exterminarea de orice fel 
este dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii, putem organiza cu copiii un joc în 
care ei să joace rolul plantelor rupte, a copacilor tăiaţi de oameni. Copilul pus în această 
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postură observă că nu se poate apăra singur şi că noi toţi trebuie să acordăm dreptul la 
viaţă a tuturor elementelor din natură, s-o iubim şi s-o ocrotim pentru a putea creşte 
sănătoşi. 

 „Dacă nu vom gospodării cu înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti 
natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o planetă pustiită”( Acad. St. Milcu) 

 Educaţia ecologică este un proces complex şi de durată care nu se încheie la 
sfârşitul unui ciclu de învăţămâmt, iar în realizarea lui se porneşte de la simplu şi uşor, 
trecând progresiv la lucruri din ce în ce mai complexe. 

 În scopul aproprierii copiilor de natură şi pentru evidenţierea diverselor aspecte 
ecologice ale activităţilor din programul zilei, în afara activităţilor specifice cum ar fi 
de exemplu cunoaşterea mediului, educaţie pentru societate, am apelat la posibilitatea 
abordării interdisciplinare a tuturor activităţilor desfăşurate zilnic. 

 O activitate interesantă cu caracter practic şi experimental a fost ce cu tema 
„Circuitul apei în natură” .Cu această ocazie copiii şi-au amintit importanţa pe care o 
are apa în păstrarea şi continuarea vieţii pe pământ. Au aflat de asemenea că apa pură 
se găseşte într-o cantitate foarte mică pe glob şi de aceea trebuie economisită. Pentru a 
vedea influenţa pe care o are poluarea apei asupra plantelor şi a animalelor am efectuat 
un experiment simplu de decantare a apei în mai multe vase, folosind un sistem etajat, 
şi am udat florile cu apă curată şi cu apă poluată, pentru ca preşcolarii să poată sesiza 
acţiunea diferită asupra sănătăţii plantelor. 

 Literatura pentru copii este de un real folos în realizarea educaţiei ecologice în 
grădiniţă. „Lumea prietenilor care nu cuvântă” a inspirat pana multor scriitori, în ale 
căror istorioare sunt reliefate însuşirile plantelor ,ale animalelor, rolul unora în viaţa 
altora, în viaţa oamenilor, comportamentul animalelor în mediul lor de viaţă şi, nu de 
puţine ori, ajutorul pe care acestea îl aşteaptă din partea oamenilor. 

 „S.O.S. – deşeurile sufocă pământul” – a cuprins o activitate practică de curăţare. 
Echipaţi corespunzător copiii au adunat ambalaje, hârtii, sticle, resturi de obiecte 

lăsate de oameni neglijenţi, certaţi cu legile bunului simţ şi ale unui comportament 
civilizat. Organizând o astfel de activitate cu copiii, nu trebuie să ne gândim doar la 
acţiuea benefică pe care mişcarea în sine o are asupra organismului, ci şi la modul în 
care copiii se simt importanţi, îşi conştientizează propria lor valoare.  

Pe lângă toate acestea contribuim la echilibrul mediului înconjurător, care este un 
lucru deosebit de important. Copiii au participat cu mult entuziasm la această acţiune 
,iar întorcându-se la grădiniţă au desenat ce i-a impresionat mai mult. Au venit chiar 
cu ideea de a desena nişte afişe prin care cereau tuturor oamenilor să păstrteze natura 
curată să nu sufoce pământul cu deşeuri.  

 Tot cu acestă ocazie copiii au strâns o mulţime de materiale din natură cu care au 
confecţionat jucării – marionete la activităţile practic- aplicative. Aceste marionete şi 
jucării confecţionate de ei cu fost folosite la teatru de umbre în activităţile matematice 
etc. 

 Curiozitatea copiilor conduce la acumularea de cunoştinţe despre mediul 
înconjurător, despre protecţia lui, ceea ce contribuie la dezvoltarea capacităţii copiilor 
de a gândi logic şi de a interpreta corect aspectele din jurul lor. 
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 Antrenaţi în astfel de activităţi copiii înţeleg că problemele mediului înconjurtor 
sunt ale întregii lumi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, 
oricât de insignifiantă ar fi, poate să afecteze în mod distructiv natura. 

  
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 
 Marcu, Gh. Marcu, T.., 1991 Poluarea mediului şi riscurile iradierii, Editura 

Tehnică, Bucureşti 1996 
 Mogoş,V,T. – Sănătatea şi substanţele minerale, Editura Albatros, Bucureşti 
 Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţă 
 Puia, I, - Elemente de ecologie umană, Editura Vasile Goldiş University Press, 

Arad.  
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Educaţia din şcoală şi familie 

 
 
 

Prof. Tempeleu Cristina 
 
 
 
Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca un individ să aibă şansa de 

a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere 
modele demne de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină 
şi să-l încurajeze pe copil. Fără educaţie nu putem să ne integrăm în societatea actuală, 
care este într-o continuă schimbare. Nevoia de adaptare este atât de puternică încât ne 
împinge către toate mijloacele posibile prin care se poate produce educaţia, atât la nivel 
micro (familia, şcoala, biserica), cât şi la nivel macro (societatea). Personalitatea 
fiecărui individ este dezvoltată de către educaţie, iar odată cu aceasta şi latura spirituală, 
dar şi psihologică. Alături de familie, şcoala joacă un rol foarte important în procesul 
educaţiei, dar şi a-l dezvoltării personalităţii.  

Nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am dezvoltat de-
a lungul vieţii, din copilărie şi până la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între 
componentele lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească personalitatea. 
Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, 
familia. Educația există în toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu 
care trăim și de la care avem ceva de învățat. Rolul cel mai important în educația 
fiecărui individ, alături de școală îl are familia. Din această micro societate numită 
familie pornește tot: percepția asupra vieții, stilul de viață, credința, cât și moralitatea 
și conduita. Astfel, mediul în care copilul va crește se va răsfrânge în mod iminent 
asupra dezvoltării sale psihice.  

Dacă ne gândim la câţi oameni trăiesc în ziua de astăzi în oraşe am putea să 
credem că toţi au acces la acelaşi nivel de educaţie, însă acest lucru este fals. Nu toate 
informaţiile pe care le receptăm din mediul exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi 
comportamentul. Suntem expuşi zilnic la sute de informaţii care au un anumit impact 
asupra noastră, dar nu totul ne este util. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost 
însoţiţi de educaţie, importanţa acesteia sporind cu fiecare generaţie. Educaţia 
reprezintă fundamentul vieţii oricărui om cu ajutorul căreia s-au putut dezvolta 
percepţia despre lume, gândirea, stilul de viaţă, conservarea valorilor sociale, dar şi 
spirituale.  

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educaţiei este acela de a influența, 
transforma și dezvolta personalitatea indivizilor. Procesul aceste este influențat atât de 
factorii genetici, cât și de mediile educogene în care individul se află la un moment dat. 
Etapele ce duc la dezvoltarea personalității umane reprezintă, din punctul meu de 
vedere, cele mai importante obiective din existența noastră, ca ființe inteligente, ce au 
transformat societatea actuală într-una educativă perfecționistă. Primii educatori cu 
ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa acestei educaţii, ca şi 
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cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de 
particularităţile de vârstă, dar de cele individuale ale acestuia. Trebuinţele şi dorinţele 
copilului cresc pe măsură ce copilul se dezvoltă.  

De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea acesteia, trebuie menţinută o 
relaţie strânsă cu părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. Nu 
numai copilul, cât şi părinţii trec prin diferite etape care îi supun la felurite încercări de 
ordin psihic, de aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a şcolii.  

Şcoala are un rol major în formarea personalității oamenilor. Profesorul trebuie să 
cunoască bine condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul. Acest lucru se realizează 
prin vizitarea familiei, pentru cunoaşterea condiţiilor de viaţă, activitatea şi odihna.  

Relaţia dintre părinţi şi copii, precum şi climatul familial, în general, reprezintă 
motive de îngrijorare în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică normală a 
copilului. Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar educația nu se bazează numai 
pe școală, chiar dacă mulți o atribuie strict școlii. Acest lucru este o greşeală, părinţii 
având obligaţia de a se asigura că există condiţiile necesare pentru o educaţie pozitivă 
atât la şcoală, prin implicarea lor în activităţile elevilor, cât şi acasă, unde copilul se 
simte protejat şi unde anumite reţineri, pe care le are acesta la şcoală, dispar. 

Putem observa, aşadar, că educaţia nu ţine numai de însuşirea unor norme sociale 
specifice traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci îşi are originea în 
mediile de dezvoltare ale individului şi în percepţiile sale despre lume, deoarece 
acestea îl vor însoţi de-a lungul existenţei sale. 

 
 
Bibliografie: 
 
 - Sincai Eugenia, Alexandru Gheorghe-"Scoala Si Familia" - Editura Gheorghe 

Alexandru, Craiova, 1993; 
 -Mircea Agabrian-,,Scoala,familie,comunitate”-Editura Intitutul European,2007; 
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Promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bughea de Jos 

prin activități sportive 
 
 

Prof. Educație fizică: Teodorescu Dorcioman Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, Județul Argeș 

 
 
 
Școala Gimnazială Nr.1 Bughea de Jos este situată în centrul comunei cu același 

nume, în județul Argeș. La doar 5 km distanță față de municipilul Câmpulung Muscel, 
școala noastră reușește să stopeze fenomenul migrației elevilor către școlile din oraș, 
punând la dispoziția beneficiarilor direcți spații și materiale educative de calitate, 
adaptate nevoilor copiilor și implementează permenant proiecte menite să pregătească 
tineri adaptați cerințelor societății actuale. 

 Școala noastră se mândrește cu rezultatele deosebite ale elevilor la numeroase 
concursuri locale, județene, naționale pe diverse discipline, foarte multe premii 
câștigându-se și la concursurile sportive. 

 Toate spațiile școlii noastre sunt modernizate, adaptate nevoilor educaționale, 
respectând normele în vigoare privind siguranța și sănătatea copiilor. Pe lângă săli de 
clasă și laboratoare dotate cu mobilier adaptat nevoilor copiilor, videoproiectoare, 
acces la internet și numeroase materiale didactice necesare desfășurării unor activități 
la standarne înalte, școala noastră deține și o sală de sport dotată cu materiale sportive 
de calitate și un teren de sport unde elevii noștri pot desfășura activități sportive în aer 
liber.  

 Promovarea imaginii școlii prin activitățile sportive desfășurate de-a lungul 
timpului, a atras după sine creșterea considerabilă a încrederii beneficiarilor direcți și 
indirecți ai educației în instituția noastră. 

 
 La cererea părinților care se luptă cu sedentarismul copiilor, am adoptat diverse 

discipline opționale precum: dans modern, dans aerobic și altele menite să îndrume 
elevii către mișcare, o viață sănătoasă și o dezvoltare armonioasă. 
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 Elevii noștri sunt încântați de orele de educație fizică și sport și cele de dans, 

manifestând permanent implicare, perseverență și dorința de autodepășire. 
 Ne dorim pentru elevii noștri performanțe în toate domeniile de activitate 

educativă, dar și performanțe sportive care să-i dezvolte armonios, să le dezvolte 
spiritul competitiv și cel de echipă, să-i pregătească pentru cerințele societății noastre, 
mereu în schimbare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Autor: Profesor înv. preșcolar Țintă Irina Liliana 
Unitatea de înv.: Șc. Gimn, Vișinești - Gr. cu P. N. Vișinești 

Autor: Profesor inv. preșcolar Badea Sorina 
Unitatea de înv.:Gr. cu PP nr. 4 Moreni 

 
 

 
 În zilele noastre, când lumea și mediul înconjurător se dezvoltă cu o viteză 

uimitoare, promovarea imaginii școlii se poate realiza și în altă formă decât cea clasică 
și anume pe cale virtuală, cu ajutorul mijloacelor moderne. Când se anunță oficial că 
se inchid școlile, noi cadrele didactice avem in minte un singur scop: cum putem prin 
activitățile pe care le pregătim, să promovăm cât mai bine instituțiile de învățământ pe 
care le reprezentăm, cum putem construi o imagine cât mai frumoasă a lor. 

 Modalitățile de comunicare și învățare online în învățământul preșcolar, 
facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron/ansicron a 
preșcolarilor si in acelasi timp țin la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădinițe. 
Printre cele mai cunoscute platforme de învățare online sunt: Zoom, GoogleMeet, 
Webex, Twin-space, Kinderpedia etc.  

 Cea mai utilizată platformă de ore online de către cadrele didactice din România 
este Zoom-ul. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită 
de timp, preșcolarilor și părinților acestora li se trimite un link de conectare. Se pot 
partaja ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. 

 Kinderpedia, este o platformă interactivă care simplifică comunicarea dintre 
părinți și grădinițe în beneficiul copiilor. Utilizatorii platformei sunt: - personalul 
grădinițelor – educa-tori, manageri și părinți, care pot să creeze și să gestioneze profilul 
copilului, pot să îl atribuie unei grădinițe și pot să inițieze dialogul cu personalul 
calificat al acesteia. Managerii grădinițelor creează și atribuie conturi educatorilor, 
creează și înregistrează grupe de copii sau generează diverse rapoarte de activitate. 
Educatorii pot să își formeze grupe, să creeze evenimente, să adauge imagini și 
filmulețe, să atribuie documente și sarcini individuale sau de grup pentru copii și 
părinți. Kinderpedia, menține părinții permanent conectați cu activitățile și progresele 
copiilor lor. Părinții se pot implica și pot interacționa cu ușurință prin intermediul 
mesajelor, chestionarelor și chatului, atat cu educatorii, cât și cu ceilalți părinți.  

 Un program detaliat, îi ține la curent pe părinți cu activitățile grădiniței din zilele 
următoare, în timp ce modulul calendar le permite să aleagă dacă vor participa sau nu 
la evenimentele la care au fost invitați, toate acestea cu un singur click. Platforma va 
emite alerte de reamintire pentru evenimentele la care părinții au ales să participe.  

Resursele educaționale utile în procesul de predare-învățare-evaluare on-line sunt 
următoarele:  
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Jingsawplanet - este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau 
fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 
la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită care nu necesită crearea de cont de 
utilizator, iar aceasta se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

Worldwall - este o aplicație utilă pentru crearea de jocuri interactive în susținerea 
învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele, ca exemplu: - Cuvântul lipsă, Anagrame, 
Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide 
cutia, etc); Acesta este un instrument digital ușor de utilizat, plăcut copiilor, datorită 
elementelor ludice inserate.  

Storyjumper, - este o aplicaţie Web ce ajută la elaborarea prezentărilor 
personalizate. Oferă posibilitatea elaborării cărţilor digitale cu text şi imagini proprii şi 
a cărţilor audio. Paginile sunt predefinite, cu casete pentru text şi imagini, se poate 
modifica conţinutul casetelor, adăugând fundaluri din galerie şi imagini, dar și voce 
sau alte sunete de fundal.  

 Aplicațiile de tip Feed-back - sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, 
de sondaj și de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: - Quizizz, Liveworhsheet, 
etc. 

 Aplicația Quizizz - este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia 
se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite 
inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise. 
Acestea se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 

 Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele 
modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, 
progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum și 
alternative de comunicare cu copiii și părinții acestora. La vârsta preşcolară, copiii au 
nevoie de asistența adultului în citirea mesajelor scrise, în descrierea activităților, 
supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice sau în oferirea materialelor necesare 
activităților ceea ce duce la o colaborare foarte eficientă cu părinții. În concluzie, cu 
ajutorul tehnologiei și prin efortul individual al fiecărui cadru didactic, putem asigura 
o educație de calitate și putem promova o imagine pozitivă a școlii românești. 

 
 
Bibliografie: 
 
 1. https://zoom.us// 
 2. https://meet.google.com/ 
 3. https://www.liveworksheets.com/ 
 4. https://quizizz.com/admin 
 5 https://www.storyjumper.com/book/read/94735226  
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Importanța educației în familie și la școală 

 
 

 
Prof. Tirla Ioana- Ramona 

 
 

„Prezenţa pãrinţilor poate transforma cultura şcolii.” (S. L. Lightfoot) 
 
Școala și familia urmăresc același scop educativ: formarea copiilor spre a deveni 

oameni multilateral dezvoltați. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară 
unitatea de acțiune, concordanța dintre mijloacele specifice de influențare folosite de 
aceste două instituții sociale. Școala este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă 
din ea un aliat, pentru ca acțiunea să e fie mai profundă si de durată. Colaborarea școlii 
cu familia este necesară și în vederea unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea 
copilului, la comportamentul lui. 

In convorbirea cu părinții, profesorul trebuie să dovedească mult tact. Să aibă 
atitudinea unui prieten, nu a unui șef care dă ordine. Să fie apropiat, să găsească 
argumente potrivite si temeinice ca părinții să le accepte, fiind convinși de utilitatea 
lor, dar să nu renunțe la convingerile sale dacă acestea sunt bine întemeiate. Cadrul 
didactic se va interesa de modul cum este respectat regimul de zi al copilului, cum este 
ajutat acesta la invățătură, dacă are create condiții bune de pregatire a temelor, cum se 
comportă copilul față de părinți, frați, bunici, cum se comportă aceștia față de el, ce 
influențe pozitive și negative se exercită asupra lui, cu ce se ocupă în timpul liber, ce 
prieteni are, cum se odihnește și cum se hrănește, care este starea sănătății lui, ce 
interese manifestă. 

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte 
active a părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ 
primar şi chiar secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii 
dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. Această recunoaştere a importanţei 
părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat autorităţile educative 
să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. De altfel, în contextul 
actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată.  

Într-adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a 
obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că mulţi 
părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a 
putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie şi cea şcolară. 
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 Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de 
colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă 
şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în 
beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii 
aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi 
un cadru pentru o continuă reevaluare. 

Spre a ajuta eficient copiii, părinții trebuie să țină legatura cu școala, spre a se 
informa despre rezultatele muncii și despre comportamentul lor la școală. Unele 
informații despre aceste situații le pot obține părinții prin consultarea carnetului cu note 
al elevului sau din relatările despre activitatea lui la școala și modul cum a fost ea 
apreciată de profesori, dar mult mai utile sunt informațiile pe care le primesc părinții 
de la cadrele didactice. 

 Un raport asupra relatiilor dintre școală și familie în țările europene, bazat pe 
cercetări comparative, documentare și empirice, enumeră patru motive pentru care 
școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 

- părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor; 
- învățământul nu este decât o parte din educația copilului, iar o bună parte a 

educației se petrece în afara școlii; 
- cercetările pun în evidentă influența atitudinii parentale asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele 
comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala; 

- grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) 
au dreptul să influențeze gestiunea școlară. 

O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor 
la activităţile şcolii şi au propus diferite forme de activităţi de colaborare. Anumite 
practici au drept obiectiv ameliorarea relaţiilor dintre familie şi şcoală: în cadrul acestor 
programe, părinţii contribuie la elaborarea şi realizarea unor activităţi care stimulează 
schimbul de informaţii şi care favorizează relaţiile interpersonale armonioase. Aceste 
activităţi pot lua diferite forme: vizite reciproce, un club al părinţilor în 
şcoală,comunicare scrisă, prânzuri sau cine comunitare, adunări informative. 

Anumite proiecte vizează educaţia părinţilor. Aceştia sunt invitaţi să participe la 
sesiuni de formare menite să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale sau să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele: ateliere de formare pe anumite teme, cursuri de formare 
continuă, acces la material de formare (cărţi, casete video, broşuri). În sfârşit, în unele 
cazuri se pune accentul pe utilizarea comitetelor consultative în cadrul cărora părinţii 
formează grupuri de consiliere care se pot interesa de diferite probleme care privesc 
şcoala, fie ele de ordin socio-cultural, financiar, administrativ sau pedagogic. 

 O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de acest subiect 
şi au demonstrat că părinţiii şi cadrele didactice consideră că o colaborare între ei ar 
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putea ameliora randamentul şcolar şi conduita elevilor în clasă. Numeroşi părinţi 
afirmă că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele 
didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În 
ceea ce priveşte activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, 
variate şi să corespundă nevoilor şi posibilităţilor lor. În faţa unui eşec sau a unei slabe 
participări, trebuie identificaţi factorii care împiedică participarea parentală şi apoi să 
se elaboreze un program care să corespundă mai bine nevoilor reale şi disponibilităţilor 
familiilor, în loc să se conchidă că părinţii sunt lipsiţi de interes. 

Implicarea părinților în viața școlarului îl face pe acesta să fie mai încrezător în 
sine și mai puternic,putând să depășesca toate obstacolele pe care le întâlnește nu doar 
la școală,ci și în viața de zi cu zi. Dialogul cu familia este unul din elementele 
indispensabile ale reușitei școlare. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
 -Mircea Agabrian-,,Scoala,familie,comunitate”-Editura Intitutul European,2007; 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 
 
 

Prof. Inv. Preșc. Țițeiu Raluca Ioana 
Grădinița cu Program Prelungit Numarul 4 Târnăveni 

 
 

 
 Grădinița este o instituție de educație, o formă de învățământ, care are rolul de a 

oferi sprijin educativ atât pentru copii cât și pentru părinți. Menirea noastră, a cadrelor 
didactice este de a promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul 
egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă.  

 Politicile europene privind dezvoltarea timpurie a copilului, la care România a 
aderat, dar și o multitudine de idei, analize și studii realizate în ultimele decenii au 
conturat, treptat, contextual prezent al educației timpurii din țara noastră.  

 Primele experiențe ale copiilor stau la baza întregii lor formări ulterioare. Dacă 
se constituie baze solide în primi ani de viață, formarea ulterioară este mai eficace și 
mai susceptibilă de a se desfășura pe tot parcursul vieții, reducând riscul abandonării 
timpurii a studiilor, oferind tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea 
de mâine.  

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița 
noastră dă posibilitatea părinților să aleaga activitățile opționale și extracurriculare la 
care doresc să participe copiii. Activitățile extracurriculare au un conținut cultural 
artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de 
participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste activități oferă copiilor 
destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte 
variate.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 
‐ Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
‐ Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 
‐ Vestirea „Nașterii Domnului” prin colind în diferite instituții din oraș; 
‐ Excursii, drumeții, plimbări; 
‐ Vizite la diferite instituții din oraș; 
‐ Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate de 

MEN. 
Cu ajutorul acestor tipuri de activități, îi apropiem pe copii mult mai multe de 

grădiniță, dezvoltându-li-se plăcearea de ao frecventa și de a se implica zi de zi cu drag 
și în activitățile de predarea - învățare desfășurate. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații 
de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale 
fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia. Nu este suficient ca 
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oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. Părintii vor fi 
informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, 
reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și 
parteneriatele în care grădinița este implicată. În realizarea parteneriatelor sunt 
antrenați cei mai importanți factori în actul educațional: copiii, familia, grădinița și 
comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața 
grădiniței” sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.  

În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie 
climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- comunitate. Este necesar un 
climat stimulativ pentru fiecare, de încredere și prietenie, care să facă posibilă 
comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, 
relațional dar trebuie subliniat faptul că influența acestor activități nu se exprimă în 
activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri, într-o succesiune 
gradată. 

 Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act educațional 
de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și 
creative, la formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze 
ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos - școala viitorului 

 
 
 

Director/Prof. Înv. Primar: Toader Maria 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, Județul Argeș 

 
 

 
Școala Gimnazială Nr.1 Bughea de Jos este situată în comuna cu același nume, în 

nord-estul județului Argeș, pe malurile râului Bughea, la doar 5 km distanță de 
Municipiul Câmpulung.  

Activitatea școlii noastre se desfășoară în mai multe structuri: o școală gimnazială, 
o școală primară și o grădiniță, iar personalul școlii este format din 31 de cadre 
didactice cu o pregătire temeinică în domeniul educației, un contabil, o secretară și 6 
lucrători de întreținere a spațiului școlar. 

Școala noastră pregătește generația viitoare să fie creativă, să se adapteze cu 
ușurință schimbărilor rapide, să anticipeze anumite schimbări, să se integreze cu succes 
în societatea actuală și să facă față tuturor provocărilor. 

În contextul exploziei informaționale specifice erei digitale și a pandemiei de 
Covid-19, Școala Gimnazială Nr.1 Bughea de Jos s-a dovedit capabilă să țină pasul cu 
ritmul impus de schimbările actuale survenite în educației și în toate domeniile de 
activitate la nivel mondial. 

Ne mândrim cu rezultatele foarte bune ale elevilor noștri la diverse concursuri și 
evaluări naționale, chiar în contextul actual privind pandemia de Covid-19, fapt ce 
reliefează o bună adaptare la noile cerințe a tuturor actorilor implicați în actul educativ 
și o bază materială adecvată nevoilor beneficiarilor direcți ai educației. 

Școala noastră beneficiază de săli de clasă/grupă dotate cu materiale didactice de 
calitate, mobilier modern, adecvat nevoilor copiilor noștri, videoproiectoare, acces la 
internet, laboratoare de fizică – chimie, biologie, istorie – geografie dotate cu materiale 
ce sporesc calitatea actului educativ, laborator de informatică cu peste 20 de 
calculatoare și acces la internet, sală de sport, teren de sport. Mai multe proiecte sunt 
în curs de implementare în ceea ce privește îmbunătățirea bazei materiale deja 
existente. 

Situația actuală privind pandemia de Covid-19 și rata îmbolnăvirilor la nivelul 
țării noastre ne-a determinat să regândim și reorganizăm activități menite să promoveze 
imaginea școlii noastre. Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare gândite în 
acest sens au fost organizate cu respectarea tuturor măsurilor de combatere și prevenire 
a îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, iar pentru ca beneficiarii indirecți ai educației să 
aibă acces la aceste activități am dezvoltat un sistem de informare format din anunturi 
privind programul, și canalele de difuzare ale acestora. Programul activităților a fost 
anunțat public pe site-ul școlii, paginile de socializare și televiziunea locală iar 
difuzarea lor s-a făcut tot prin aceste canale; în plus părinții și reprezentanții 
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comunității locale au putut participa în timp real prin aplicațiile Zoom și Google Meet, 
școala punând la dispoziția dumnealor link-uri de conectare. 

 
Numeroasele proiecte educative în care au fost angrenați elevii noștri și cadrele 

didactice au condus către creșterea încrederii în organizația noastră a beneficiarilor 
direcți și indirecți ai educației; pe lângă proiecte locale, județene și naționale, am 
participat și implementat și proiecte de tip Erasmus+ în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean Argeș; toate aceste demersuri au avut un impact major în atragerea 
beneficiarilor direcți, părinții optând pentru înscrierea copiilor la școala noastră în 
defavoarea școlilor din Municipiul Câmpulung, situat la doar 5 km distanță. 

Școala Gimnazială Nr.1 Bughea de Jos asigură șanse egale tuturor elevilor și un 
traseu educațional individualizat, în raport cu aspirațiile și aptitudinile proprii și 
pregătește tânăra generație pentru a face față tuturor provocărilor și a se integra cu 
succes în societatea actuală.  
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PROMOTING SCHOOL ACTIVITIES 

 
 

Profesor Tocilianu Diana – Laura 
Școala Gimnazială nr. 7 Galați 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” Galați 
 
 
The image of a school depends on a lot of factors which may involve students, 

parents and teachers. Not only are teachers important in the process of education, but 
students and the activities they develop are important as well.  

Nowadays, due to the pandemic situation it is not easy to make a school well-
known because children in the kindergarten and their parents are not allowed to visit 
schools. Even if a lot of projects and activities are developed and students take part in 
people may not find out about them unless we promote them using technology. It might 
be a great opportunity to show what makes the school unique now that everyone uses 
the internet. 

Moreover, children do like to be engaged in games created on online platforms, 
activities involving creativity or projects with schools from other countries. Hence, 
what might be better than posting all these activities on the school page which everyone 
has access to and admire them? Playing Kahoot games which can be used during 
classes and allow students to learn and test their knowledge at the same time, 
participating into e-twinning projects with students from all over the world which 
makes them aware of the importance of learning the English language so that they 
could communicate more fluently or celebrating national days through singing, role 
play or drawings are some of the activities a school can popularize in order to show 
how innovative the teaching process is.  

Little do people know about projects in which a school is involved but when an 
article is published in a local newspaper or on a Facebook page they do recognize their 
children’s school and appreciate the quality of the educational activity that is developed 
inside the school. Posting information about extracurricular activities on the school 
blog or using the website and a social media page in order to announce upcoming 
events may be considered a successful way of promoting activities.  

Not only are these important, but the way a school looks like is significant as 
everyone admires what they see first when passing by. Having a colourful and 
impressive signage at the entrance is a necessity for pupils and visitors in order to help 
them work their way round. These are the first signs someone notices when arriving 
there. Also, a beautiful place for relaxation with benches, trees and flowers which 
students may use during breaks may be another way of making the school known and 
appreciated. 

All in all, even though the pandemic situation has made schools to close their 
gates to visitors, people can still admire all the activities by taking a look at the school 
visual environment, reading the articles published in newspapers or appreciating the 
posts on the school page. Everyone knows that safety comes first during this period 
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and schools have created eye catching signs which help pupils to keep social distancing 
but this does not prevent children from doing projects which are attractively arranged 
on the hallway of the school. Everything that has been mentioned may contribute to 
creating an attractive and objective image of the school. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. înv. primar TODORESCU MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA 

Loc. RACOVIȚA, jud. TIMIȘ 
 
 
 

 
 Imaginea unei instituții este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 

inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 
incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă imaginea trebuie să evoce ceva, să 
spună ceva, trebuie să invite, în esență, la posibil și permanent dialog.  

 Este important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea se 
referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar 
imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția 
își creeează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre 
ea însăși, imaginea care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de 
factori. În acest context elementul – cheie devine cultura organizațională a școlii care 
identifică semnificațiile acesteia, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin 
care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură.  

 Promovarea imaginii reprezintă acțiunea de convergență și de interferență a 
reclamei, publicității, utilizarea liderilor de opinie și a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare și multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. 

 Managerul unei organizații școlare poate promova în mediul intern și extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
și tehnicile potrivite.  

 Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al 
comunității. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea 
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută 
diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe 
care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 
propriilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală. 

 Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în 
contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de 
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cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală. Toate acestea 
influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre 
activitățile organizației școlare. Școlile, astăzi, sunt nevoite să intre în competiție între 
ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. În actul 
de construire a imaginii unei școli, locul central este conferit de calitatea tuturor 
proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de 
satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. 
Imaginea școlii propusă pentru spațiul public cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 
fundamental al școlii- instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest 
proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a 
învățământului. Esența mărcii unei școli ce urmează să fie promovată se definește prin 
valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea profesorului.  

 Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile ( număr de 
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de 
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 
comportamentale ritualuri, ceremonii.  

 Ca instituții publice, școlile devin, într-o mare măsură, independente și intră într-
o competiție a performanței educaționale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea 
de fonduri și de elevi, lucru de care depinde nu numai evoluția instituției, ci și existența 
ei. Performanța educațională poate fi realizată prin atragerea de cadre și închegarea 
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de 
învățământ, precum și asigurarea unei baze materiale didactice complexe și 
competitive. Acest lucru este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru formarea 
unei imagini pozitive. Astăzi apare tot mai pregnant necesitatea formării și promovării 
imaginii școlii atât ca entitate de ansamblu, dar și a fiecărui cadru didactic în parte.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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 Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
   

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1031



 

 
Promovarea imaginii școlii – o necesitate a zilelor noastre 

 
 

Prof. înv. primar: Tolnai Rozália, 
Școala Primară Cristur-Crișeni 

 
 
 Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi atât prin resursele umane 

de care dispune cât şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este 
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Însă este imperios necesar ca școala să 
fie pregătită a răspunde cerințelor complexe ale societății contemporane. Cerințele 
beneficiarilor procesului de educație fac ca unitatea de învățământ să fie un mediu într-
o continuă schimbare. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate se realizează prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor școlii 
respective.  

 Fiecare cadru didactic al școlii contribuie la crearea imaginii acesteia. O bună 
pregătire profesională secondată de interesul pentru o educație individualizată, 
adaptată la particularitățile elevului, constituie ,,magnetul” cu care unitatea școlară își 
atrage elevii. Profesorii trebuie să adopte o atitudine inovativă și deschisă în modul de 
realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii. Se va asigura astfel o atmosferă relaxantă 
care va permite stimularea creativă a elevilor. 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin 
diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 
beneficiarilor procesului educațional. Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu 
părinții elevilor, deoarece relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc 
identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional.  

 Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan 
de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 
emoțională, estetică și fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se 
completează cu rezultate cuantificabile, ca de exemplu: număr de absolvenți, 
performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ.  

 Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagini web ale școlii sau prin 
revista școlii, unde pot fi transmise în mod regulat vești pozitive despre școală către 
toți agenții instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi). În acest mod școala se 
menține în atenția generală a comunității. Vor fi evidențiate rezultatele școlare 
deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, proiectele și parteneriatele 
educaționale la nivel local, județean și național în care școala este implicată, activitățile 
extracurriculare care dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea 
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timpului liber al elevilor (excursii, vizite la muzeu, ateliere de creație). Pe pagina de 
facebook a școlii noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care sunt 
implicați elevii: ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”, ,,Uite, vine Moș Nicolae 
!”, ,,STOP risipei de alimente”, ,,5 octombrie- Ziua Educației, ,,26 septembrie – 
Ziuaeuropeană a limbilor”, ,, Crăciunul în sat”, ,, Let’s do it, România!”. 

 Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea 
învățării, acces la ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței 
și participarea la activități extrașcolare. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 
 
 

EDUCATOARE-TOMA GABRIELA SORINA 
GRĂDINIȚA FLOARE DE COLȚ, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
 

 
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o grădiniță își poate construi o imagine. Deschiderea spre 
nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea acestei 
dezvoltări continue a grădiniței. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si 
indirecti(preșcolarii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu acest mediu, comunitatea 
fiind astfel influențată de grădiniță. Grădinița este o instituție de educație care are rolul 
de a oferi sprijin educativ atât pentru copii cât și pentru părinți.Misiunea noastră, a 
educatorilor este de a promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure 
accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie,rasă deci să 
ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. Promovarea imaginii grădinitei noastre 
prin oferta educațională este una din țintele proiectului de dezvoltare instituționala. Prin 
oferta educaționala grădinița noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile 
opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii.Activitățile 
extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau 
sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității 
locale.Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor.Aceste activități au caracter 
ocazional și iau forme foarte variate. Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră 
amintesc doar câteva: 

-Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 
-Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 
-Excursii, drumeții, plimbări; 
-Vizite la diferite instituții din oraș; 
-Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate de 

MEN 
Acst tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță, îi determină să 

o îndrăgească și mai mult. 
Pentru ca grădinița nostră să poată fi cât mai promovată depunem eforturi în 

asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, 
psihologice si de educație ale fiecărui copil atât în interiorul grădiniței cât și in curtea 
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acesteia.Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți 
și copii.Părintii vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, 
competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, 
proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată. În realizarea 
parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational:copiii, 
familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a 
comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției de învățământ se realizează prin 
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face grădinită 
accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem 
ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, dar putem promova activităție 
și implicit grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoară. Promovarea imaginii 
instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze 
multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 
institutional. 

În concluzie,prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un 
act educațional de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului 
independente și creative, la formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți 
care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI PRIN DERULAREA UNOR 

PARTENERIATE IN CADRUL COMUNITATII LOCALE 
 
 
 

Prof. inv. presc. Toma Ionica 
Gradinita cu p. p. nr. 8 Braila 

 
 

 
 I) IMPORTANTA DERULARII PARTENERIATELOR CU 

REPREZENTANTI AI COMUNITATII LOCALE 
 Parteneriatul educational este un concept care devine tot mai prezent in relatiile 

de colaborare ce se stabilesc intre unitatile de invatamant si diferitele segmente ale 
societatii. Necesitatea si importanta parteneriatelor rezida in doua aspecte: 

▪ nevoia deschiderii gradinitei catre comunitate 
▪ sensibilizarea comunitatii la nevoile gradinitei 
Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa raspunda 

solicitarilor din sistemul educational este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest 
lucru ramanand un instrument valoros al gradinitei-in general si un mare castig pentru 
educatia copiilor-in special, pornind de la ideea ca prescolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obisnuita a gradinitei pentru a intra in relatie cu semenii. Copilul vine 
astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un mediu comunitar 
variat. 

Educatoarea este cea care trebuie sa initieze, sa conceapa, sa structureze pertinent 
si corect parteneriatul educational, traducandu-l intr-un proiect valoros pentru to▪ 
parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale si a spatiilor de invatamant; 
diversificarea, innoirea materialului didactic aferent procesului de invatamant; 

▪ parteneriate ce vizeaza atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoasterea reciproca si buna relationare; 
▪ parteneriate ce vizeza o cat mai buna integrare a copiilor in societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizeaza formarea continua a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, in scopul popularizarii experientelor pozitive. 
III) REGULI DE BAZA- care trebuie respectate in conceperea si realizarea unui 

parteneriat educational: 
▪ orice proiect de parteneriat trebuie sa porneasca de la anumite nevoi identificate 

(analiza de nevoi/SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari); 
▪ analiza SWOT da nastere ideii de proiect; 
▪ proiectul trebuie sustinut de un argument intocmit pe baza analizei SWOT; 
▪ proiectul trebuie sa aiba ca finalitate producerea unei schimbari in bine in 

domeniul ce-l vizeaza; ca atare trebuie mai intai sa precizam raspunsul la 
intrebarile:,,Ce schimbare se produce daca derulam proiectul?”, ,,Ce s-ar intampla in 
cazul in care nu derulam proiectul?”; 

▪ stabilirea cu claritate a etapelor proiectului; 
▪ evaluarea si impactul proiectului. 
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IV) ETAPELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 

a.Intocmirea protocolului intre parteneri-cuprinde angajamentul partilor, obligatii 
comune, obligatii individuale, semnarea protocolului intre parti. 

b.Structura proiectului 
1.Organizarea documentatiei:titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori 

permanenti si ocazionali, grup tinta, initiatorul proiectului, beneficiari directi si 
indirecti, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii 
de lucru, scop si obiective, echipa de realizare, repere temporale, locatia, resursele 
proiectului, rezultate asteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organizatiei, 
comunitatii si eventualele produse finale. 

2.Organizarea desfasurarii proiectului 
▪ Echipa proiectului 
▪ Alcatuirea programului de activitati,in concordanta cu obiectivele 

stabilite(teme,continuturi, responsabilitati, loc, data) 
▪ Identificarea resurselor ce pot fi puse la dispozitia proiectului care trebuie sa fie 

in concordanta cu obiectivele si cu programul de activitati(umane, materiale, 
financiare, resurse de informatie) 

ate partile implicate. 
4.Monitorizarea si evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord si se vor 

pune in practica modalitati de monitorizare, evaluare si autoevaluarea proiectului:la 
inceput, pe parcurs, la final. 

5.Diseminarea rezultatelor-experienta pozitiva si rezultatele proiectului se vor 
face cunoscute, utilizand o diversitate de mijloace de comunicare. 

6.Finalizarea proiectului-moment mai special in care se va sarbatori reusita si se 
vor analiza alte nevoi care sa conduca la un nou proiect. 

V) OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR IN CADRUL 
COMUNITATII 

1. Cooptarea diferitilor reprezentanti ai comunitatii locale ca parteneri in procesul 
educativ. 

2. Informarea membrilor comunitatii despre valorile promovate in institutiile de 
invatamant prescolar, formandu-i ca beneficiari directi ai achizitiilor de ordin 
educational ale propriilor copii. 

3. Cresterea disponibilitatii de colaborare in cele mai diverse domenii(educativ, 
sanitar, gospodaresc, informativ). 

4. Realizarea schimbului de opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu 
educativ sanatos. 

5. Colaborarea intre toate resursele umane implicate in viata gradinitei, astfel incat 
copilul sa aiba prioritate absoluta. 

6. Cresterea imaginii publice a institutiei. 
,,Impreuna pentru o viata mai buna lipsita de primejdii” parteneriat cu 

Jandarmeria, ,, Copilul si cartea”- parteneriat cu Biblioteca Judeteana sunt doua 
proiecte care au vizat formarea unei atitudini pozitive a prescolarilor fata de carte, de 
povesti, precum si dezvoltarea spiritului civic.  
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Proiectele le consideram un real castig pentru toti cei implicati in derularea lor: 
parinti, copii, educatoare, d-nele de la Asistenta Sociala si ceilalti copii care au primit 
de la primii nu numai lucruri materiale ci si multa dragoste si bucurie. 

6. Recuperarea copiilor cu tulburari asociate printr-un program de parteneriat intre 
educatoare-logooped-psiholog. 

Programul de parteneriat ,, Calatorie in lumea cuvintelor” s-a initiat ca urmare a 
depistarii la nivelul grupei ,,Florilor” a unor copii cu tulburari de vorbire si cu tulburari 
de comportament si a fost conceput in colaborare intre cele trei parti: educatoare-
logoped-psiholog in vederea unei interventii complete, din toate cele trei aspecte, dar 
avand acelasi obiectiv cadru: 

▪ Recuperarea cu tulburari in colectivul de copii si monitorizarea permanenta a 
lor. 

Atributiile in cadrul programului 
▪ logoped:-elaborarea planului de recuperare a limbajului si psihomotricitatii 
-realizarea materialelor folosite in recuperarea limbajului si psihomotricitatii 
-efectuarea selectiva a activitatilor de recuperare 
-consilierea educatoarelor pentru a realiza integrarea copiilor cu ces 
▪ psiholog:-realizarea evaluarilor psihologice initiale, continue si finale 
-activitati psihoterapeutice individuale si de grup 
-educarea psihomotricitatii 
▪ educatoare:-asigurarea frecventei la programul de terapie corectiv-

compensatorie 
-adaptarea curriculumului la nevoile speciale ale copiilor cupransi in program, 
identificand punctele comune celor doua tipuri de activitati 
-asigurarea integrarii reale a copiilor cu ces 
CONCLUZII: Initierea si derularea de activitati in parteneriat reprezinta o 

provocare pentru educatorul de azi, necesitand multa creativitate in concepere, 
dinamism in derulare, responsabilitate in monitorizare, flexibilitate in luarea deciziilor. 

In esenta, a manageria un proiect inseamna a stapani arta de a sti sa faci o 
schimbare: 

▪ inseamna sa gasesti modul optim pentru a atinge un scop; 
▪ sa poti conduce efectiv resursele disponubile pentru a atinge scopul; 
▪ sa identifici just competentele persoanelor implicate in proiect si sa le utilizezi 

corespunzator, 
▪ sa combini atitudini, abordari si tehnici ce se aplica la o gama larga de sarcini. 
Iar apoi sa fii capabil sa gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva 

valoarea de castig. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 
 
 

Prof. ptr. înv. preșcolar: Toma Maricica, 
Școala Gimnazială Strugari - G. P. N. Răchitișu 

 
 
Titlu proiect: Bostaniada 
Tip: local 
Domeniu: educație 
Argument: 
 
Copiii reprezintă certitudinea și progresul, speranța și viitorul umanității. Lumea 

mică a copilului reprezintă o părticică din Univers, de aici începe devenirea lui ca om. 
Prin toate demersurile pedagogice organizate pe parcursul activității instructiv-
educative, urmărim modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societății. În 
cadrul activităților extrașcolare copilul se exprimă de multe ori liber, fără a fi încorsetat 
de aprecierea prin calificative dezvoltându-și astfel armonios personalitatea.  

 
Perioada: 1 săptămână 01.11-05.11.2021 
Instituția coordonatoare: Școala Gimnazială Strugari 
Parteneri/colaboratori: G.P.N. Strugari, G.P.N. Petricica, G.P.N. Răchitișu 
 
Echipa de implementare: 
 prof. înv. preșcolar Cioloca Liliana 
 prof. înv. preșcolar Dospinescu Andreea 
 prof. înv. preșcolar Toma Maricica 
 
Grup țintă: preșcolarii grupei și părinții copiilor. 
 
Scopul:  
 îmbogățirea cunoștințelor despre sărbătorile toamnei; 
 educarea abilității de a intra în relație, de a comunica și de a coopera cu membrii 

grupului din care fac parte; 
 dezvoltarea comunicării între grădiniță-părinte-copil; 
 cultivarea gustului estetic; 
 descoperirea și educarea unor talente. 
 
Obiectivele proiectului:  
 dezvoltarea spritului de cooperare; 
 valorificarea potențialului creativ al copilului; 
 cultivarea sensibilității artistice; 
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 dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de 
comportamente adecvate la copii; 

 dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare u copiii; 
 realizarea unei expoziții cu lucrările copilor. 
 
Durata: 1 săptămână 01.11-05.11.2021 
 
Resurse umane: educatoarele grădinițelor, preșcolarii, părinții copiilor implicați 

în proiect și directorul.  
 
Activități propuse:  
 prezentarea unui scurt istoric a sărbătorii zilei Recoltei; 
 decorarea de către copii a bostăneilor ciopliți; 
 organizarea unei expoziții de desene. 
 
Rezultate așteptate: 
- prezentarea activității într-o formă originală specifică copilor; 
- dezvoltarea spiritului de cooperare a copilor și părinților; 
 
Evaluarea:  
- recompensarea copiilor cu diplome; 
- schimbări de impresii; 
- expziție foto. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TOMESCU IOANA 
 
 

 
 Orice unitate de învățământ care se respectă și în care cadrele didactice își 

exercită meseria cu pasiune și tact pedagogic încearcă să le ofere elevilor condiții 
optime în vederea desfășurării actului educativ. Toate activitățile în care sunt implicați 
elevii, părinții, comunitatea locală este bine să fie mediatizate atât pentru promovarea 
imaginii școlii, cât și pentru îmbunătățirea relației cu părinții. 

 Pe parcursul anului școlar se pot realiza o serie de activități plăcute pentru elevi, 
care mai apoi pot reprezenta punctul de plecare în promovarea pozitivă a imaginii 
școlii, după cum urmează: 

 personalizarea ofertei educaționale în funcție de specificul zonei; 
 crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 
 motivarea elevilor printr-o educație individualizată; 
 utilizarea unor mijloace didactice moderne potrivite particularităților elevilor; 
 colaborarea cu minoritățile etnice; 
 reducerea abandonului școlar; 
 promovarea interculturalității; 
 elaborarea și derularea de proiecte locale, județene, interjudețene și naționale; 
 implicarea elevilor și a părinților în diferite activități extracurriculare; 
  realizarea împreună cu elevii, părinții, comunitatea a unei reviste a școlii; 
 crearea unui site al școlii; 
  crearea unei platforme online pentru părinți; 
 stimularea elevilor să participe la diferite concursuri școlare; 
 implicarea elevilor în organizarea de serbări școlare; 
 Lista activităților poate continua în funcție de specificul zonei în care se află 

unitatea 
școlară, în funcție de mijloacele de care dispune aceasta, de deschiderea părinților 

față de implicarea în diferite activități comune și de dorința cadrelor didactice de a se 
implica în realizarea unor astfel de activități. 

 Promovarea imaginii școlii este benefică atât instituției respective, cât și cadrelor 
didactice, prin faptul că ies din tiparul și din rutina activităților zilnice, este utilă 
elevilor pentru că se vor implica cu drag și dăruire în activitățile propuse devenind 
mândri de contribuția lor peste ani la promovarea imaginii școlii care i-a format pentru 
viitor, este utilă părinților pentru că vor fi la curent cu toate activitățile pe care le 
desfășoară copiii lor și vor ști pe viitor ce alegeri să facă. 
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 În promovarea imaginii școlii cadrele didactice trebuie să fie deschise spre o 
colaborare sinceră și benefică cu părinții, comunitatea locală, cadre didactice din alte 
unități sau cu alte formațiuni care și-ar dori o astfel de colaborare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

PROFESOR TOMESCU MIODRAG - DAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZNIȚA-OCOL 

 
 

  
 Promovarea imaginii unei unități de învatamant reprezinta o prioritate pentru o 

bună colaborare între toate nivelele acesteia și m-ai ales pentru o buna colaborare cu 
patenerii educationali: elevi parinti-scoală. 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 pregătită pentru a adapta programul 
educațional la nevoile mereu in schimbare ale elevilor și parinților, dar si a mediului. 
Astfel școala este garantul dezvoltării permanente a comunității, aceasta contribuind și 
altfel decât prin realizarea educației formale. Cerințele beneficiarilor fac din școală un 
cadru viu, un mediu in continua schimbare.  

 Pentru promovarea unei școli trebuie aplicate politici, ce țin pe de o parte de stilul 
managerial al conducatorului organizației si pe de altă parte de activitatea desfășurată 
de cadrele didactice. Managerul unei școli poate promova în mediul intern si extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
si tehnicile potrivite. 

 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional și educaţiei. Crearea 
şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în 
primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați 
în principiu de acest aspect.  

 Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor îmbunătății, crea o imagine pozitivă asupra școlii. 
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 
specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

 
Activitatile de formare si promovare a imaginii unitatii scolare de care apartin au 

fost:  
- Difuzarea informatiilor cu privire la oferta educationala, programele si proiectele 

educationale, baza materiala, resursele umane, rezultatele scolare; 
- Consilierea parintilor privind orientarea scolara; 
- Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judetean, regional, national 

in scopul promovarii imaginii institutiei noastre;  
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- 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 educație de calitate generează efecte pozitive, pe termen lung, asupra 

elevilor si a societatii implicit. Ca si unitate scolara contribuim la dezvoltarea de 
programe de educatie timpurie, reducerea 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. 

 Internetul a devenit un mediu de promovare infinit, prin care orice scoala isi poate 
construi o imagine. Deschiderea spre nou se realizeaza datorita cadrelor didactice care 
intervin in favoarea acestei dezvoltari continue a scolii. Pentru ca traim intr-o lume 
digitala, educatia de calitate fiind disponibila si in afara unitatii de invatamant am 
promovat citirea de carti online si am facilitat accesul elevilor la utilizarea de platforme 
specific mai multor discipline, acestia imbogatindu-si experienta de lucru pe internet. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară.  

Pentru promovarea imaginii scolii mi-am propus sa ofer exemple de bună 
practică. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea 
elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi.  

 
Idei de activitati cu parintii in contextul scolii online de promovare a invatarii de 

calitate:  
 
- Activitate – “Scoala online” – le-am propus parintilor sa isi imagineze ca scoala 

online are o forma si cu ajutorul plastilinei sa o modeleze, s-a concluzionat ca ii putem 
motiva pe elevi pentru invatare, in scoala online si nu numai, prin setarea clara a 
obiectivelor, prin recompense si laude, printr-un feedback semnificativ, dar totul avand 
ca sprijin parintii beneficiarilor educatiei.  

 
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 

traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional.  

Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  
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Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 
 
 
Bibliografie:  
 Miclea Mircea, Lemeni Gabriela., Consiliere si orientare- Ghid de educatie 

pentru cariera, 2004  
 Voiculescu Florea., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in 

invatamânt, 2004  
 Negrilă Iulian, Marketing educational  
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Promovarea imaginii școlii prin activități extracurriculare 

 
 
 

prof. Tomescu Sofica 
Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi 

 
 

 
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 

reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decenii. Promovarea 
imaginii apare ca o funcție a cât de bine reușește unitatea de învățământ să răspundă 
nevoilor elevilor care îi trec pragul. 

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 
asupra percepției în rândul publicului larg. Imaginea unei școli este ansamblul 
reprezentărilor care îi sunt asociate unei identități specifice de către toți actorii implicați 
în activitățile școlare: profesori, elevi, părinți, autorități, mass media. Fără doar și 
poate, o imagine negativă afectează, într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca 
să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în 
esență, la un posibil și permanent dialog. 

Formarea imaginii unei organizații ţine, pe de o parte, de stilul managerial al 
conducătorului organizaţiei. Astfel, printr-o planificare riguroasă și prin folosirea unor 
tehnici și metode potrivite, managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia. Dar, cât de bine este promovată 
imaginea unei școli nu depinde doar de organizarea managerială, ci, mai ales, de 
procesul instructiv-educativ propriu-zis. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl 
reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea actorilor 
implicați în respectivul proces. Cu alte cuvinte, calitatea școlii depinde de factorul 
uman. Când spun factor uman mă refer atât de cadrele didactice, cât și la elevii și la 
orice alte persoane care lucrează în școală. Toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Tot 
mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca 
entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. 

Participările la diverse activități extracurriculare, participările la concursuri sau la 
orice tip de eveniment susceptibil poate genera o imagine pozitivă a unei școli. Astfel, 
școala în care activez și-a format o imagine pozitivă prin activitățile în care elevii săi 
au fost implicați, dar și prin rezultatele pe care, de-a lungul timpului, elevii le-au 
înregistrat la concursurile și olimpiadele școlare. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
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timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

Deoarece, în ultimii doi ani, competițiile școlare, de orice fel, au fost stopate, mă 
voi referi, în continuare, la activitățile extracurriculare la care elevii noștri au participat. 
O primă activitate, desfășurată și pe timpul pandemiei, a fost cea de voluntariat. Elevii 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Polovragi au participat la activitățile organizate în cadrul Zilei 
Naționale a Curățeniei și nu numai. Prin ceea ce au făcut, elevii au demonstrat că sunt 
adepții unui mediu natural curat care să le asigure condiții sănătoase. Activitățile de 
voluntariat au fost diseminate în presa locală, pe site-urile de socializare, pe website-
ul școlii, la radio. 

Elevii școlii au participat, de asemenea, la diferite proiecte educaționale, proiecte 
care au avut ca parteneri, unități de învățământ atât din județul Gorj, cât și din alte 
județe. Chiar dacă activitățile acestora s-au desfășurat online, în mare parte, elevii au 
fost încântați să participe. Au răspuns cu entuziasm de fiecare dată când au fost 
solicitați. Prin lucrările lor, au demonstrat că sunt talentați în mânuirea penelului, că au 
abilități artistice, că iubesc poezia. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea 
la activități extrașcolare. 
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Promovarea imaginii școlii 

 
 
 

Prof.înv.primar: Tompa Ana-Gabriela 
Liceul Tehnologic Telciu 
Telciu, Bistrița-Năsăud 

 
 

 
 Promovarea imaginii școlii se realizează în urma eforturilor intense ale cadrelor 

didactice, care contribuie la realizarea educației de calitate și știu să pună într-o lumină 
favorabilă toate activitățile desfășurate.  

 Prestigiul unității de învățământ este dat, în mare parte, de relațiile dintre 
profesori și părinți care deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare 
formativă. 

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii școlii. Aceste activități au 
o deosebită influență formativă. Activitățile extracurriculare oferă o alternativă practică 
și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, unitatea de învățământ ce promovează 
astfel de activități, beneficiind de o imagine pozitivă binemeritată, atât la nivel local, 
cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. 

 Promovarea imaginii școlii se realizează prin publicarea tuturor reușitelor 
utilizând internetul, acesta devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, al unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Parteneriatul educațional este utilizat din ce în ce mai des și reprezintă o 
modalitate eficientă de a promova imaginea unei școli. Astfel, am încheiat parteneriate 
cu școli din țară și din afara ei. O activitate care a plăcut mult copiilor, a fost cea în 
care am realizat un jurnal de călătorie în care au fost notate pentru o perioadă de trei 
săptămâni impresii, păreri, provocări ce aveau legătură cu lecțiile desfășurate. La 
finalul perioadei, am făcut schimb de jurnale cu școala parteneră. Ne-am întâlnit on-
line și am făcut cunoștință unii cu alții. 

 O altă activitate realizată și promovată în mediul on-line a fost un proiect 
educațional la finalul căruia l-am comemorat pe Mihai Eminescu într-un program 
artistic, în care elevii au recitat poezii scrise de marele poet național. 

 ,,Școala Altfel” a fost un prilej de a colabora cu părinții, deoarece s-a derulat în 
perioada în care școlile erau închise, și am fost nevoiți să găsim soluții împreună. 
Astfel, am gândit unele activități care să implice și părinții într-o anumită măsură în 
realizarea acestora: 
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- Activități sportive, desfășurate în aer liber; 
- Activități desfășurate în gospodărie; 
- Amenajarea unei mese festive; 
- Reciclare și realizarea de jucării folosind materialele reciclate etc. 
Am participat la numeroase concursuri locale, județene, naționale și 

internaționale, 
obținând rezultate bune și foarte bune.  
 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată ținând cont de faptul că 

beneficiarii au nevoie de educație de calitate, acces la ofertele educaționale, 
promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 

 
 
Bibliografie: 
Țîru C. Maria, ,,Pedagogia activităților extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-

Napoca 2007 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 

Prof. înv. preşcolar Tomşa Maria Violeta 
Şcoala gimnazială “Dr. Emanuiel Rigler” 

Ştefan cel Mare, jud. Neamţ 
 
 
 

 Unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerinţe tot mai complexe 
din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi 
educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele 
beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua 
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili şi cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcţi cât şi indirecţi (elevii, părinţii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școală. Crearea şi promovarea unei imagini 
instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele 
educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularităţile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare attractive, vor îmbunătăți şi crea o imagine pozitivă asupra școlii. 

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul instituţional. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea 
imaginii instituției școlare. Copilul trăiește într-o lume dominată de mass media, 
influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice 
și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se 
controla comportamental și emoţional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, 
concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

 Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învăţământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
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 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, 
este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate este rezultatul unui efort 
colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de 
ansamblu, a instituției școlare.  
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Oferta educațională 

 
 

Tomulescu Florentina 
 
 

 
 Oferta educațională G.P.N. „Orizont” 
Rm. Sărat, Buzău 
 
RESURSE UMANE 
Cele cinci grupe de copii, între trei și șase ani, sunt conduse de educatoare cu o 

excelentă pregătire profesională. 
 
PERSONAL NEDIDACTIC 
Îngrijitoare,  
Fochist,  

  
 ACTIVITĂȚI SPECIFICE 
 Programul instructiv educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai 

înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului.  
Activităţile din Curriculum-ul Naţional sunt desfăşurate integrat şi 

interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor progra mei, după cum 
urmează: 5 grupe cu aplicarea Principiilor alternativei educaţionale ”PLANUL JENA”.  

Activitățile din curriculumul național sunt desfășurate integrat și interdisciplinar, 
dând unitate și continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:  

• limbă și comunicare; 
• științe - prin activități de cunoaștere a mediului și activități matematice; 
• om și societate - activități moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-

gospodărești, de educare a unui comportament ecologic; 
• estetic și creativ, prin activități muzicale, desen, pictură, modelaj; 
• psiho-motric, prin activități sportive. 
În afară de acestea, la decizia grădiniței, curriculumul propune activități opționale 

desfășurate de educatoarele grupelor. 
Activități extracurriculare: 
- teatru de păpuși; 
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- vizite, excursii; 
- concursuri pentru preșcolari. 
 
BAZA MATERIALĂ 
Grădinița dispune de:  
• săli de grupă spațioase, împărțite pe arii de influență:  
•  - jocuri de construcții, jocuri cu păpuși sau colțul  
păpușii;  
•  - bibliotecă (citire de ilustrații), audiții muzicale, vizionări diapozitive, 

diafilme; 
• - știință (colțul curioșilor), jocuri de masă; 
• cabinet metodic; 
• platformă educațională pentru cursurile online 
• mobilier modern; 
• materiale didactice, jucării, jocuri, aparatură audio-video, calculator; 
• vestiar cu avizier pentru părinți; 
• spălător și anexe sanitare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

Școala Gimnazială “Palkó Attila”, Aluniș 
Prof. Înv. primar/Toth Pal Melinda 

 
 

 
 “Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele 

generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. 
Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia”. 
Gaston Berger 

 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare, Școala Gimnazială“Palkó Attila”, 
din judeţul 

Mureș,reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 
educaţionali:şcoală-elevi- părinţi. 

 Aluniș (în maghiară: Magyaró, în germană: Haseldorf) este o comună în județul 
Mureș, Transilvania, România, formată din satele Aluniș (reședința), Fițcău și Lunca 
Mureșului. 

 Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, 
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate și îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionaţă de caracteristicil de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. Formarea imaginii unei institutii se poate realiza 
aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pede o parte de stilul managerial al 
conducătorului institutiei, iar pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi . 

Misiunea școlii este să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea 
învăţării pe elev, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi professională a elevilor, în 
vederea adaptării la schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului 
economic şi cultural. 

Școala - in parteneriat cu comunitatea locala - îsi propune să ofere șanse egale 
pentru educatie si cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materială si religie, 
promovând identificarea si dezvoltarea abilităților si capacitătilor fiecărui elev pentru 
a fi capabil să se adapteze une isocietății europene prin formarea unor comportamente 
si atitudini responsabile față de ei si față de comunitate.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
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didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folosirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crearea unei 
imagini pozitive asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emoțional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții . 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învțtământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componență educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii școlii – sau marketingul este necesar în școală? 

 
 
 

Autor: Tóth-Trpkovici Timka, profesor biologie-chimie 
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, județ Bihor 

 
 

 
 În zilele de astăzi deseori ne confruntăm cu probleme demografice, care 

influențează -din păcate- în mod negativ învățământul. Față de cifrele de școlarizare 
înainte de decembrie 1989, azi e greu de crezut, că se pot realiza cicluri gimnaziale și 
liceale cu clase unde numărul elevilor este cel puțin treizecișișase, sau și mai mult ! 
Trebuie să recunoaștem, că diminuarea populației, indiferent de motivele acestui 
fenomen, atrage după sine diminuarea numărului copiilor școlarizați în sistemul 
educațional din țară. Descreșterea numărului elevilor îmseamnă totodată desființarea 
posturilor din învățământ, sau chiar dispariția unor unități de învățământ. În consecință, 
fiecare școală ”luptă” pentru atragerea elevilor, pentru atragerea elevilor cu capacități 
de învățare bune, deoarece cu ei pot avea rezultate remarcabile la concursuri, 
olimpiade, examene naționale. Cum putem realiza cifre de școlarizare mari și totodată 
rezultate remarcabile? Desigur, numai prin promovarea imaginii școlii ! 

 Dacă ne gândim la școala noastră cu atitudinea unui corporatist care se ocupă cu 
marketingul firmei sale, ne dăm seama imediat, că trebuie sa ne gândim la educația 
oferită de către școala noastră ca și la un serviciu: un serviciu, pe care dorim să-l 
vindem beneficiarlor (potențiali). Trebuie să convingem atât viitorul elev, adică 
beneficiarul direct, cât și părintele, adică beneficiarul indirect de calitatea serviciilor 
educaționale, oferite de școala noastră. Întotdeauna promovarea imaginii școlii 
presupune acțiuni coerente, bine gândite, unitare pe tot nivelul școlii, care totodată sunt 
destul de convingători în societatea actuală. Toate modalitățile de promovare a imaginii 
școlii, indiferent de a fi cele clasice sau moderne, trebuie să ține cont de două mari 
aspecte : 1. existența concurenței pe piața educațională 2. cultura de marketing al 
societății. Din aceste motive trebuie să prevină promovarea câteva întrebări, la care să 
răspundem sinceri: 1. ce ne deosebește de alte unități școlare, concurențiale? 2. în ce 
privințe suntem peste nivelul concurenței, cum evoluăm ? 3. cum putem demonstra 
acestea viitorilor elevi/părinți ? În majoritatea școlilor, care au un program bine gândit 
al promovării imaginii școlii, ne dăm seama imediat, că mai există o latură a problemei: 
cum putem să avem ”cantitate”, și să păstrăm ”calitatea” ? De obicei trebuie să facem 
compromisuri, dar fiecare școală decide singură despre acest compromis: până unde 
nu este afectată calitatea de cantitatea, adică numărul elevilor? Modalitățile de 
promovare a imaginii școlii în societatea cotidiană sunt de o multitudine inimaginabilă. 
Începând cu metodele clasice directe, precum zilele ”Porțile deschise”, ”Caravana 
școlii”, ghiduri de admitere pentru elevi, autoprezentări ale personalului didactic, 
folosim și cele indirecte, precum uniforma școlii, articole mass media, publicarea 
rezultatelor obținute la diferite concursuri și olimpiade, rata de promovabilitate la 
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examene. În mediul on-line avem și alte metode, pe care trebuie să le folosim cât mai 
bine gândit: pagina școlii pe rețelele de socializare, pagina web al școlii, filme de 
promovare pe diferite canale media. Totodată nu trebuie să uităm de faptul, că 
marketingul indirect în cazul școlii noastre realizăm noi: profesorii, elevii și părinții 
acestora. Cum ne vede societatea înconjurătoare, imaginea noastră va fi asociată cu 
școala noastră. Deci, putem să pronunțăm premisa: imaginea școlii promovăm noi, cei 
care aparținem de școala noastră! 

În concluzie pot să spun, referitor la întrebarea din titlul articolului, că răspunsul 
este DA ! O strategie bine gândită stă la baza promovării imaginii școlii cu succes, iar 
asta deja înseamnă necesitatea marketingului în acest proces de promovare. Nu ne este 
întotdeauna ușor, deoarece profesorul nu are întotdeauna cunoștințe de marketing, dar 
eu cred cu tărie: calitatea întotdeauna naște valori pe toată durata vieții noastre.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

Prof. Trancă Maria-Cristina  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, RM. VÂLCEA 

 
 

 
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 

procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii,personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţieiCrearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii.Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional.Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
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 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. 

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 

fiecarecontribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
„PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII” 

Cum să promovăm grădinița? 

Prof. înv. preșc. Tudor Lucia 
Grădinița cu P. N. nr. 10, Ploiești 

 Nu a trecut foarte mult timp de când sunt educatoare și a devenit o 
responsabilitate de a mea să promovez unitatea de învățământ în care lucrez, dar și 
înainte de aceasta îmi amintesc că mai primeam mesaje de la colege care aveau copii 
„Dă și tu un like la pagina grădiniței/ școlii unde e copilul”, „Ajută-ne să câștigăm X 
concurs printr-o distribuire a postării de pe pagina grădiniței” etc., lucruri pe care le 
făceam! Și, pe lângă like sau distribuire, aruncam și eu un ochi pe paginile școlilor, 
prin poze, mă uitam cu ce se laudă. Și de cele mai multe ori rămâneam plăcut surprinsă 
de câtă importanță acordau postării pe site-urile de socializare și de toate activitățile 
interesante pe care le vedeam. Ulterior, ajungând în facultate am descoperit că cel mai 
bine aceasta își făcea reclamă pe Facebook și pe site-ul ei; nu vedeam afișe pe străzi 
sau reclame la televizor, ci îmi apăreau pe telefon tot felul de activități, cursuri, 
evenimente. 

 Am ajuns astfel la concluzia că, într-o societate care dispune de foarte multă 
tehnologie și care este într-o continuă evoluție din acest punct de vedere, cel mai simplu 
este să pătrunzi în zonele de mare interes ale publicului țintă. Totuși, trebuie să ținem 
cont și să avem mare grijă, deoarece, pe internet, totul circulă foarte rapid și veștile se 
răspândesc imediat! Este extrem de important să revizuim bine conținuturile, detaliile 
și fotografiile pe care le folosim cu scopul promovării școlii. 

 Grădinița unde activez folosește, ca modalitate de promovare, Facebook. Astfel, 
pe cele două pagini de Facebook dedicate unității principale șu structurii acesteia se 
postează periodic anunțuri generale, informații și fotografii. Fiecare grupă postează 
lunar un rezumat al activităților din acea lună prin intermediul fotografiilor, colajelor 
sau filmulețelor. De asemenea, facem postări pentru evenimente importante din timpul 
anului (prima zi de școală, 1 decembrie, Crăciun, 24 ianuarie, 1 și 8 martie, Paște, 
sfârșit de an școlar). Astfel, părinții pot vedea ce fac copiii lor la grădiniță sau oamenii 
din exterior își formează o imagine de ansamblu despre unitatea noastră. Ținem cont 
atunci când realizăm aceste postări de acordurile GDPR și de părinții care nu doresc ca 
ai lor copii să fie fotografiați. Educatoarele distribuie pagina și postările acesteia pe 
propriile conturi pentru a fi vizibile câtor mai mulți oameni. 

 Tot pentru promovarea imaginii grădiniței, participăm la proiecte și concursuri 
locale, județene, naționale și internaționale unde am avut mereu rezultate frumoase. 
Am participat, de asemenea, la diverse proiecte educaționale în urma cărora am apărut 
în articole de presă sau în publicații online. 
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 Grădinița dispune și de un site profesionist care este dedicat, mai degrabă, 
anunțurilor oficiale, documentelor de înscriere și detaliilor organizatorice, dar sunt 
postate și materiale foto-video și lucrări ale copiilor, pentru cei care doresc să-și creeze 
o imagine de ansamblu a colectivului nostru și a serviciilor pe care le oferim.

 De când am început promovarea imaginii prin aceste mijloace, grădinița noastră 
a primit din ce în ce mai mult interes și mai multe solicitări de înscrieri din partea 
părinților, lucru care ne demonstrează că o bună modalitate de promovare poate aduce 
rezultate vizibile rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Tudor Luminița, 
Școala Gimnazială Scorțoasa 

Motto: “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 
mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, 
să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”)  

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și 
conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi 
extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi 
rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt 
flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare 
persoană. 

Promovarea imaginii școlii se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 
local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

 Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest genț cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
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comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  

Bibliografie: 

*Decun, Livia, "Contribuția activitățilot extracurriculare la optimizarea
procesului de învățământ" 

*Crăciunescu Nedelea, "Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii
ciclului primar", Ed. Discipol, București 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

 

PROF. TUDOR MONICA-ALINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAȘI 

 
 
 

MOTTO: „Nu biruinţa e frumoasă, Nu biruinţa e sublimă, 
Ci drumul până la dânsa...” 

Vasile Pârvan 
 
În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
elevilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

În perspectiva dezvoltării societăţii româneşti viitorul educaţiei prefigurează 
imaginea şcolii în cadrul comunităţii şi direcţiile în care aceasta trebuie să progreseze. 
Viziunea școlii noastre este să pregătim tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii 
în vederea formării unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, 
adevăr şi muncă. 

Misiunea școlii: „Ajută-l pe copil să se descopere şi să aibă încredere în sine” 
Misiunea unității noastre, ca școala comunitară, o reprezintă formarea unui 

absolvent de liceu (filiera tehnologică, profil resurse naturale și protecția mediului, 
profil servicii și profil tehnic) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privința 
carierei, adaptabil la schimbare și capabil de integrare în comunitate. 

Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași, fiind singura şcoală liceală din zonă, 
filieră tehnologică, trebuie să garanteze pentru elevi şi părinţii acestora, obţinerea de 
competenţe specifice domeniilor profesionale la care solicită înscrierea. Şcoala trebuie 
să satisfacă nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, 
deschis spre schimbare şi spre a învăţa şi respectă valorile unei societăţi democratice. 
Ca organizaţie a comunităţii, şcoala îşi propune să se implice responsabil la solicitările 
acesteia şi să ofere locuitorilor din zonă oportunităţi de educaţie accesibilă, de înaltă 
calitate, care să sprijine în acelaşi timp dezvoltarea carierei, cât şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi prosperitatea economică. 

În colaborare cu Staţiunea de Cercetare Dăbuleni, şcoala, ca centru de educaţie 
tehnologică, se doreşte deschisă la informaţie ştiinţifică, pentru toţi cetăţenii 
comunităţii şi ai zonei. Desfăşurându-şi activitatea într-o zonă cu o puternică tradiţie 
culturală, misiunea şcolii este de a dezvolta şi transmite acest mesaj generaţiilor 
viitoare prin trinomul educatori-elevi-părinţi. 

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea 
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intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a 
adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi 
competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. 

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât 
pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Promovăm 
accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o 
comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru 
transformarea şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este 
de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală 
şi profesională. 

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă 
dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi 
înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită. Dorim să 
consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să 
facilităm trecerea de la învăţământul informal bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel 
formal bazat pe dobândirea de competenţe. 

Şcoala satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza 
informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei 
societăţi democratice. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 
pregătite care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea 
ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii, atât directi, cât și indirecți (elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. Educația de calitate este 
rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 
imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 
noastre, deoarece această imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1065



 

 
PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

Prof. Tundrea Cristina-Roxana 
LPS BANATUL TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
Numele actual al şcolii, Liceul cu Program Sportiv ,,Banatul”, datează din 1990. 

In anii urmatori au aparut si clasele de gimnaziu, iar in prezent Liceul cu Program 
Sportiv ‘Banatul’,Timisoara, functioneaza cu clase CP-IV cu profil sportiv, clase V-
VIII cu profil sportiv si clase IX-XII cu profil sportiv. 

In anul scolar 2002-2003 au fost constituite primele clase sportive, cu aceleasi 
profile ca ale gimnaziului si liceului. 

 Ramurile sportive practicate in liceu sunt : atletism, handbal, fotbal,pentatlon şi 
box, iar din anul scolar 2003-2004 functioneaza si o clasa cu profil mozaic (gimnastica, 
sah, volei, baschet, inot, lupte, tenis de camp, badminton, caiac-canoe, canotaj, 
box).Cei 48 400 mp – suprafaţa din patrimoniul propriu pe care sunt amplasate cele 
patru clădiri şi terenurile de sport, au o aşezare în cadrul oraşului, deosebit de favorabilă 
desfăşurării activităţilor sportive, fiind în vecinătatea Stadionului Municipal ,,Dan 
Păltinişan”, a complexului sportiv ,,Olimpia” şi a altor numeroase baze sportive şi de 
agrement; accesul spre liceu este asigurat de un număr mare de mijloace de transport 
în comun. 

 Buna pregătire profesională, precum şi dăruirea de care dau dovadă au făcut şi 
vor face posibilă obţinerea unor rezultate şcolare şi sportive deosebite, situând liceul 
printre cele mai bune. 

În prezent, cei mai mulţi dintre elevii şcolii sunt cuprinşi în echipe de fotbal şi de 
handbal fete şi băieţi. Restul practică atletism, box sau sunt cuprinşi la cluburile 
sportive municipale unde practică cele mai variate sporturi: gimnastică, înot, canotaj, 
baschet, tenis de câmp şi tenis de masă, rugby, volei, badminton, arte marţiale, dans 
sportiv, şah. 

De-a lungul anilor numărul titlurilor, medaliilor şi trofeelor obţinute de sportivii 
noştri se cifrează la ordinul miilor. Numai în ultimi ani atleţii au cucerit pe plan naţional 
peste 70 de medalii de aur, 60 de argint şi 55 de bronz. Mulţi dintre ei au participat la 
campionatele balcanice de juniori I şi II unde au obţinut rezultate meritorii. 
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La toate celelalte ramuri sportive au fost obţinute titluri naţionale, mulţi dintre 
sportivi fiind componenţi ai loturilor naţionale şi promovaţi în primul eşalon. 

În acest context trebuie menţionat faptul că numeroşi elevi şi absolvenţi ai 
L.P.S.,,Banatul” Timişoara, constituie repere în activitatea sportivă din ţară şi 
străinătate. 

Numeroasele activităţi complementare (cercuri, excursii, tabere, expoziţii, etc) 
contribuie şi ele în mare măsură la formarea personalităţii elevilor şi la integrarea lor 
în viaţa socială. Printre acestea se remarcă participarea elevilor la Tabăra de vară 
internatională organizată în şcoală, Simpozionul Fair-Play, la acţiunea Săptămâna 
Olimpică – în unitatea noastră având sediul Academia Olimpică şi sportivă, filiala 
Timiş. 

Județul Timiș este singurul din România în care se implementează proiectul WoW 
Europe, unul care vizează promovarea sportului în rândul populației, cu ajutorul 
sportivilor sau al foștilor sportivi. O parte importantă a programului include 
promovarea sportului în rândul școlilor din județ.  

WoW Europe este icoordonay de Asociația Junior Sport, condusă de Beatrice 
Mercado și acesat de Asociația AMA EVENTS, și este singurul proiect din România 
finanțat prin programul Eramus+ Sport. De asemenea, finațare vine și de la Consiliul 
Județean Timiș. 

În cadrul proiectului au avut loc alte șase acțiuni, pe lângă cofnerința de 
prezentare: ”Azi sunt Profu’ tău de Sport!”, Workshopul „Sănătate prin sport”, 
„Pedaliada”, ”Ora deschisă de sport”, Workshopul „De la experți în sport către 
oameni”, plus conferința de încheiere a proiectului. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE                         

ALE PREȘCOLARILOR                                                               
PRIN ACTIVITĂȚI DE MELOTERAPIE 

 
 
 

Prof. învâțământ preșcolar Tușa Maria Angela 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 22 “MICUL PRINȚ” BRAȘOV 

 
 
 
“Copiii iubesc muzica, iar un cântec frumos este pentru ei o jucărie care nu se 

strică niciodată” Liviu Comes 
 
 Atunci când definim educaţia, în accepţiunea ei generală, este procesul (acţiunea) 

prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. 
 Cercetările au dovedit că nu este suficient să dezvoltăm doar capacitătile 

intelectuale ale copiilor, ci că este necesar un program de educaţie timpurie care să 
vizeze dezvoltarea competenţelor socio-emoționale ale copiilor.  

 Astfel, în lucrarea “Dezvoltarea competenţelor socio-emoționale a preșcolarilor 
prin activități de meloterapie” am dezvoltat un program opţional care, prin utilizarea 
metodelor şi tehnicilor specifice meloterapiei, vizează formarea abilităţilor de a 
răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de 
diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop 
sau utilizare.  

 Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor emoționale, ca 
şi a proceselor de a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea 
experienţe, copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate 
perceptivă, care le va permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, 
aud, ating sau şimt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, 
dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, 
imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (muzica, activităţile artistico-
plastice, drama, euritmia etc.). 

 În cadrul grădiniţei, dezvoltarea socio-emoţională vizează debutul vieţii sociale 
a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. 
Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din 
jur. Dezvoltarea afectivă vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi 
exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea 
conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de 
sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decişiv procesul de 
învăţare.  

 Această lucrare propune o diversitatea de metode şi tehnici ce pot fi aplicate în 
cadrul activităţilor de educaţie muzicală, care contribuie la dezvoltarea intelectuală şi 
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afectivă a copilului, în vederea integrării sale sociale într-un mod cât mai individualizat 
pentru a respecta unicitatea personalităţii lui. 

 Acest opţional vine şi în întâmpinarea dificultăţilor de adaptare la mediul 
grădiniţei (9 -10 săptămâni) deoarece preşcolarul mic este instabil din punct de vedere 
socio-emoțional şi are reacţii emotive impusive (mânie, spaimă), dar fără adâncime, 
programul ajutndu-l să-şi formeze elemente de conduită civilizată. 

 Competenţele sociale se referă la abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale 
funcţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor. 

 Competenţa afectivă a preşcolarilor a fost definită în mai multe feluri, cea mai 
cunoscută definiţie fiind cea oferită de Denham S. (1998) ,,Competenţa afectivă este 
abilitatea de a înţelege, exprima şi regla emoţiile.”  

 Educaţia estetică reprezintă o componentă indispensabilă a formării personalităţii 
prin intermediul căreia se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a recepta, interpreta şi 
crea frumosul.  

 ,,Muzica, cea mai profundă și complexă dintre arte, este exprimarea ideilor și 
sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sunt adresate afectivității, 
sensibilității. Ea dă naștere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea 
intelectuală a copiilor.” 

 Educația muzicală la preșcolari constituie în sine o artă, arta de a adapta 
conținuturile cântecului, a jocului sau a audiției muzicale, particularităților de vârstă 
ale copilului mic.  

 Obiectivele pe care le urmărește educația muzicală pun accentul pe formarea de 
competențe specifice: dezvoltarea auzului muzical, al simțului ritmic, melodic, 
dinamic, al sensibilității și al gustului estetic adaptate specificului vârstei copiilor 
preșcolari. 

 Atingerea obiectivelor educației muzicale se realizează prin intermediul unor 
mijloace specifice artei sunetelor, mijloace adaptate nevoilor afective și estetice ale 
preșcolarilor prin: cântec, joc muzical, joc cu text și cânt, audiție, exerciții muzicale. 

 Meloterapia este una dintre modalitățile prin care se pot transmite emoții, 
sentimentele, raționamente, imaginația, creativitatea și realitatea, precum și 
valorificarea limbajului simbolic-motoric-ritmic-sonor al fiecărui individ și a stilurilor 
sale expresive și comunicative. Este un mod în care este posibil un anumit proiect de 
ascultare a celuilalt: o ascultare intensă, creativă, inovatoare, interactivă și în ton cu 
circumstanțele. O ascultare plantată în solul relației: relație muzicală, relație de familie, 
relație socială, înțeleasă ca un schimb activ de sunete care contribuie la îmbunătățirea 
unei anumite calități a existenței. „Muzicoterapia încearcă să readucă materia la 
originea sa sonoră și luminoasă și să readucă omul la puritatea sa acustică originală”  

 
Bibliografie: 
 

1. C.A. Ştefan şi E. Kallay.,(2007) Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi 
sociale la preșcolari, Ghid practic pentru educatoare, Cluj Napoca: Ed. ASCR  

2. Curricumul pentru învăţământul preşcolar, (2009), București: DPH  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
 
 

Școala online/Educația altfel 
Udrescu Gheorghița, Școala Gimnazială Nr. 13 

Structura GPP Nr. 14, Râmnicu Vâlcea 
 

 
 În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează 
constant.Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu 
în continua schimbare.Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 
de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emoțional.Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate 
formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă bine meritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

 În concluzie,imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 
aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

PRIN PARTENERIATE 
 
 
 

Prof. Ungurean Liliana 
G.P.N. ,,Stejărelul” Cajvana, Jud. Suceava 

 
 

 
 La nivelul fiecarii unitati de invatamant se elaboreaza un plan institutional de 

promovare a imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 
 
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care să 

vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituţional; 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional; 

 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor 
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta ; 

 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate 
in cadrul comunitatii locale. 

 Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile 
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale 
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia 
deschiderii grădiniţei către comunitate si sensibilizarea comunităţii la nevoile 
grădiniţei. 

 Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit: 
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de 

învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 
învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 
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EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:  
1. ,,Educăm împreună!”-parteneriat educaţional cu familia și comunitatea locală  
 
 Obiectivele parteneriatului:  
 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un 

,,microgrup” din care copilul face parte; 
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. 
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale 

educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor. 

 
2. ,,Joc ,joacă și învățare prin digitalizare”- parteneriat cu ONG-ul ,,Destine și 

valori”Suceava 
Obiectivele parteneriatului: 
 Dotarea a trei grupe cu materiale digitale și jucării prin Programul ,,Start 

ONG”; 
 Derularea unor activități de educație ecologică, educație rutieră, educație socio-

emoțională și educație pentru timpul liber; 
 Desfășurarea unor activități mai atractive prin utilizarea mijloacelor 

multimedia în activitățile din grădiniță; 
 
3. ,,De la grădiniță, spre şcoală”-parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel 

Mare” Cajvana 
Obiectivele parteneriatului: 
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu 

educaţional stimulativ. 
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând. 
 Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”, 

,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 
4. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Librăria Cărturești  
 Obiectivele parteneriatului : 
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. 
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu 

privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor. 
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria 

formare. 
 Proiectul vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 

pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de 
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

 
 4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia orașului Cajvana în vederea 

intensificări activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, 
capacităţi şi deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic 
pieton. 
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Obiectivele proiectului: 
▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de 

circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale. 
▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 
 
5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între 

educatoare-logooped-psiholog. 
 
CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o 

provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, 
dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

Bibliografie: “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru 
Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN DERULAREA UNOR 
PARTENERIATE ÎN CADRUL COMUNITĂȚII LOCALE 

 

 

Prof. înv. preșc. UNGUREANU ALINA-MIOARA 
Grădinița cu P. N. VĂLENI DÎMBOVIȚA, jud. DÎMBOVIȚA 

 
 
 
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor 

cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul 
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor 
fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, 
privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care 
o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, 
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se 
realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 
particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 
atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se 
realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea 
experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
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a elevilor. 
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 

tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

Prin oferta educațională, Grădiniţa,dă posibilitatea părinilor să aleagă activitățile 
opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii. Prin oferta educațională 
avem în vedere următoarele aspecte: 

1. Promovarea imagini igrădiniţei printr-un marketing educațional în care 
respectarea principiilor educației incluzive să fie prioritară; 

2. Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, 
a copiilor cu CES, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale 
folosite; participarea la „activități deschise“, de exemplu, Zilele Educației 
Incluzive: 

„Împreună, ne jucăm si învățăm!“ prin organizarea unor activități de tip: 
carnaval, expoziții cu produse ale activității copiilor, serbări, concursuri etc. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor 
spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de 
educație ale fiecărui copil, atât în grădiniţă, cât si în curtea acesteia (resurse 
umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale); Dezvoltarea 
unei culturi organizaționale incluzive si prin folosirea unor modalități ca de 
exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afisate (postere, afise), afisarea 
viziunii si misiunii grădiniţei, acceptarea tradițiilor, obiceiurilor copiilor si 
angajaților; tratarea echitabilă a tuturor copiilor si părinților indiferent de etnie, 
nivel socio-economic, tip de dizabilitate etc., de către toți angajații instituției, 
pentru optimizarea atitudinii incluzive a părinților, pentru crearea unei atmosfere 
în care nimeni nu este subestimat, prin celebrarea succeselor împreună; scrierea 
unor programe si proiecte educaționale în domeniul educației, a educației 
incluzive; încurajarea imaginării si implementării unor activități în care se pot 
implica si copiii cu CES (de exemplu, dacă de 1 Iunie se organizează un 
concurs sportiv la proba alergare de viteză, pentru un copil cu deficiențe motorii, 
se va oferi o alternativă, cum ar fi: comentator sportiv, suporter în galerie). 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, 
este rezultatul unei munci constante. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ȘCOALA ONLINE /EDUCAȚIA ALTFEL 
 
 
 

Profesor învățământ primar Ungureanu Mihaela 
Școala Gimnazială nr. 22, Galați 

 
 
 
 Odată cu apariția în limbajul zilnic a unor cuvinte mai rar folosite până în acel 

moment, anume PANDEMIE, izolare, distanțare, COVID 19 și decizia luată de către 
autorități privind închiderea școlilor, a deschis o altă provocare, anume școala 
ONLINE, adică o altfel de educație. 

 Nimeni nu știa ce are de făcut, cât va dura lucrul acesta și nici care vor fi 
consecințele acestui demers.Cu toate acestea putem spune că noi profesorii de la Școala 
Gimnazială nr 22,Galați, gândindu-ne la elevii noștri, am făcut timid și stingheri la 
început, primii pași în a lua legătura cu ei. 

 Deși auzeam foarte des în jurul nostru despre messenger, whatsapp și skype sau 
email ca fiind unele din metodele folosite pentru a-i consilia pe elevi sau pentru a 
transmite unele informații, conținuturi și firesc pentru a primi feedback, noi am fost 
pionierii folosirii platformei educaționale Classroom în școlile gălățene ,oferindu-le 
astfel elevilor întâlniri ,prin intermediul Google Meet, întâlniri care aveau drept scop 
realizarea unei legaturi cât mai apropiate de cele legate în sistemul tradițional. 

 Împreună cu informaticianul școlii am discutat și am stabilit un domeniu al nostru 
pe internet unde puteam facilita accesul elevilor, cadrelor didactice, didactice auxiliare 
la școala online. 

 Așa au fost introduși toți elevii și cadrele didactice, om cu om, cărora li s-au creat 
conturi, care au fost trimise către învățători și profesori, aceștia creând la rândul lor 
clasele virtuale. 

 Cu răbdare și pricepere au fost consiliați și încă mai sunt consiliați toți cei care 
au avut nevoie de sprijin, îndrumare pentru a intra și a lucra pe platforma, lucru nou 
pentru care nu am fost pregătiți la început. 

 Au urmat ore întregi de cursuri de formare și alte ore de punere în aplicare a celor 
învățate, astfel încât am ajuns să ne descurcăm cu acceași pricepere ca în sistem 
tradițional,în plus însă atrăgându-ne avantajele lucrului online prin îmbogățirea cu 
resurse educaționale, pe care le utilizăm și acum, la orele față-în-față. 

 În același timp a fost de apreciat și activitatea elevilor noștri care au reușit să 
participe la activitățile propuse de cadrele didactice. Totuși au existat și elevi care nu 
au putut să participe la școala online, cauzele cele mai frecvente fiind: 

 telefoane neperformante, 
 calculatoare depășite fizic, 
 lipsa de tehnica IT, 
 lipsa abonament internet, 
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 cunoștințe scăzute de operare cu tehnica modernă ,însă numărul acestora s-a 
diminuat foarte mult ,deoarece conducerea școlii s-a implicat extraordinar de 
mult,achiziționând device-uri pentru copiii fără posibilități, oferind sprijin ori de câte 
ori a fost necesar ,astfel încât toți elevii școlii să poată avea acces la educație. 

 Câteva gânduri despre Școala online... 
 Activitatea online cu elevii nu pot spune ca a dat sau nu rezultate pentru ca nu se 

poate realiza o evaluare… Materiale sunt multe si diverse, insa nu pot fi egalate cu 
predarea efectiva la clasa… Opinia mea este că școala online nu poate da rezultate in 
învățământul primar, și nu numai, mai ales pentru clasele pregătitoare ,clasa I și clasa 
aII-a chiar. Oricum noțiunile trebuie reluate și explicate, când va fi posibil… 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII – ŞCOALA ONLINE 

ŞCOALA ... ALTFEL 
 

 
Prof. înv. primar Uriciuc Camelia-Nicoleta 

Școala Gimnazială „George Voevidca” 
Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 
 

 
„Școala cea mai bună e aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța.”                           

Nicolae Iorga 
În accepţiunea modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, 

instrumente cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod 
independent, îşi formează competențe, își însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă 
priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini.  

Cadrului didactic îi revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi 
şi metode, indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau 
în pedagogia tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează 
integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu 
cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. 

 Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mișcă în armonie 
cu mințile elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă. 

Învățarea modernă, mai ales cea actuală, cu scenarii care duc tot mai mult spre 
invățământ exclusiv on line pe perioade nedeterminate, cere implicarea, angajarea 
deplină, individuală și colectivă. De aceea, sarcina dascălului nu este tocmai ușoară și 
necesită o capacitate de înțelegere, de transpunere și de comunicare cu elevii. 
Învățătorul trebuie să folosească gândirea și imaginația sa creatoare, adoptând modele 
variate de materiale, metode și procedee care să contribuie la dezvoltarea proceselor 
psihice, la ridicarea nivelului intelectual al elevilor. 

 Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie 
diversitatea experienţelor cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte. Ioan 
Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze 
învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi 
creativă”. 

Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, 
trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 
discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite.  

 În zilele noastre, științele educaței și-au îndreptat atenția tot mai mult asupra 
vârstei copilăriei, valorificând datele cercetărilor pedagogice și psihologice și au 
sugerat noi teme de cercetare științifică, pentru a veni în sprijinul practicii educative. 

 În munca oricărui dascăl se întâlnesc două realități de care trebuie să țină tot 
timpul seama și anume: trăsăturile comune copilăriei, universalitatea vârstei copilăriei 
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și diversitatea, unicitatea fiecărui copil cu care va lucra.Peste acestea însă astăzi 
tronează realitatea tehnologică și abilitățile digitale ale ambilor participanți la actul 
educațional- elev și profesor. 

 Una din componentele esențiale ale curricullum-ului școlar o constituie 
metodologia didactică, de metode și procedee, care asigură atingerea obiectivelor 
informative și formative ale invățământului, metode care, multe, în condițiile 
distanțării și izolării, nu mai pot fi folosite. 

 Metoda didactică reprezintă o succesiune de operații realizate în vederea atingerii 
unui scop, un instrument de lucru în activitatea de cunoaștere, de formare și dezvoltare 
a abilităților. Ea reprezintă însuși demersul acțiunii didactice.  

 Promovarea metodelor moderne de instruire a devenit o reală necesitate. Elevul 
trebuie să fie învățat să treacă de la a ști, la a ști să facă. Învățătorul trebuie să asigure 
un demers didactic adecvat învățăturii active și interactive folosind metode, procedee 
și tehnici de învățare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii critice a elevilor.Prin 
eficientizare înțelegem toate situațiile în care elevii sunt puși și care-i scot pe aceștia 
din ipostaza de obiect al formării și îi transformă în subiecți activi, coparticipanți la 
propria formare, într-un timp mai scurt decat cel preconizat, în condiții mai dure decât 
am crezut. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1080



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Ursache Adina-Maria,            
Școala Gim. Episcop Melchisedec Ștefănescu, Gârcina 

Pentru noi, cadrele didactice, școala reprezintă locul unde ne petrecem cea mai 
mare parte a timpului din viața noastră. Unii o privim ca fiind serviciul nostru, alții 
casa noastră. 
Aici ne desfășurăm activitatea în cel mai exemplar mod cu putință, încercând să 
luminăm minți de pitici și să îndrumăm pe cărările vieții, viitorii stâlpi ai societății. 
Pentru ca toată ,,magia” să poată avea loc, ne pregătim temeinic, cu materiale didactice 
atractive, originale, și potrivite nivelului de dezvoltare al copilului. 
Ne frământăm în alegerea dispozitivelor IT adecvate și vrem performanță acolo unde 
este posibil. Toate lucrurile pe care le facem și multitudinea de activități realizate,  nu 
fac decât să ne indeplinească și sa ne motiveze în viitoarele lecții. 
 Dorim să arătăm tuturor produsele finale, frumos executate în urma unor ateliere, și 
de aceea am început să pozăm tot. 

Rolul viitor al acestor poze este de a fi publicate / postate pe diferite site-uri. 
Este o bună modalitate de promovare a imaginii școlii în comunitate. Un astfel de 
demers poate aduce un plus de valoare școlii și formează o imagine de ansamblu asupra 
bunului mers didactic. 

Totodată o relație solidă, deschisă și bazată pe colaborare, întărește identitatea 
școlii și sporește prestigiul instituției. Prin intermediul activităților desfășurate se pot 
atrage și parteneri de tip asociații profesionale, ONG-uri, vedete locale, etc. 

Imaginea școlii sporește în mod pozitiv și prin rezultatele cuantificabile, gen 
numarul de absolvenți, performanțe, integrare pe piața muncii, etc. 
Nu ar fi rău ca insăși instituția școlară să-și proiecteze la fiecare început de an școlar 
un plan de promovare a propriei imagini. În colaborare cu personalul didactic și cel 
auxiliar, să traseze cateva idei în vederea atingerii scopului final. O buna echipă 
formată în acest sens, cu siguranță va face o diferentă. 

Câteva idei ce ar trebui urmărite în acest sens ar fi : personalizarea ofertei 
educaționale, promovarea unor proiecte, susținerea elevilor cu dezavantaj social, 
realizarea unei pagini web, organizarea și participarea la acțiuni relevante pentru 
comunitate, înființarea revistei școlii, implicarea mass-mediei. 

 În concluzie imaginea unei instituții educaționale este determinată de un 
ansamblu de criterii, reguli și interpretări. 
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PROIECT DIDACTIC                                                                  
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Uscatu Maria Alexia                                                                    
Colegiul Național Pedagogic  ,,Carmen Sylva” Timișoara 

 

 

 

 Unitatea de învățământ: Colegiul Național Pedagogic,,Carmen Sylva” 
Timișoara  

 Durata lecției: 50 de minute                                                                                                   
 Clasa:  I                                                                                                                        
 Propunătoare: Uscatu Maria Alexia 
 Aria curriculară: Limbă și comunicare 
 Disciplina: Limba și literatura română 
 Unitatea de învățare: Muncim, învățăm, ne jucăm! 
 Subiectul lecției: Scrierea literei c de mână 
 Tipul lecției: predare-învățare 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

      1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate  

      3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

      4.1. Scrierea literelor de mână  

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

         A) Cognitive: 

         La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:  

O1 –să recunoască sunetul și litera ,,c” în cuvinte rostite și scrise. Obiectivul se 
consideră atins dacă toți elevii vor identifica, prin încercuire, subliniere litera și sunetul 
nou, în diverse situații de comunicare. 

 

O2  – să enumere componentele scrierii, de mână, a literei ,,c”. Obiectivul se consideră 
atins dacă toți elevii spun, în ordinea corectă, semnele grafice componente literei ,,c” 

O3 -  să scrie cuvinte simple care conțin litera c. Obiectivul se consideră atins dacă toți 
elevii vor redacta, corect, cel puțin 3 cuvinte. 
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                   B) Psihomotrii: 

O4 -Elevii vor adopta o poziție corectă a corpului pentru scris. 

                   C) Afective: 

  O5.- Elevii vor fi capabili să se mobilizeze pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Obiectivul se consideră atins dacă elevii vor rezolva cerințele. 
 

STRATEGII DIDACTICE 

▪ mijloace și procedee didactice: conversația, explicația, metoda  
▪ materiale didactice: fișe de lucru 
▪ forma de organizare: frontal  

 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: 

o observarea sistematică a elevilor 
o evaluarea răspunsurilor acordate de elevi 
o aprecieri verbale 

 

Bibliografie: 

✔ Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba romană, clasa 
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a 

✔ ,,Metodica predării limbii române în învățământul primar”, Ediția a V-a, 
Corneliu Crăciun 

 

1. Moment organizatoric (2 min)  

 Voi asigura condițiile optime pentru desfășurarea lecției: pregătirea materialelor 
didactice; asigurarea condițiilor de ordine și disciplină; pregătirea colectivului de elevi 
pentru lecție – conversația, frontal, observarea sistematică a elevilor. Elevii își 
pregătesc cărțile, caietele și instrumentele de scris 

2. Captarea atenției (5 min) 

    Citesc, cu intonație, următoarea poezie: 

,,Din colac am rupt putin 
Si-o codita ii anin 
Din colac va dau si voua, 
Iar eu scriu litera noua.” 

Pe urmă, învăt cu copiii această poezie. Citesc, mai întâi primul vers, îl repetăm de 2 
ori, următorul vers, la fel, apoi repetăm primele 2 versuri. Procedeul se continuă. 

Numesc câțiva elevi care să spună, cu voce tare, poezia. – conversația, frontal, 
evaluarea răspunsurilor acordate de elevi. 
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Elevii repetă fiecare vers până la memorarea poeziei. 

3.  Reactualizarea cunoștințelor ( 1 min) 

   Împart fișa numită ,,CAMERA MEA” (ANEXA 1): ,, Vă rog, să completați spațiile 
libere cu, litere de tipar, cuvintele care denumesc obiectele din camera voatră!” – 
explicația, fișă de lucru, individual, evaluarea răspunsurilor acordate de elevi 

    Elevii completează fișa conform indicațiilor. 

4. Anunțarea temei și a obiectivelor ( 2 min) 

    Arăt, cu ajutorul videoproiectorului, o imagine care prezintă litera ,,c” de tipar și de 
mănă. ( ANEXA 2)- conversația, tablă inteligentă, videoproiector, evaluarea 
răspunsurilor acordate de elevi  

-  ,, Ce reprezintă această imagine?”. Răspuns așteptat: ,, Această imagine prezintă 
litera r (mic)” 

    - ,, Care este diferența de scriere a literei?” Răspuns așteptat: ,, Diferența de scriere 
este: primul r este scris de tipar, iar al doilea este scris de mână.” 

    - ,, Copiii, astăzi, vom învăța să scriem litera c mic de mână, pentru a putea forma și 
mai multe cuvinte. La finalul acestei ore, vom recunoaște sunetul și litera c mic de 
mână, enumera componentele scrierii acestei litere.” 

5. Dirijarea învățării ( 25 min) 

- ,, Liera ,,c” de mână este alcătuită din 2 elemente: linia de sprijin, semiovalul cu 
deschidere pe dreapta,  pe spatiu. 

- ,, Deci, din ce este alcătuită litera R mare de mână?” Răspuns așteptat: ,, Litera c mic 
de mână este alcătuită din: 1) linia de sprijin; 2) semiovalul cu deschidere pe dreapta, 
pe spațiu. 

Proiectez, pe tabla inteligentă, un filmuleț cu scrierea literei ,,c” de  mână. 
https://www.youtube.com/watch?v=lZivg-cHPRM 

- ,, Vă rog, să întoarceți, de pe bancă, fișa cu scrierea de mână a literei c – cea cu 
modelul punctat!”( ANEXA 3) 

- ,, Adoptăm o poziție corectă, în bancă: spatele drept, puțin depărtat masă!” 

- ,, Ne încălzim mânuțele: cântăm la pian, închidem și deschidem pumnul, scuturăm și 
rotim încheieturile, de 10 ori.” 

- ,, Ce fel cuvinte scriem cu litere mici?” Răspuns așteptat: ,, Cu litere mici, scriem 
cuvinte obișnuite, care nu denumesc orașe, nume de persoane etc.” 

Conversația, explicația, tabla inteligentă, videoproiector, frontal, observarea 
sistematică a elevilor, evaluarea răspunsurilor acordate de elevi. 
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- ,, Acum, luați un creion sau un stilou în mână și încercăm să scriem, în aer, litera c de 
mână! Vă uitați la scrierea model, apoi încercați și voi, alături de mine.” 

- ,, Pentru că ne-am descurcat să scriem, în aer, litera c, acum, vom încerca să scriem, 
pe fișă! Vă uitați, mai întâi, la tablă, la scrierea model!” 

Pe parcursul scrierii model, întreb: 

- ,, Care am spus că sunt elementele grafice a literei?” Răspuns așteptat: ,,Litera x mic 
de mână este alcătuită din: 1) linia de sprijin; 2) semiovalul cu deschidere pe dreapta, 
pe spațiu” 

- ,, Acum, putem începe scrierea pe fișă, cu creionul. Atenție, urmăriți conturul punctat, 
nu ne grăbim, nu îl depășim și nu murdărim foaia!”  

Conversația, explicația, fișă de lucru, frontal, evaluarea răspunsurilor acordate de elevi 

 

6. Obținerea performanței ( 7 min) 
 

- ,, Acum, ă rog, să vă deschideți caietul special, la pagina formată din cifrele 3 și 5” 

,, La primul exercițiu, trebuie să subliniem litera ,,c” mic de tipar și să încercuim litera 
C mare de tipar” 

Numesc câte un elev care să citească cuvântul și să răspundă la următoarele întrebări: 

- Cum despărțim în silabe primul cuvânt? Câte silabe sunt? A câta silabă conține litera 
c? Este litera mare sau mică? Încercuim sau subliniem? Răspuns așteptat: ,, Despărțim 
în silabe, așa: co -li -vi-e. Sunt 4 silabe. Prima silabă conține litera c mic de tipar. 
Subliniem litera.” 

- Litera C, din acest cuvânt este mare sau mică? De ce acest cuvânt este scris cu literă 
mare ? Încercuim sau subliniem? Răspuns așteptat: ,, Litera C este mare, în acest cuvânt 
deoarece este un nume de persoană. Încercuim litera.” 

- ,,Cum despărțim în silabe următorul cuvânt? Câte silabe sunt? A câta silabă conține 
litera c? Este litera mare sau mică? Încercuim sau subliniem? Răspuns așteptat: 
Despărțim în silabe, așa: cu-rea. Sunt 2 silabe. Prima silabă conține litera c mic de tipar. 
Subliniem litera.” 

- ,,Cum despărțim în silabe următorul cuvânt? Câte silabe sunt? A câta silabă conține 
litera c? Este litera mare sau mică? Încercuim sau subliniem? Răspuns așteptat: 
Despărțim în silabe, așa: că -ma-șă. Sunt c silabe. Prima silabă conține litera c mic de 
tipar. Subliniem litera.” 

- ,, Litera C, din acest cuvânt este mare sau mică? De ce acest cuvânt este scris cu literă 
mare ? Încercuim sau subliniem?” Răspuns așteptat: ,, Litera C este mare, în acest 
cuvânt deoarece este un nume de persoană. Încercuim litera 
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- ,, Litera C, din acest cuvânt este mare sau mică? De ce acest cuvânt este scris cu literă 
mare ? Încercuim sau subliniem?” Răspuns așteptat: ,, Litera C este mare, în acest 
cuvânt deoarece este un nume de persoană. Încercuim litera.” 

Conversația, Caiet Special, frontal, evaluarea răspunsurilor acordate de elevi 

 

7. Asigurarea retenției și a transferului ( 7 min) 

,, La exercițiul 9, trebuie să identificăm ce reprezintă imaginea, apoi să despărțim 
cuvântul în silabe și să notăm silaba corespunzătoare în chenarul albastru.! 

- ,, Ce reprezintă prima imagine? Cum despărțim în silabe? Care este silaba pe care o 
notăm?” Răspuns așteptat: ,, Prima imagine reprezintă o cană. Despărțim așa: ca-nă. 
Notăm silaba -nă.” 

- ,, Ce reprezintă a doua imagine? Cum despărțim în silabe? Care este silaba pe care o 
notăm?” Răspuns așteptat: ,,A doua  imagine reprezintă o casă. Despărțim așa: ca-să. 
Notăm silaba -să.” 

 - ,,A doua coloană rămâne ca temă. Trebuie să oferim nume de peroane care să înceapă 
cu silaba CO.” 

Conversația, explicația, exercițiul, Caiet Special, frontal, evaluarea răspunsurilor 
acordate de elevi 

8.  Încheierea lecției 

Se fac aprecieri verbale cu caracter motivant, privind participarea elevilor la lecție. 

Conversația, frontal, observarea sistematică a elevilor 

 

ANEXA 1) 
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ANEXA 2)  

 

 
 

ANEXA 3) 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Educatoare: Vacarita Stela-Maria                                                        
Scoala Gimnaziala Gogosu, Dolj 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în 
strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  
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          Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară.Prin combaretea violenței din unitatea școlară, 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

 

Prof. VADUVA MARIANA                                                              
LICEUL TEORETIC, com. FILIPESTII DE PADURE, Jud. PRAHOVA 

 
 

Imaginea unei instituţii educaţionale de un ansamblu de criterii, reguli şi 
interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind 
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, 
apartenenţa etnică sau politică etc. 

 Formarea imaginii scolii se poate realize aplicând o anumită “politică”, ce ţine 
pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată de angajaţi. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o 
preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să 
evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a 
elevilor.  

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate 
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte 
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii. 

 Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai 
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ 
local.Transmiterea regulată a veștilor positive despre școală către toți agenții 
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a 
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o 
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse 
ale activității elevilor școlii (intervenți iîn media, întruniri, festivități), să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii.  

Astfel, promovarea imaginii şcolii reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei partenerie ducaţionali: şcoală-elevi-părinţi. 

Comunitatea locală a fost învestită cu dreptul și responsabilitatea de a se 
autoadministra sub aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării 
problemelor educative în diverse moduri. Există școli deschise și școli închise față de 
comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în primul rând de profesorii care 
deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru viață a copiilor, 
apoi de elevii care sunt expuși sau nu stimulărilor complexe de tip educativ-societal, 
dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală. 
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Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a 
responsabilităților care privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea 
unui lobby omogen pe lângă terțe părți pentru interesele școlii și ale beneficiarilor ei. 

Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a 
mediului academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formală cu cele 
nonformale și informale. Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor 
de școală , care integrează într-o schemă strategică realistă contribuțiile părinților, ale 
autorităților din administrația locală, ale agenților economici, ale reprezentanților 
media, sănătate, cultură. 

Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și 
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate 
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu 
valoare formativă. 

Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate în special dacă își atrag 
colaborarea unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații 
nonguvernamentale, celebrități locale. Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se 
implice mai eficient în educația copilului (comunicare, program, aspecte 
metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu întotdeauna știu 
cum. 

Modalitatea cea mai eficientăși viabilă prin care comunitatea poate să raspundă 
solicitărilor din sistemul educațional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest 
lucru ramanand un instrument valoros al școlii-in general și un mare caștig pentru 
educația copiilor-in special, pornind de la ideea că preșcolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obișnuită a școlii pentru a intra in relație cu semenii.  

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, crește și se dezvoltăîntr-un 
mediu comunitar variat. 

Necesitatea și importanța parteneriatelor rezidă în doua aspecte: 
 nevoia deschiderii  scolii către comunitate; 
 sensibilizarea comunității la nevoile școlii. 

Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental 
comunicarea.În acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense 
pentru informarea partenerilor cu toate datele necesare derulării programelor, pentru 
ca aceștia să primească informații clare, complete și într-un timp oportun.  

Implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber creativitatea, 
imaginația și inteligența atrage după sine promovarea imaginii școlii.Rezultatul actului 
lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 
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,,Pași spre viitor” 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. VAIDA FLORENTINA MARIANA,                                    
G. P. P. „FLOARE DE COLȚ”, BEIUȘ, jud. BIHOR 

 

 

,,Menirea firească a școlii nu este să dea învățătură, ci să deștepte, cultivând 
destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan 
Slavici) 

Ritmul tot mai accelerat al societății contemporane și al acumulării progresive 
de informații, ,,obligă” instituțiile de învățământ să fie pregătite să facă față unor 
cerințe tot mai complexe și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă.   
   Cadrele didactice, analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ unde își 
desfășoară activitatea didactică,  pot interveni în favoarea dezvoltării continue și 
promovarea acesteia. 

Este cunoscut faptul că, oricât de deosebite ar fi activitățile desfășurate, dacă nu 
sunt cunoscute, munca cadrului didactic nu este cunoscută și apreciată. Pentru a ne face 
cunoscuți, remarcați și ajutați în cadrul comunității, trebuie să ieșim din instituție. 

Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent în relațiile 
de colaborare ce se stabilesc între grădiniță și diferitele segmente ale societății. 
Necesitatea și importanța parteneriatelor rezidă din două aspecte: nevoia deschiderii 
grădiniței către comunitate și sensibilizarea comunității la nevoile grădiniței. 

Reușita acestor parteneriate familie-grădiniță –comunitate depinde de multe ori 
de modul în care se impune grădinița ca instituție educațională în comunitate și de 
modelul pe care-l reprezintă pentru aceasta corpul didactic. 

Încheierea acestui parteneriat familie-grădiniță – comunitate înseamnă 
participarea activă a copilului în mediul școlii și al comunității. 

Grădinița ca instituție de învățământ  ocupă un loc central în comunitate. Rolul 
acesteia este de a forma viitori cetățeni, iar acest lucru nu este suficient a se învăța doar 
în cadrul acțivităților de educație pentru societate. 

Parteneriatele încheiate  cu familia stabilesc relații mai apropiate și mai deschise 
între educatoare și părinți. Părinții ,cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai 
ușor în luarea unor decizii importante pentru instituție. 

Prin parteneriatele  încheiate  cu Comunitatea Locală, Primăria, Poliția și 
Pompieri,  se are în vedere formarea unor viitori cetățeni activi și responsabili. 

În cadrul acțiunilor desfășurate preșcolarii cunosc modul de funcționare a 
acestor instituții, își formează deprinderi de ai respecta pe cei de lângă ei, să își 
protejeze propria persoană și pe cei din jur și își însușesc concepte cheie cum ar fi: 
libertate, egalitate, dreptate, justiție, solidaritate, empatie. 

Îmbunătățirea comportamentelor prosociale, a încrederii, a toleranței reciproce, 
vizite, cântece, colinde, excursii tematice care au ca obiectiv mănăstiri se realizează 
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prin parteneriatele cu reprezentanți ai Bisericii. Educația religioasă începe în familie și 
se continuă în grădiniță. 

Grădinița ca instituție de învățământ și Biblioteca ca instituție de cultură au rol 
important în viața comunității, trezind în sufletele copiilor, dornice de cunoaștere, 
interesul pentru fascinata lume a cărții! 

Cu cât preșcolarul se apropie mai devreme de carte cu atât mai durabile sunt 
efectele ei în ceea ce privește comunicarea parteneriat grădiniță –bibliotecă. Cartea 
contribuie la formarea personalității și comportamentului celui celui care o citește. 

Procesul educațional început în grădiniță se extinde și asupra comunității. 
Fiecare copil este unic, iar educația trebuie să țină cont de particularitățile individuale 
ale fiecărui copil. 

Nimeni nu se naște învățat, gata format, totul se educă în familie,grădiniță, 
școală și societate, în scopul integrării active a individului în viața socială. 
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,,Promovarea imaginii școlii - Școala online” 

 

Prof. înv. preșcolar, Văleanu Valentina                                                    
Școala Gimnazială Nr. 2, Borcea - Călărași, G. P. N. Nr. 2 

 
 

,,Școala online” –  aceasta este  expresia de pe buzele tuturor: profesori, elevi, 
copii, părinți. 

Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au 
adoptat cel mai nou trend în materie de educație: învățarea online. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod 
deosebit de mediul digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a 
computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este 
necesar ca educatorul și părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Adaptarea tinerilor la societatea modernă nu se poate face folosind vechile 
metode. În ultimii ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi 
și eficiente de învățare, precum manualele digitale, platformele educaționale, îndeosebi 
metode alternative de învățare. 

Suntem din ce în ce mai uimiți de inovațiile tehnologice sau de gadget-urile tot 
mai sofisticate care pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este 
de a continua vechiul tipar. Dar, există o deschidere față de noi metode de învățare, 
adaptate profilului noilor generații digitale de copii. Așadar, învățarea online este 
preferată de tot mai mulți copii, datorită faptului că este plăcută, le dezvoltă autonomia, 
are o prezentare interactivă, realizându-se prin intermediul unor jocuri foarte 
distractive. 

Astăzi, copiii se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație digitală 
a înlocuit vechile tipare de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei 
nu trebuie să-și facă temele și apoi să se joace, ei își fac temele în timp ce se joacă, 
având acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății 
și cu nevoile lor intelectuale și emoționale.  

    Produsele de învățare online oferă copiilor descoperirea unor  resurse 
educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni, în timp ce se 
distrează. Învățarerea online este atractivă pentru copii, deoarece ei se bucură atunci 
când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite din 
zona digitală, iar timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, 
fără să își dea seama că învață în același timp.Resursele educaționale au grafică 
frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din 
jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 
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Învățarea online oferă părinților posibilitatea monitorizării activității copilului, 
asigurându-i că timpul petrecut pe o platformă educațională este de calitate. 

Învățarea online cu toate avantajele pe care ni le oferă, nu poate substitui 
învățarea clasică, în sala de grupă, îndeosebi la vârsta preșcolarității, deoarece grădinița 
este un mediu care încurajează interacțiunile între copii. Din contactul cu alți copii, 
prichindelul are ocazia de a învăța aptitudini noi, utile pentru dezvoltarea lui de mai 
târziu. În momentul în care intră într-o astfel de instituție, copilul pătrunde într-o 
colectivitate, din care va învăța o mulțime de aptitudini valoroase pentru dezvoltarea 
lui socială. În cazul multor copii, grădinița este cea care marchează momentul apariției 
prieteniilor.  

Copilul are ocazia să își facă primii prieteni, să coopereze și să colaboreze în 
echipe, să împartă lucruri și jucării cu alți copii, adică să dobândească abilități esențiale 
de socializare.  Grădinița este un mediu valoros în dezvoltarea și educația copilului. 
Este indicat ca fiecare părinte să profite de oportunitățile pe care acest mediu le oferă 
copilului pentru a învăța o mulțime de lucruri noi.  

Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste 
necondiționată, siguranță și explorare. Este perioada în care copilul își dezvoltă 
capacitatea de a gândi, de a vorbi și de a raționa, iar totodată este perioada propice în 
care își fixează baze solide ale sistemului de valori, de luare a deciziilor și de 
relaționare. Atunci când intri pentru prima dată într-o grădiniță trebuie să simți acel 
haos organizat al lucrurilor muncite, al desenelor create, al acuarelelor și creioanelor 
jucăușe, al plastilinei și al hârtiei neascultătoare.  

Un loc prea ordonat este, prin urmare, un loc lipsit de creativitate, trudă și joc, 
iar jocul reprezintă forma cea mai pură a învățării și cercetării, mai ales la vârste atât 
de fragede.Aici, copilul are ocazia să învețe cele mai multe lucruri din experiență, care 
este cele mai eficient instrument de învățare și înțelegere la vârste mici. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă 
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate 
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 
serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi 
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi 
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 
“clientilor”.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 
mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt 
dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înțeleagă 
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importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 
sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an. 

Managerul instituției de învățământ poate promova în mediul intern şi extern al 
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele 
şi tehnicile potrivite: difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, 
programele și proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele 
şcolare; consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; dezvoltarea de parteneriate 
eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii 
instituției şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii 
locale/regionale; promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale 
(presă locală scrisă, internet).  

Alături de manager și cadrele didactice contribuie permanent la promovarea 
unității școlare prin amenajarea unui spațiu educațional atractiv, plăcut, primitor, prin 
activitățile desfășurate zilnic concepute și pregătite într-o manieră captivantă, 
materialele calitative, atrăgătoare folosite, ce implică copiii și îi transformă în parteneri 
direcți, mulțumiți de tot ce li se oferă. 

Cadrele didactice trebuie să fie tot timpul disponibile la schimbare, la deschidere 
spre nou, la acceptarea noilor generații de copii, să caute noi modalități de promovare 
a instituției precum: transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor 
privind baza materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi 
derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate;realizarea unui pliant 
al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe pagina web a unitații.  

Succesul promovării unității școlare depinde de continuarea popularizării 
acesteia în comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive, iar 
veridicitatea ofertei concretizate în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, 
sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor/elevilor, atât fizice cât şi psihologige. 

 

Bibliografie: 
 

 MEN, ,,Curriculum pentru educația timpurie”, 2019 
 Școala Intuitext.ro 
 ,,Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma 

Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)  

 
 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1096



 

Promovarea imaginii școlii 

 

Școala Gimnazială Radu Selejan Sibiu                                                     
Prof. Văleanu Cristina 

 
 

 
Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate este 

importantă pentru crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive. 
Astfel, Proiectul “Descoperă cultura orașului” inițiat de Asociația Părinților 

“Radu Selejan” Sibiu în parteneriat cu Școala Gimnazială “Radu Selejan” Sibiu, 
acțiune cofinanțată de Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu a urmărit 
să-i aducă pe elevi mai aproape de orașul lor, să-i provoace să privească Sibiul cu ochii 
unui turist, să se bucure de tot ceea ce are orașul de oferit, de la arhitectură și 
gastronomie până la activități culturale și proiecte care au dus faima Sibiului peste 
hotare. Pentru „Aventura urbană”, una din activitățile proiectului, s-au format echipe 
mixte de elevi / profesori / părinți care au primit un program de desfășurare a activității 
și o listă de sarcini și obiective de îndeplinit. La finalizarea activității, echipele au 
predat pentru jurizare un stick cu toate pozele care să le dovedească îndeplinirea 
sarcinilor. Pentru „Comorile ascunse ale orașului” elevii din Sibiu au identificat și au 
trimis pe o adresă de mail comori arhitecturale mai puțin cunoscute ale orașului, sub 
formă de poze și însoțite de povestea lor. Primele zece dintre acestea împreună cu alte 
zece obiective, mult mai cunoscute, au fost incluse în ghidul publicat și distribuit în 
școlile sibiene, în mod gratuit. De asemenea, a fost organizată o expoziție cu fotografii 
ale obiectivelor arhitecturale ale Sibiului care i-au ajutat pe elevi să își cunoască mai 
bine orașul și reperele lor. 

Colaborarea cu Trupa de Teatru de Păpuși „Florea Ciprian” Sibiu a urmărit 
implicarea elevilor în activități care să-i familiarizeze cu conținutul unor povești din 
literatura pentru copii, care să le îmbogățească vocabularul activ și pasiv, să le dezvolte 
capacitatea de exprimare. Am abordat-o pe Răduca Raluca Ștefania, de profesie actor 
mânuitor păpuși, în vederea unei colaborări menite să îmbogățească orizontul cultural 
al copiilor, să le cultive interesul pentru frumos. Pe lângă vizionarea de spectacole 
interactive, elevii au urmat cursuri de mânuire de marionete din recuzita teatrului, dar 
și confecționarea de păpuși din linguri de lemn, cu scopul dezvoltării capacității de 
receptare a mesajului oral și al exprimării orale. 

O altă acțiune importantă pentru promovarea imaginii școlii din cadrul 
Proiectului Educațional Internațional „De-a franceza / Jouons avec la langue 
francaise!” a avut ca scop sensibilizarea elevilor din clasa a IV-a la limba și cultura 
franceză, în vederea creșterii interesului pentru studiul acestei limbi în gimnaziu. Elevii 
clasei a IV-a A au participat la ateliere ludice interactive pe teme de viață cotidiană, 
conversații în limba franceză pentru începători, jocuri didactice și de societate, derulate 
în cadrul a 3 ore (1 oră/ lună/ clasă), iar cea de-a 4-a întâlnire a constat în festivitatea 
de închidere a programului și decernarea diplomelor de participare. De asemenea, am 
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participat cu elevii clasei a IV-a A la Festivalul de Literatură pentru copii. Proiectul se 
înscrie în cadrul acțiunilor „Saison France Roumanie 2019” / Sezonul România – 
Franța 2019, organizate în perioada aprilie –iulie 2019. Acțiunea a fost organizată de 
Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Casa Corpului Didactic 
Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Asociația Edumedia și Grădinița cu program 
prelungit „Elefănțelul curios” Sibiu, cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean 
Sibiu. Copiii au asistat încântați la Povestea „Tiddalik – o broască lacomă” susținută 
de d-na prof. Iulia Iuga prin tehnica raconte – tapis și la „Povestea românească povestită 
în franceză” redată prin aceeași tehnică. La finalul audierii acestor povești am utilizat 
următoarele modalităţi de evaluare a activităţii: întrebări pe baza textului / fișa de 
personaj / harta povestirii. 

Am desfășurat un Atelier de stimulare a creativității prin arte plastice, în care 
elevii au experimentat pictura pe diferite suporturi: foaie de hârtie, lemn, sticlă, 
ceramică (mărțișoare) probând și exersând diferite tehnici: pictură decorativă, pictură 
iconoclastică, exerciții creative de stimulare a creativității, pictură cu nisip, colaj. 

Urmărind același scop, de promovare a imaginii școlii, am organizat la nivelul 
ciclului primar din Școala Gimnazială “Radu Selejan”, Expoziția de roboți din 
materiale reciclabile “Robi – Robotul” la care au participat 80 de elevi din școală, 
având drept scop principal responsabilizarea acestora privind reciclarea. Această 
inițiativă s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor, aceștia căutând cu entuziasm 
materiale și modalități cât mai surprinzătoare de a le combina.  

Rezultatele au fost într-adevăr inedite. De asemenea, am fost redactor / 
tehnoredactor / fotograf / grafician al  numărul aniversar al revistei Școlii Gimnaziale 
“Radu Selejan” cu titlul: “Revista unei școli din Cartier - 40 de ani – 40 de pași”, anul 
VII, numărul 3,  din  mai 2017 “”, ISSN 2066 -5199. În acest număr am publicat creații 
literare ale elevilor, însoțite de desene, picturi realízate de elevi, dar și articole scrise 
de profesori. 

Identificarea de oportunități la nivelul comunității locale pentru sprijinirea 
copiilor proveniți din familii cu resurse financiare reduse este extrem de importantă. 
Am susținut și am pregătit elevi proveniți din familii monoparentale sau cu un părinte 
plecat în străinătate, pentru a se integra cu succes în activitatea instructiv – educativă 
și pentru a participa la concursuri unde au și obținut rezultate frumoase, iar satisfacția 
lor a fost pe măsura muncii depuse.  

Consider că prin toate aceste activități și nu în ultimul rând, prin personalizarea 
coridoarelor cu ajutorul picturilor murale, (o modalitate creativă, instructivă dar și cu 
rol motivațional pentru că imaginile sunt susținute și de aforisme), am contribuit la 
promovarea imaginii școlii noastre. 
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Promovarea imaginii şcolii                                                               
prin participarea la proiecte educaţionale 

 

Prof. Valentina Matei,                                                                  
Şcoala Gimnazială Dacia Oradea, jud. Bihor 

 
Azi, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața 
copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din 
unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit 
cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala 
își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care 
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Promovarea 
imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 
instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi 
interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea 
unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 
rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii 
interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție. 
Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 
imagine pozitivă asupra școlii. Proiectele educaţionale sprijină promovarea imaginii 
instituției școlare.  

Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază ateliere 
de creație, concursuri, observatii astronomice și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean, 
naţional sau internaţional.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare a activităţilor, cât şi în relaţiile 
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele 
și produsele activităților. În anul şcolar 2021-2022, în Şcoala Gimnazială Dacia din 
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Oradea se desfăsoară proiectele educaţionale ,,Explorăm structuri galactice utilizând 
telescoape robotizate” în colaborare cu Faulkes Telescope Project  din Anglia. Elevii 
şcolii noastre au acces în timp real la două dintre telescoapele robotizate cu diametrul 
obiectivului de 2 metri. Telescopul Faulkes Telescope North (FTN) este situat la  
Observatorul Astronomic Haleakala din Maui, Hawaii, SUA, la o altitudine de 3050 
m. Cu acest telescop studiem obiecte cereşti situate în emisfera cerească nordică. 
Telescopul Faulkes Telescope South (FTS) este situat la Observatorul Astronomic 
Siding Spring din Australia, şi cu ajutorul lui putem observa şi fotografia corpuri cereşti 
situate în emisfera cerească sudică. Sistemele informatice performante, asa cum sunt 
cele de la Observatorul Las  

Cumbres (LCO), Insulele Canare, Spania, ne permit utilizarea telescoapelor în timp 
real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ajutorul acestor telescoape urmărim structura şi evoluţia unor structuri 
galactice: roiuri deschise, roiuri globulare, nebuloase. Prin studierea acestora putem 
înţelege structura şi dinamica galaxiei noastre.  

  
                            Fig. 3 
M 47, Roi deschis de stele 

                        Fig. 4 
M42, Nebuloasa Orion 

 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 

  
 
Fig. 1 
Telescopul FTN din Hawaii, 
SUA 

 
Fig. 2 
Observatorul Astronomic Siding Spring, 
Australia 
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individualizarea învățării, echitate, combaterea discriminării, reducerea violenței, 
promovarea unui comportament moral pozitiv.  

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul unor proiecte 
educaţionale atrag atenţia nu doar asupra importanţei acestora în sine, a promovării 
imaginii şcolii, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 
modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei. 
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Proiect educațional derulat în Săptămâna Altfel  -                                           
,,Totul va fi bine!” 

 

Prof. înv. primar Vasilache Dorina                                                        
Școala Gimnazială nr. 1 Matca, jud. Galați 

  
 

Momentele pe care le traversam anul trecut impuneau măsuri cu caracter 
excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus. Astfel, era 
imperios necesar să rămânem în siguranță, acasă, alături de familie. 

 
Am gândit, ca la nivelul școlii, activitățile din Săptămâna Altfel să fie 

desfășurate acasă, în cadrul familiei, după un program stabilit și monitorizat de fiecare 
cadru didactic în parte, prin mijloace de comunicare online. Elevii au avut posibilitatea 
de a petrece timp de calitate alături de familie, ceea ce reprezintă modalități de 
comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și nevoilor fiecăruia, de 
conectare intrafamilială. 

 
Activitățile propuse reprezintă oportunități de dezvoltare a unor competențe și 

abilități, de la cele cognitive până la cele ce țin de motricitate și autonomie personală. 
Copiii vor fi antrenați în experiențe utile, instructive și practice, de unde vor învăța să-
și rezolve singuri unele probleme, să-și cultive voința, curiozitatea, responsabilitatea. 

 
Implicarea directă a elevilor în activități practice (în interiorul/exteriorul 

apropiat locuinței) este o modalitate optimă de a –i distrage de la utilizarea excesivă a 
televizorului, calculatorului, telefonului etc. 
            
          Obiective specifice: 
 
 

 Creșterea abilităților de planificare și rezolvare a problemelor; 
 Îmbunătățirea strategiilor organizaționale;  
 Creșterea stimei de sine, a răbdării și responsabilității; 
 Asumarea sarcinilor în cadrul echipei; 
 Crearea unei motivații optime pentru activitatea  extrașcolară; 

 
 
 Voi prezenta mai jos câteva idei de activități ce pot fi desfășurate în Săptămâna 
Altfel, în format online. Elevii vor trimite fotografii cu aspecte din activitățile lor, iar 
aceste fotografii pot fi încărcate pe site-ul școlii.  
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Denumirea 
activităţii 

Obiective Tipul activității 

 ZIUA 1 -  ,,Ziua 
activităților de 
grădinărit” 
 
 

-informarea elevilor asupra  
importanței agriculturii în 
economia țării; 
-dezvoltarea  abilităților 
motrice, emoționale, sociale, 
cognitive; 
-dezvoltarea abilităților de 
planificare/rezolvare a 
sarcinilor; 

-plantare flori, curățare spațiu 
grădină/curte; 
-semănare grâu în ghivece 
decorative, pentru Paște; 
-activități agricole specifice 
zonei; 
 
 

ZIUA 2 - ,,Ziua  
activităților 
casnice de 
organizare și 
amenajare a 
spațiilor 
interioare/exterio
are” 

- creșterea abilităților de 
planificare a activităților; 
- crearea unei motivații 
optime pentru activitatea 
extrașcolară; 

-activități de curățenie, 
organizare, -
amenajare/reamenajare a 
spațiilor interioare/ exterioare 
ale locuinței (organizarea 
cărților în bibliotecă, 
igienizarea spațiilor de lucru, 
aranjarea hainelor în dulap, 
curățarea încălțămintei etc. ) 

ZIUA 3 - ,,Ziua 
activităților în 
bucătărie” 

-asumarea sarcinilor în cadrul 
echipei; 
-crearea unei motivații optime 
pentru activitatea 
extrașcolară; 

-prepararea unor produse 
culinare (gogoși, salam de 
biscuiți etc.) 
-organizarea spațiului de 
lucru; 
-procurarea și selectarea 
ingredientelor necesare; 
-pregătirea mesei zilnice; 

ZIUA 4 - ,,Ziua 
activităților de 
petrecere a 
timpului liber în 
familie” 

-dezvoltarea abilităților 
cognitive și noncognitive; 
-asumarea sarcinilor în cadrul 
echipei; 

-vizionarea unor filme; 
- confecționare produse - 
hand-made, -lecturi, povești 
de familie - povestirea 
întâmplărilor din istoria 
familiei 
-arborele genealogic al 
familiei,  
jocuri  (re)creative;  
-rostirea unor rugăciuni în 
familie; 
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ZIUA 5 - ,,Ziua 
jocurilor de 
societate în 
familie” 

-dezvoltarea unor abilități 
cognitive esențiale; 
-îmbunătățirea strategiilor de 
joc; 
-cultivarea creativității, 
răbdării, încrederii în forțele 
proprii; 

-însușirea regulilor unor 
jocuri (șah, țintar, monopoly, 
scrabble etc.) 
-jocuri de societate; 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII  

 

Vasilache Gabriela                                                                     
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU                                                       
Localitatea Cazasu, județul Brăila 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită 
„politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă 
acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de 
opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare 
şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaj. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, 
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în 
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, 
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 
absolvenți, performanțe, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii) al comunității. 
Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv 
și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.  

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este 
imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în 
exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu 
imaginea reală. 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în 
opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți 
reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai 
bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.    

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 
Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii 
lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea 
tuturor proceselor instructive- educative care au loc în școală, calitate regăsită în 
nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite 
de școală.Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media 
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cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea 
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie 
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitate. 

   În anumite școli, din cauza unui management defectuos, unor cadre didactice 
neimplicate ori a unor elevi dezinteresați, nu se pot promova activitați deosebite. 
Comunitatea locală la rândul ei este un factor important, in cele mai multe cazuri din 
cauza orientărilor politice diferite ale primarului și directorul școlii este dezinteresata 
și axată pe alte direcții, învățământul nefiind o ramură importantă în dezvoltarea 
comunității. 

Unele dintre actiunile/măsurile cele mai importante în cadrul promovării 
imaginii unei școli sunt urmatoarele: 

 
* Reactualizarea periodică a paginii WEB a școlii; 
* Asigurarea funcționării site-ului școlii; 
* Realizarea unui forum de discuții;  
* Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituțională în rândul elevilor, 

părinților, comunității; 
* Organizarea și distribuirea de responsabilități speciale legate de relația cu 

beneficiarii actului educațional.  
* Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate;  
* Participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societății civile pentru realizarea proiectelor proprii - școală, instituții 
publice locale și județene.  

* Asigurarea transparenței necesare participării responsabile a tuturor membrilor 
în structuri parteneriale (conducerea locală, părinții, oamenii de afaceri) în ceea ce 
privește adecvarea ofertei educaționale a școlii la specificul comunitar (întâlniri, 
ședințe); 

* Marketing educațional – inițierea, implementarea de acțiuni cu parteneri 
educaționali, comunitari în ideea promovării ofertei educaționale (implicarea elevilor 
de clasa a VIII-a în acțiuni specifice) 

* Monitorizarea activității extrașcolare și a concursurilor școlare. 
*Realizarea unor planuri operaționale vizând relația școală-părinți ca factor 

determinant în realizarea obiectivelor comune (ședințe, întâlniri periodice cu elevii 
„problemă”. 

* Identificarea de oportunități la nivelul comunității locale pentru sprijinirea 
copiilor și tinerilor proveniți din familii cu resurse financiare reduse. 

* Conlucrarea cu reprezentanții administrației publice locale în confirmarea 
rețelei școlare și a planului de școlarizare. 

* Identificarea nevoilor de educație ale comunității și a posibilităților de realizare 
în cadrul legal existent și cu resurse disponibile 

* Elaborarea planului de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor 
proprii și ale comunității locale. 

* Armonizarea mesajelor și moderarea/medierea/prevenirea disfuncțiilor în 
relațiile dintre unitatea școlară și autoritățile locale. 
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* Ziua porților deschise 
* Prezentarea activităților din școală în mass-media locală. 
* Înființarea unui ansamblu de dansuri populare. 
Mai jos vă prezint câteva din activitățile extracurriculare desfășurate la clasă: 
Personajul preferat din desene animate sau povești: 
 

   
 
”Hai să dăm mână cu mână! -24 ianuarie 
 

 
 
Ziua Culturii Naționale- 15 ianuarie 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII                                                     
PRIN ACTIVITATILE EXTRASCOLARE 

 

G. P. N. VALEA MĂCELARULUI                                                       
PROF. PT. ÎNV. PREŞCOLAR, VLAICU MIHAELA 

 

Educaţia nonformală reprezintă totalitatea activităţilor şi acţiunilor care se 
desfăşoara în cadrul şcolii, dar şi în afara sistemului şcolar, este opţională şi pune 
accent pe caracterul psihologic. Importanţa acestui tip de educaţie constă în faptul că, 
este centrată pe elev, pe procesul de învăţare şi nu pe cel de predare solicitând 
diferenţiat participanţii.  

Activităţile extraşcolare se remarcă prin formarea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea copiilor în activităţi deosebit de variate şi bogate 
în conţinut, valorificarea interesului pentru activităţi socio-culturale, favorizarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
dezvoltarea talentelor personale şi armonizarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Studiile în acest domeniu au evidenţiat cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în 
funcţie de implicarea pe care acestea o presupun: 

 activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 
 activităţi sportive de echipă;  
 activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  
 activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);  
 cluburi şcolare. 

Acest tip de activităţi oferă copiilor destindere, încredere, recreere, voie bună, 
iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Având un 
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire.  

În învăţământul prescolar, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 
distractive sau sportive, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile şi taberele contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură. Copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest tip au o influenţă formativă deosebită şi au la bază toate 
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal 
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pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive 
pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat 
la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă 
sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi 
va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile 
şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

În concluzie, putem afirma că activităţile extraşcolare au un rol deosebit de 
important în optimizarea procesului educational, dezvoltând competenţele cheie ale 
acestora, fără ca aceştia să fie îngrădiţi, oferindu-i copilului posibilitatea să se mişte, 
să se exprime liber si să facă lucruri care îi plac.   

 

Bibliografie:  

1. Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în 
activităţile de instruire şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2001;  

2. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, 
"Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007;  

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare 
şi continuitate în curriculumul învăţamantului obligatoriu”,  Editura Polirom, 
2002. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Vlașin Mihaela Corina                                                             
Liceul Tehnologic Telciu, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 
Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Directorii școlilor 
realizează necesitatea de a lucra deschis cu comunitatea pentru a asigura o imagine 
bună a școlii.  

A promova o imagine pozitive a școlii este asemenea unei afaceri, în care 
conducerea școlii ar trebui să adopte  o abordare de marketing. Rolul directorului este 
unul esențial în proiectarea unei imagini bune, un factor cheie în evaluarea pe care 
opinia  publică o face, contribuind  la imaginea acesteia. 

Din perspectiva școlilor și a sistemului școlar, imaginea școlii poate fi definită 
ca un cumul de idei împărtășite, subiective ale oamenilor despre „calitatea mediului de 
învățare și social”, ca rezultat al interpretării lor asupra sistemului școlar. Ca instituție, 
școala are o imagine corporativă, definită ca forma de percepție a oamenilor ce constă 
în personalitate corporativă și identitate corporativă. Personalitatea corporativă este 
cultura dezvoltată de oameni în cadrul unei instituții, iar identitatea corporativă 
reprezintă rezultatele, care constituie performanța. 

Astfel, imaginea școlii poate fi justificată ca: design corporativ (arhitectura 
clădirii, dotarea sălilor de clasă și a altor dotări, logo, materiale publicitare, broșura 
școlii), cultura corporativă (valorile, normele și credințele care caracterizează tiparele 
de interacțiune, îmbrăcămintea, vorbirea), identitatea corporativă (filozofia 
organizației, percepția proprie a școlii) și comunicarea corporativă (ca sarcină cheie a 
relațiilor publice). 

Construirea unei imagini bune a școlii este mai complexă și mai complicată în 
comparație cu alte tipuri de întreprinderi. Opiniile subiective ale oamenilor față de 
școală tind să proiecteze imaginea acesteia pentru perioade lungi de timp. Prin urmare, 
o școală cu reputația de a avea relații slabe cu comunitatea nu va putea depăși cu 
ușurință stigmatizarea.  

Școala cu o imagine instituțională pozitivă presupune: să fie eficientă în 
obținerea și menținerea sprijinului comunitar; să aibă beneficiul satisfacției personale 
și al implicării în grup; să obțină succes în mod continuu și să aibă impresii pozitive 
care pot fi o sursă de inspirație pentru personalul școlii; să posede o bună șansă de a 
crește stima reciprocă, așteptări clare și un concept de sine superior în rândul membrilor 
personalului și elevilor; să mențină legături pozitive și continue cu absolvenții lor care 
pot disemina imaginea pozitivă a școlii; să cultive proceduri de evaluare și 
supraveghere mai puțin stresante pentru profesori și personal auxiliar sau nedidactic; 
să încurajeze activitățile profesionale, creativitatea și autonomia personalului. 
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Prin urmare, elevii sunt beneficiarii direcți ai imaginii instituționale pozitive a 
școlii. Imaginea are un impact influent asupra modului în care copilul învață și 
studiază, deoarece percepția părintelui asupra școlii are un impact direct asupra 
copilului. Perspectiva părinților poate determina sprijinul comunitar și politic, putând 
a influența prioritățile de finanțare ale școlii. 

Există anumite caracteristici care ar trebui să  le regăsim în mediul educațional 
care ar putea să determine o imagine pozitivă: personal motivat și profesionist; 
curriculum disponibil pentru a satisface nevoile tuturor elevilor; un mediu potrivit 
pentru a învăța. O școală bună este sigură, curată, primitoare și bine organizată; are un 
set de proceduri bune și un sistem de evaluare clar; deține o rată ridicată de implicare 
și sprijin a părinților și a comunității.Așadar,    școala ar trebui să ofere un program 
educațional de calitate într-un mediu propice și bine organizat. 

Un factor cheie în promovarea unei imagini pozitive a  școlii este rolul 
directorului. Dezvoltarea acestei imagini pozitive depinde foarte mult de capacitatea 
liderului școlii de a percepe cu acuratețe percepțiile comunității, personalului și 
elevilor. Această abordare necesită ca directorul să dețină un leadership care să 
încurajeze o mai mare implicare a părinților și a comunității locale în luarea deciziilor 
și activitățile la nivel de școală. 

Directorul are responsabilitatea de a monitoriza și măsura permanent imaginea 
școlii, atât formal, cât și informal, prin intermediul părților și de a depune eforturi 
pentru îmbunătățirea acesteia. Va trebui să performeze în cooperare, în colaborare, să-
și respecte membrii personalului, să stabilească calitatea școlii, să fie plin de 
compasiune, să exercite siguranța elevilor și să se îngrijească de aspectul, de condițiile 
materiale ale școlii. 

În concluzie, în majoritatea școlilor se pune accentul pe dezvoltarea unei imagini 
pozitive în comunitate. O imagine bună ar putea duce la îmbunătățirea înscrierilor și a 
sprijinului financiar, atât din partea comunității, cât și din partea sectorului privat, 
precum și din partea guvernului. Promovarea unei imagini pozitive a școlii este un efort 
asemănător unei afaceri în care conducerea școlii ar trebui să adapteze unele abordări 
de marketing. Rolul directorului este un punct esențial în proiectarea unei imagini bune.  
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Importanța activităților educative realizate în online    
pentru promovarea imaginii școlii 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA       
PROFESOR: VOICU EUGENIA 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar 
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă 
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala 
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând 
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la 
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul 
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării 
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar 
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 
viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a 
părinților acestora.  

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de 
cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile 
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea 
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea 
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, 
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește 
următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, 
așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii 
educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu 
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate 
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se 
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu 
familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este 
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, 
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale 
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările 
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la 
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure 
audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe 
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații 
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt 
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a 
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin 
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive 
și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și 
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea 
și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la 
modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație 
care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face 
cât mai atractivă. 
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Promovarea imaginii școlii- 

 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, Onești                                                
Prof. Voicu Mihaela 

 
 

Școala este beneficiarul îmbinării firești dintre profesionalismul dascălilor, 
implicarea autorităților locale și rolul activ al părinților. 

Părinții au un rol semnificativ, fac parte din consiliile de administrație ale 
școliilor, sunt factori decizionali, atât la nivel administrativ, cât și în chestiuni legate 
de programa aflată la dispoziția școlii. 

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în 
contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât 
cadrele didactice, elevi și oricare alte persoane care lucrează în școală, toate acestea 
influențeaza imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre 
activitațiile organizate în școală. 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”,Onești este o şcoală prietenoasă, ce 
năzuieşte să creeze personalităţi responsabile, armonioase, creativ-pragmatice, 
asigurând servicii de instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea carierei 
prin activităţi extracurriculare atractive, bazate pe egalitatea şanselor şi deschiderea 
spre învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Profilul acestor clase este: real (matematică-informatică), tehnic (electronică 
automatizări, mecanică, electric, construcţii, instalaţii şi lucrări publice), servicii 
(economic), resurse naturale şi protecţia mediului (protecţia mediului). Numărul total 
de elevi înscriși la începutul anului școlar curent este de 960, din care cea mai mare 
parte a acestora provin din mediul rural. 

Activitatea didactică se desfăşoară, într-un singur schimb, în condiţii optime, 
atât în săli de clasă, cât şi pe cabinete sau laboratoare: cabinet de geografie, istorie, 
biologie, construcții, CAD, electrotehnică, mecanică, dar şi în laboratoarele de 
informatică, de AEL, fizică, chimie,instalații tehnico-sanitare și de gaze, precum și 
firma de exerciţiu destinată activităților economice. De asemenea, în spaţiu şcolar se 
află o capelă închinată Sfinţilor Trei Ierarhi. Este singura capelă şcolară ortodoxă din 
oraş, de care mulţi profesori şi elevi se simt foarte apropiaţi. 

Pe lângă aceasta capela există şi un mic cabinet de religie, unde se desfăşoară o 
parte din orele de religie, dar și comitetul “Omenia” – un atelier de creație si educație 
creștină. Școala mai dispune de o bibliotecă, de o sală de sport, clubul elevilor, cabinet 
medical și cabinet de asistență psihopedagogică. 

Calificările profesionale ce se obţin în şcoala noastră sunt:la liceu - Tehnician în 
activităţi economice; - Tehnician în turism; -Tehnician ecolog și protecția calității 
mediului;- Tehnician mecanic pentru întreţinerea şi reparaţii;-Tehnician operator 
tehnică de calcul;-Tehnician proiectant CAD iar la învățământ profesional nivel 
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3,avem calificările:-mecanic utilaje și instalații, zidar-pietrar-tencuitor, electronist 
aparate și echipamente,electrician exploatare joasă tensiune, sudor, ospătar.  

Ca mijloace de promovare există: revista școlii-,,Anotimpul adolescenței”, site-
ul școlii-https://gasachi.ro, pliante de prezentare ale școlii, bannere, “Ziua porților 
deschise”, din Săptămâna Altfel, activități extracurriculare, cum ar fi Școala de Vară, 
Eco-Școala, Proiect Rose. 

Eco-Școala este un program internațional care a avut ca punct de plecare ideea 
implicării elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu. Proiectul urmărește  ca 
acest program să contribuie la creșterea  gradului de conștientizare a elevilor în 
privința  problemelor de mediu și a elementelor dezvoltării  durabile, prin studiu în 
clasă și acțiuni  concrete în cadrul școlii și comunității.  

Promovarea imaginii şcolii, reprezintă unul din obiectivele principale ale 
oricărui cadru didactic,care activează în şcoala respectivă. Chiar dacă această alăturare 
de termeni –“promovarea imaginii şcolii “a devenit un clişeu educational, putem da  la 
o parte această abstractizare  şi observăm esenţa; efortul depus de fiecare cadru 
didactic, implicarea acestuia  prin care se pot obţine o multitudine de finalităţi 
educaţionale.  

Dedicarea profesorului vor fi premisele ce vor antrena elevii în direcţia realizării 
unor activităţi, ce presupun   beneficii menţinute pe termen lung; pe de-o parte 
stimularea creativităţii şi originalităţii elevilor, mai ales prin participarea lor la diverse 
concursuri sau campanii educative, pe de altă parte, consolidarea unei imaginii pozitive 
a şcolii din care provin elevii respectivi. Imaginea şcolii este imaginea oamenilor care 
o formează, a elevilor care sunt formaţi aici şi a formatorilor acestora. Se creează astfel 
o relaţie de interdependenţă între aceste variabile: elevi-cadre didactice-şcoală. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un alt tip de educație. Înseamnă să ieși din 
cadrul instituției de învățământ pentru a te aventura, plin de creativitate și imaginație, 
într-o altă direcție, înseamnă să depășești barierele impuse de confort,rutină și 
impasibilitate și să oferi elevilor o alternativă interesantă. Ce câștigă elevul din aceste 
activități extrașcolare? Beneficiile sunt multiple: -un mediu care-l îndeamnă la 
cercetare, cunoaștere, învățare reală; -un cadru mai relaxant în care elevii se pot 
manifesta liber, natural, fără a se simți limitați de rigiditatea instituției școlare; -
asimilarea de noi cunoștințe, într-un cadru nonformal; -sănătate fizică și mentală; -
dezvoltarea spiritului de echipă, crește gradul de implicare,colaborare; -dezvoltarea 
comunicării sociale; -dezvoltarea relațiilor interpersonale (elev-elev, elev-adult); -
dezvoltarea abilitaților personale; -dezvoltarea creativității, imaginației (conceperea 
activităților, identificarea și soluționarea problemelor apărute); -seriozitate, implicare, 
atitudine și aptitudine; -învățarea prin descoperire,prin joc etc.  

 
LA ASACHI ,,ÎNVAȚĂM ȘI PROGRESĂM’’ 
 

https://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative 
https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                     
PRIN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE 

 

Educatoare: Vrinceanu Aurora                                                           
Gr. Nr. 7 Focsani 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot 
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei Crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor 
printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 
pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare 
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional.  
        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
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transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 
elevilor. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară, 
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea 
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 
crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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Cum să promovăm imaginea și identitatea unei școli? 

 

Zaharia Alina - Gabriela                                                                
Școala Gimnazială ”Cpt. Av. M. T. Bădulescu”, Buzău, jud. Buzău  

 
  
 

Imaginea unei instituții este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este 
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune 
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel 
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună 
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 
incredibilă, succesul instituției.  

Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 
invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este important să facem o 
deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la modalitățile prin care o 
instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea reprezintă modul în care 
publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își creează propria identitate cu 
scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine care este 
determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. Formarea imaginii 
unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de 
stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 
desfăşurată de angajaţi.  

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 
folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei 
identități specifice de către toți actorii implicați în activitățile școlare - profesori, elevi, 
părinți, autorități, mass-media. Imaginea școlii este un complex constituit din istoria 
organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea 
instituțională, prestigiul în comunitate.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de 
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 
comportamentale, ritualuri, ceremonii) al comunității.  
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Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice 
alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 
beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 
Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii 
lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a 
imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative 
care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, 
părinți, comunitate, față de serviciile oferite de școală.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media 
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea 
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 
tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie 
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 
profesorului.  

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea 
vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să 
le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 
natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie 
încă importantă.  

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin 
intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau 
consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al 
comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 
pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la 
concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine 
pozitivă. 

 Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea 
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. 
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în 
principiu, primii interesați de acest aspect. 

 Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice 
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea 
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 
managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele 
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala, în 
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Prof. Înv. Primar  Zainea Andreea                                                        

Școala Gimnazială Traian, Județul Brăila 
 

 

În context pandemic, unitatea de învățământ trebuie să facă față unor cerințe tot 
mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața 
copiilor pe care îi educă. 

Promovarea imaginii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la 
nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi 
interesele partenerilor şi beneficiarilor. Crearea şi promovarea unei imagini 
instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele 
elevilor, părinții fiind  primii interesați de acest aspect. Publicarea lucrărilor elevilor, a 
rezultatelor acestora, a tuturor reușitelor,  în școală sau chiar în  mediul online susține 
promovarea imaginii pozitive a instituției. 

Un mediu de învățare eficient se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, 
care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Beneficiarii, atât direcți, 
cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

O altă modalitate de promovare a școlii se poate realiza prin elaborarea unor 
proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor 
de bună practică în managementul instituțional. 

O imagine pozitivă asupra școlii se poate realiza prin motivarea elevilor, 
folosirea strategiilor și a mijloacelor de învățare atractive pentru elevi.  

Activitățile extrașcolare au un rol foarte important în  promovarea imaginii 
instituției școlare. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă, cadrul didactic adoptând , în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 
atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Implicarea părinților în 
desfățurarea activităților de tip ateliere de creație, excursii, concursuri, parteneriate 
sprijină  crearea unei imagini positive a școlii, atât la nivel local, cât și județean sau 
national. 
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De asemenea, prevenirea și combaterea violențelor, a bullyingului în mediul 
școlar oferă un mediu sigur pentru elevi, promovarea toleranței și a unui spirit moral-
civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, creează, treptat, o imagine pozitivă 
a școlii. 

În concluzie, educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor 
didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției 
școlare. Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Prof. înv. preșcolar Zamfir Ionela-Daniela                                                   

Școala Gimnazială “Înv. M. Georgescu” Celaru / Grădinița Celaru 
 
 
 

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 
infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte 
tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continua schimbare. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltării continue a școlii. Analizand ceea ce se cere 
de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. 
Beneficiarii atat directi, cât si indirecti(copiii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu 
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin 
fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 
Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitătile 
copilului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbunătății și crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 
educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea 
şcolară şi comunitatea locală. 

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin 
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia 
de Combatere a Discriminarii  în  Mediul  Școlar.  Integrarea  elevilor  în  
grădiniță  prin  promovarea 
interculturalitații și susţinerea copiilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor cu dizabilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună 
practică în managementul institutional. 
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 
Copilul traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale 
televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea 
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
comportamental și emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă 
formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri 
și parteneriate cu alte instituții 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de 
a ocupa timpul liber al copiilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de 
activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și 
județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi 
în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la 
curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și 
implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din 
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-
civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea 
unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea 
aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se 
poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII  ȘCOLII 

 

ÎNV. ZIDARU DENISA- ISABELLA 
 

 

  Promovarea imaginii școlii este importantă pentru a atrage elevi către școală şi 
reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între şcoală, comunitate şi familie. 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante 
pentru comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor 
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea 
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene sǎ  ȋmbunǎtǎţim imaginea școlii.  

O primă activitate la început de an şcolar a fost Ziua Şcolii , omagierea poetului 
Grigore Hagiu, poet născut la Tg. Bujor şi al cărui nume îl poartă şcoala noastră. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să 
răspundă socializării copiilor ( concursuri , reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am 
reuşit sǎ atragem atenţia asupra potenţialului elevilor noştri. Am participat cu elevii 
mei de clasa I la concursul Star Kits.  Nu am obţinut rezultate remarcabile, dar  
important este să participi. 

 

 Chiar dacă, crearea revistei școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs 
de formare, nu am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de 
fapt într-un final. Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala 
noastră, imaginea școlii a fost vizibil îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

 

 Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, 
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin 
modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care 
o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită. Şcoala noastră s-a înscris în 
proiectul ,, Citeşte-mi o poveste!,, în acest an şcolar. 

 

 Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi 
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul 
rural sau urban. 
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Promovarea imaginii şcolii 

 

Școala Gimnazială ”Kemeny Janos” Brâncovenești                                          
Prof. Zsigmond-Szekely Edith 

 

 

Formarea  și promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală – elevi - părinţi. Este determinată 
de un ansamblu de criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul 
timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, 
acceptate si asimilate de comunitate. 

Școala - în parteneriat cu comunitatea locală - își propune să ofere șanse egale 
pentru educație și cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, 
promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru 
a fi capabil să se adapteze unei societăți europene prin formarea unor comportamente 
și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.  

Formarea imaginii unei institutii educaţionale se realizează pe deoparte prin 
stilul managerial al conducătorului instituției, iar  pe de altă parte prin activitatea 
desfăşurată de angajaţi. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul 
intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 
folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate; 
calitatea școlii depinde atât de cadrele didactice, cât și de elevi și orice alte persoane 
care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii 
serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Acest aspect se completează cu 
rezultate cuantificabile - număr de absolvenți, performanțe, concursuri, integrare în 
muncă sau în alte structuri de învățământ, și activități extracurriculare.  Implicarea 
elevilor şi a părinţilor în diferite proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare, au o 
deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 
creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o 
alternativă  sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția 
de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară 
e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie 
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să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât 
în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la 
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 
practică în managementul instituțional. 

Promovarea imaginii este rodul activităților derulate în parteneriat, ceea ce 
conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează 
diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter și intra 
disciplinare. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a 
școlii. 

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor 
comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea 
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor 
în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a 
societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui 
proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 
promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă. 

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

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea 
vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să 
le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 
natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie 
încă importantă. Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, 
prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor, dar şi prin 
intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al 
articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor 
în sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment 
susceptibil de a genera o imagine pozitivă. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 
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unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala 
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar, Zvarici Iuliana Florina 
 
 
 

Imaginea școlară poate fi definită ca ideile împărtășite, subiective ale oamenilor 
despre „calitatea mediului de învățare și social”, ca rezultat al interpretării lor asupra 
sistemului școlar. Imaginea școlii poate fi analizată din punct de vedere al design-ului 
(arhitectura clădirii, dotarea sălilor de clasă și a altor dotări, logo, materiale publicitare, 
broșura școlii), al culturii (valorile, normele și credințele care caracterizează tiparele 
de interacțiune, îmbrăcămintea, vorbirea), al identității (percepția proprie a școlii) și 
comunicarea, ca sarcină cheie a relațiilor publice. 

Construirea unei imagini bune a școlii este complexă. Opiniile subiective ale 
oamenilor față de școală tind să adere la școală pentru perioade lungi de timp. Este 
nevoie de un efort pe termen lung pentru a schimba o astfel de perspectivă. Prin urmare, 
o școală cu reputația scăzută nu va putea depăși cu ușurință stigmatizarea. Unii autori 
au susținut că imaginea instituțională pozitivă este cel mai probabil să aducă operațiuni 
eficiente pentru o instituție, în comparație cu o instituție care funcționează cu o stimă 
scăzută. Astfel, este important să dezvoltați o imagine planificată și bine controlată.  

Școala cu o imagine pozitivă este cel mai probabil să fie eficientă în obținerea și 
menținerea sprijinului comunitar; să obțină succes în mod continuu și să aibă impresii 
pozitive care pot fi o sursă de inspirație pentru personalul școlii; posedă șanse mari de 
a crește stima reciprocă, așteptări crescute și un concept de sine superior în rândul 
personalului și al studenților; menține legături pozitive și continue cu absolvenții lor 
care pot disemina imaginea pozitivă a școlii; încurajază activitățile profesionale, 
creativitatea și autonomia personalului, prevenind în același timp teritorialismul și noi” 
atitudini; reflectă atenția maximă asupra îmbunătățirii școlii. 

Imaginea poate ajuta la crearea unui mediu satisfăcător care poate duce la un 
program educațional de calitate, atât în conținut, cât și în livrare. Prin urmare, elevii 
sunt beneficiarii imaginii instituționale pozitive a școlii. Imaginea are un impact 
influent asupra modului în care copilul învață și studiază, deoarece percepția părintelui 
asupra școlii are un impact direct asupra copilului. Perspectiva părinților poate 
determina sprijinul comunitar și politic. Chiar și școlile cu caracteristici „nefavorabile” 
pot depune unele eforturi pentru a-și îmbunătăți imaginea și s-a demonstrat că acestea 
au influențe pozitive asupra elevilor, moralului personalului, performanței la examen 
și comportamentului elevilor. Există anumite caracteristici care ar trebui să existe în 
școli care le pot determina să aibă o imagine pozitivă. 

Centrul de Cercetare privind Evaluarea, Standardele și Testarea Studenților 
(CRESST) oferă mai multe calități ale școlilor de succes, care sunt: personal puternic 
și profesionist, curriculum disponibil pentru a satisface nevoile tuturor elevilor, o 
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credință care spune că toți copiii pot învăța dacă li se predă, combinată cu așteptări 
mari pentru toți elevii, un mediu potrivit pentru a învăța. 

O școală bună este sigură, curată, grijulie și bine organizată, un set de instrucțiuni 
bune și un sistem de evaluare clar, o rată ridicată de implicare și sprijin a părinților și 
a comunității. 

Școlile cu o imagine pozitivă se caracterizează prin rezultate excelente la 
examene, au mulți elevi, ceea ce înseamnă că au informații bine pregătite despre școală, 
un moral superior al personalului, o bună conștientizare a elevilor cu privire la școală 
și încurajarea părinților să își asume un rol activ în perfecţionarea şcolii. În consecință, 
o școală cu imagine pozitivă poate oferi un program academic de calitate într-un mediu 
preocupat și bine organizat. O școală bună se caracterizează prin bunătate, sinceritate 
și preocupare, pe lângă eficacitatea ei. Părinții intenționează să-și înscrie copiii pentru 
a urma ac est tip de școală care acordă atenție atât eficienței, cât și îmbunătățirii 
sistemului. Prin urmare, o școală bună este constant conștientă de imaginea lor pozitivă 
pentru că de aceasta depinde viitorul lor. 

 
Strategii de îmbunătățire a imaginii școlilor 
Majoritatea școlilor promovează o imagine pozitivă pentru ele însele pentru a 

atrage mai mulți elevi să se înscrie. Pașii făcuți de majoritatea școlilor au fost mutați 
către o abordare mai asemănătoare afacerilor, de la lansarea unui simplu prospect până 
la o gamă mai largă de eforturi de marketing. Promovarea unei imagini pozitive pentru 
școală ar trebui să fie o analiză sistematică a marketingului și dezvoltarea unei strategii 
eficiente. Această strategie trebuie să fie bine înțeleasă și susținută de personal. Este 
important ca imaginea promovată să fie una realistă, nu în mod deliberat în contrast cu 
faptele. 

Etapele politicii de marketing sunt: efectuarea cercetării de piață și analiza 
punctelor forte și slabe ale școlilor concurente, analiza punctele forte și slabe ale școlii 
și nevoile de îmbunătățire ale acesteia, apoi formularea unei viziuni strategice și, în 
final, elaborarea unui plan bugetar. Câțiva pași de desfășurare a programului de 
dezvoltare a imaginii, constau în: identificarea caracteristicilor care sunt solicitate de 
comunitate, determinarea modului în care școala trebuie să perceapă acele caracteristici 
în cerere, determinarea caracteristicilor care sunt specifice școlii, determinarea 
impresiilor despre școala de către diferite grupuri asociate cu aceasta, stabilirea tipului 
de imagine pe care școala dorește să o dezvolte, selectarea eforturilor care urmează să 
fie efectuate și monitorizarea rezultatelor. 

Mai mult, există și câteva aspecte importante în promovarea unei imagini 
pozitive pentru școală, cum ar fi:
o abordare strategică planificată care este cheia unui marketing de succes, inițiativa ar 
trebui revizuită de un membru al echipei de conducere sau de un alt personal calificat, 
un moral intern bun este cheia pentru proiectarea mai ușoară a unei imagini pozitive, o 
relație bună cu comunitatea locală este vitală. Este bine să organizați evenimente în 
care comunitatea să poată afla despre școală și să se implice în activități.  
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Încurajați-i să vadă școala ca pe o resursă pentru ei, precum și pentru copiii și 
nepoții lor, o modalitate excelentă de a difuza mesaje și de a celebra munca elevilor 
prin publicarea unui buletin informativ sau a unei reviste periodice a școlii, precum și 
a unui site web. 

Rolul directorului 

În cele din urmă, un factor cheie în realizarea diferitelor eforturi pentru 
îmbunătățirea școlii, inclusiv promovarea unei imagini pozitive pentru școală, este 
rolul directorului. 

Dezvoltarea unei imagini pozitive depinde foarte mult de capacitatea liderului 
școlii de a înțelege cu acuratețe percepțiile comunității, personalului și elevilor. Una 
dintre cele mai bune abordări pentru a dezvolta înțelegerea comunității și a le crește 
sentimentul de proprietate și angajament este managementul școlar. Această abordare 
necesită ca directorul să aibă un leadership care să încurajeze o mai mare implicare a 
părinților și a comunității locale în luarea deciziilor și activitățile la nivel de școală. 

În consecință, într-un studiu de investigare a dezvoltării imaginii școlii în 
contextul unei noi școli elementare s-a constatat că rolul directorului este cel mai 
important factor în dezvoltarea unei imagini pozitive a școlii. Respondenții studiului, 
care a fost format din profesori, părinți și administratori, au subliniat că rezolvarea 
problemelor de catre conducere au fost deosebit de importante în evoluția imaginii 
școlii.  

Directorul are responsabilitatea de a monitoriza și măsura permanent imaginea 
școlii, atât formal, cât și informal, prin intermediul părților interesate, și de a depune 
eforturi pentru îmbunătățirea imaginii școlii. Li se cere să performeze în cooperare, în 
colaborare, să-și respecte membrii personalului, să stabilească calitatea școlii, să fie 
plini de compasiune, să exercite tutela pentru copii și să prezinte imaginea școlii. 

Promovarea unei imagini pozitive pentru școală, ca activitate orientată spre 
piață, presupune ca directorul să-și exercite abilități de relații publice foarte dezvoltate, 
deoarece trebuie să aibă mai multă interacțiune cu comunitatea externă pentru a vinde 
școală, să atragă elevi și să îi rețină. Cu toate acestea, este important ca directorul să se 
asigure că relațiile externe nu au loc în detrimentul timpului alocat conducerii interne 
a școlii. 

În concluzie, majoritatea școlilor au fost din ce în ce mai conștiente de 
dezvoltarea unei imagini pozitive în comunitate. Directorii realizează că o imagine 
bună pentru școala lor ar putea duce la îmbunătățirea înscrierilor și a sprijinului
financiar, atât din partea comunității, cât și din partea sectorului privat, precum și din 
partea guvernului. 

Promovarea unei imagini pozitive a școlii este un efort asemănător unei afaceri 
în care conducerea școlii ar trebui să adapteze unele abordări de marketing. Rolul 
directorului este un punct esențial în proiectarea unei imagini bune. Conducerea 
directorului este un factor cheie în evaluarea opiniei publice și pentru a răspunde într-
un mod care să contribuie la imaginea școlii. 
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ROLUL PUBLICAŢIILOR LETRICE ŞI 
ELECTRONICE ÎN PROMOVAREA 

IMAGINII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
(secvenţe dintr-un sondaj) 

Prof. ANA C. VÎRLAN 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, PIATRA NEAMŢ 
www.lpspn.ro 
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KEYWORDS 

comunicare online, mediu virtual, 
cultură letrică, promovare, cultură 
electronică, educaţie la distanţă 

Ca profesor de limba română şi ca 
autor sau coordonator al mai multor 
cărţi, apărute în perioada 2003-2017, 
nu pot să mă dezic de faptul că 
iubesc formatul letric al scriiturii şi al 
publicării, dar, ajungând să editez şi 
în format electronic, timp de 14 ani 
(1999-2013), o revistă educaţională şi 
3 lucrări monografice (două 
educaţionale şi una de turism 
religios), iar mai poi să editez şi să 
administrez mai multe website-uri 
(printre care şi acela al unităţii 
şcolare în care îmi desfăşor 
activitatea de 25 de ani [din 1997], 
Liceul cu Program Sportiv din Piatra 
Neamţ), iată că m-am aflat de 
curând în situaţia de a căuta răspuns 
la întrebarea:  Care este cea mai eficientă 
metodă pentru promovarea imaginii unei 
instituţii (de orice tip ar fi ea) şi cât de 
corectă e, până la urmă, comunicarea 
informaţiilor exclusiv în mediul online? 

Astfel, am avut discuţii şi am realizat 
şi un sondaj de opinie, printre elevii 
mei (din mai multe clase de liceu), şi 
am fost surprinsă să aflu, între altele, 
că o revistă şcolară poate promova 
cel mai puţin o instituţie, iar o 
monografie, deşi este editată foarte 
rar (poate, în cel mai fericit caz, o 
dată la 10-15 ani), este foarte 
eficientă în procesul de diseminare a 
activităţii didactice pe termen lung şi 
pentru promovarea imaginii şcolii pe 
o perioadă de timp nedeterminată.
Website-ul ocupă, aşa cum poate
ne-am şi aşteptat, locul întâi în
preferinţele tinerilor, însă nu cu un
procent spectaculos şi nici cu
argumente ale alegerii dintre cele
mai solide.

WEBSITE 

www.lpspn.ro 

EMAIL 

nalriv@yahoo.fr 

CÂT DE EFICIENT ESTE, ÎN CELE DIN URMĂ, UN WEBSITE ?

Iată, mai jos, ponderea răspunsurilor elevilor mei, iar acest grafic 
poate demonstra faptul că, deşi foarte tineri şi de multe ori lipsiţi 
de experienţa unei lecturi eficiente, dar şi de aceea a unor 
cunoştinţe solide în domeniul comunicării, adolescenţii aleg nu 
doar după preferinţele actuale ale generaţiei lor – comunicarea 
online – ci gândindu-se şi la valoarea culturii letrice - pe suportul 
de hârtie, aşadar - şi, mai ales, la valoarea mesajului scris care 
rămâne viabil şi reuşeşte să se impună şi după mai multe 
generaţii, cum putem vedea în cazul anuarului şi al monografiei. 

Din fireasca listă a argumentelor alegerii, dar şi a punctelor slabe, 
am extras: 

Website-ul (preferat de 45% dintre respondenţi) 

- E dinamic şi antrenant, e plin de imagini (unele active – gif-
uri şi subansamble flash, de exemplu), conţine numeroase
pagini la care poţi reveni la... un click distanţă, are în spate
specialişti care îl pot updata într-un timp scurt, conţine
numeroase documente de actualitate şi informaţii utile, e
oglinda (în mediul online) a instituţiei.

- Puncte slabe: Dacă e prea... dinamic (plin de structuri
animate) şi prea ramificat, ar putea să se blocheze de
nenumărate ori (cel puţin cu o conexiune slabă la internet)
şi să te facă să te rătăceşti printre paginile şi informaţiile lui,
uitând, de bună seamă, cam ce ai vrut să cauţi la început.

Monografia – letrică (20%) 

- E o lucrare care propune o privire de ansamblu asupra
instituţiei, e elaborată de un colecţiv care cunoaşte
foarte bine istoricul şcolii şi conţine informaţii-cheie care
definesc structura de elită, mai ales cu performanţele,
premiile şi distincţiile ei. Poate fi consultată oricând, chiar
şi după generaţii întregi şi poate urmări în timp evoluţia
diferitelor elemente componente.

- Puncte slabe: Poate apărea foarte rar, iar datele îşi pierd
din valoarea de actualitate şi, uneori, din aceea de...
autenticitate.

Anuarul – letric (15%) 
- Prezintă indirect imaginea şcolii la un moment-dat şi are

caracter ştiinţific. Aşadar, poate fi extrem de util pentru 
cei care vor să dobândească informaţii pertinente, pe 
domenii diferite de activitate didactică sau ştiinţifică. 

- Puncte slabe: Nu e atât de accesibil elevilor, cât este de
util pentru cadrele didactice şi pentru toţi aceia care vor
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să cunoască performanţele individuale ale profesorilor 
sau ale echipelor manageriale. 

Oferta educaţională – letrică sau online (12 %) 
- Este prezentată sau consultată ocazional, în preajma

manifestărilor de tip „târg educaţional” ori a examenelor
naţionale, conţine date sintetice şi poate fi oglinda, în
miniatură, a instituţiei de învăţământ.

- Puncte slabe: Nu e viabilă decât în măsura în care o
persoană este interesată de numărul de clase/ locuri
disponibile pentru înscriere şi de rezultatele generale de
performanţă educaţională, informaţii pe care, în ultimii
ani mai ales, toţi cei interesaţi se aşteaptă să le găsească
în paginile site-urilor web.

Revista şcolară – letrică sau online (8%) 
- Mulţi o consideră deja depăşită, informaţiile în lumea

actuală trebuie (!) să fie sintetice, să nu ocupe prea mult
timp şi nici energie a lecturii şi, dacă se poate, nici prea
mult spaţiu pe hârtie sau în mediul virtual.

- Puncte cu adevărat slabe (!): Dacă există YouTube,
Instagram şi Tik Tok, unde putem posta imagini şi clipuri
video de prezentare a instituţiei/ şcolii, de ce ne mai
trebuie (şi) o revistă?

Din concluziile acestui demers: 

Ştiam de ceva vreme că elevii noştri nu mai citesc cărţi şi reviste 
pe suport clasic (banala... hârtie!) iar materiale care să 
promoveze imaginea unei şcoli (liceu, universitate) cu atât mai 
puţin... Acum, nu mai vor ori s-au plictisit să citească ORICE TIP DE 
TEXT şi în mediul virtual, iar acesta se prea poate să fie şi efectul 
advers al unei perioade lungi, mult prea lungi, de activitate 
educaţională exclusiv online sau al educaţiei la distanţă, dacă 
am putea-o numi astfel. 
Ori poate că, locuind un an la Londra (2013-2014) şi altul la 
Strasbourg (2018-2019), m-am legat eu prea mult de frumoasele 
(şi reconfortantele, pentru minte şi suflet) imagini ale elevilor şi 
studenţilor care  citeau cărţi normale şi adevărate(!) oriunde se 
aflau: în parcuri, în autobuz, tramvai ori metrou, în cafenele şi, cu 
siguranţă, în sălile de curs şi acasă... La noi, aceste imagini sunt 
extrem de rare iar în viitor, cred că vom vorbi despre ele ca 
despre nişte urme ale unei culturi (dacă nu chiar civilizaţii!) 
dispărute: aceea a cuvântului scris. 

15%

45%

8%

20%

12%

Anuar

Website

Revistă școlară

Monografie

Ofertă educațională
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Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Alba-Iulia 
Nr.
Director, 
Prof. 

COORDONTOR PROIECT: 
Prof. Înv. Primar Borșan Florina

AN ŞCOLAR 2021-2022 
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 ARGUMENT: 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte deschiderea unei palete 
largi de evenimente culturale desfăşurate în şcoala noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918 
marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze 
precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 
1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război 
mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 
principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, 
românii trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment.Micii 
şcolari trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi 
iubire! Călăuziţi de aceste fapte am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia 
de a uni şi a călăuzi spirite. Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a 
desfăşurat la 1 Decembrie 1918. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul 
firesc al luptei de secole, dusă de poporul român. 
       Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de 
lupta eroică din anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a 
împlinit visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară 
mare cu hotare minunat de rotunde si întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, 
limba română. 

“Te-am dărâmat, hotar de odinioară 
  Brâu împletit de lacrimi şi de sânge 
  Veriga ta de foc nu mă mai strânge 
  Şi lanţul tău a încetat să doară” 

       Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei,ca şi pentru 
români, viitorul însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace.” 
      Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai 
bogate. 
      România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să 
nu-i uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră. 
      Dorim ca, prin modul în care abordăm tema ,,1 Decembrie ”, ziua naţională a României, 
să-i determinam pe copii să înţeleagă semnificaţia acestei zile importante, prin povestiri 
istorice şi activităţi interesante, să trezim copiilor sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei 
neamului românesc, să descopere valori morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, 
vitejie, bunătate. 

SCOPUL PROIECTULUI:  
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- cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918
Obiective urmărite: 
▪ cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă

de valorile morale
▪ exersarea  deprinderile artistice ;
▪ dezvoltarea componentei afective şi

volitiv-acţionare a personalităţii
elevilor, prin acţiuni morale,
desfăşurate în şcoală şi în afara
acesteia.

▪ antrenarea cadrelor didactice în
organizarea activităţilor
extracurriculare desfăşurate cu
participarea elevilor

▪ încurajarea şi stimularea interesului
elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei

▪ îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor
▪ stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice
▪ Sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale.

GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 
• Clasa a II-a C
• Clasele a III-a A și a III-a C
• Clasa a IV-a A

 DURATA PROIECTULUI: 1 săptămână 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 
Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi invatarorii, profesorii şi elevii care 

conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest 
miraj al perceperii lumii si a perceperii valorilor. 

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-
a, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile 
vizează schimbul de experienţe, bune practici  precum şi manifestarea talentului creativ, 
cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.  Activităţile sunt destinate elevilor 
implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).  

Activitatea va îmbrăca forme diverse care să provoace la lectură. 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  
( FORME DE EVALUARE):  

    MONITORIZAREA 
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se 
va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale 
asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 

FORME DE EVALUARE 
• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute
• expunerea lucrărilor realizate;

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1138



• album foto;
• prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat;
• realizarea minispectacolului pe tema 1 DECEMBRIE.

    DISEMINAREA: 
• prezentarea proiectului în cadrul activităţilor metodice
• evidenţierea elevilor participanţi la proiect
• prezentarea celor mai semnificative momente din proiect pe site-ul școlii și grupurile

partenere de pe rețelele de socializare

• REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE):
• jurnal de proiect;
• album foto;
• diverse lucrări realizate de elevi;
• afişe;
• invitaţii;
• scenete, recitări, cântece.

IMPACTUL:
• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru  descoperirea şi stimularea

talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice;
• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
• atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE 
CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   
PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

❖ Promovarea proiectului;
❖ Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri

educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)
❖ Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;
❖ Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în

proiect;
❖ Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;
❖ Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză;

RESURSELE PROIECTULUI 
Resurse umane:  

❖ elevii şcolii implicate;
❖ cadrele didactice implicate;
❖ invitaţi;
❖ colaboratori;
❖ părinţi.

Resurse materiale: 
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-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un
videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat
foto;  un calculator, instrumente muzicale.
-cărţi de istorie şi literatură
-imagini
-steguleţe
-diplome

Resurse informaţionale: 
• Internet;

DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT: 

• Limbă si comunicare
• Istorie
• Educaţie muzicală
• Educaţie plastică

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI: 
frontal, individual,  pe grupe. 

Resurse procedurale: 
-brainstorming-ul
-conversaţia
-concursul
-povestirea
-reprezentarea scenică
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   Programul activităţilor 
Nr. 
crt. Activitatea Loc de      

desf Termen Responsabil 

1 
Să ne cunoaştem istoria ! 
* Lecturarea unor
povestiri  cu conţinut
istoric:
“Moş Ion Roată şi Unirea”,
“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion
Creangă
“Trăiască România dodoloaţă!”, după
Lucian Blaga

Sala de 
lectură a 

bibliotecii 
școlii 

23.11. 
2021 

Cadre didactice 
coordonatoare  

2 Confecţionarea 
de steaguri şi 
de ecusoane 

Sala de 
clasă 

24.11. 
2021 

Cadre didactice 
coordonatoare  

3 Mândria de a fi român 
*Învǎţarea unor cântece şi poezii
dedicate zilei de 1 Decembrie

Sala de 
clasă 

25.11. 
2021 

Cadre didactice 
coordonatoare 

4 România – ţară de flori 
*Realizarea unor lucrări din materiale
sintetice – hârtia.

Sala de 
clasă 

Holul școlii 

26.11. 
2021 

Cadre didactice 
coordonatoare  

1 Decembrie- Sărbătoarea românilor
Prezentarea unui program artistic închinat
Zilei Naţionale
* Prezentarea unor cântece şi
poezii(Program artistic)

Curtea 
școlii 

29.11. 
2021 

Cadre didactice 
coordonatoare  
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”CARTES DE VOEUX POUR NOS AMIS” – 
activitate extracurriculară la limba franceză 

Prof. Nicola Ana Nicoleta, prof. lb. franceză – Școala Gimnazială ”Theodor Costescu” 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

În ultima vreme am constatat cu tristețe o scădere a 

interesului elevilor pentru studiul limbii franceze. Deși 

legăturile culturale româno-franceze au o vechime 

considerabilă, iar limba franceză are mai multe asemănări cu 

limba română decât limba engleză, elevii o consideră ”grea” 

și întreabă deseori de ce trebuie să o învețe sau la ce le va 

folosi în viață. Încercând să îi ajut pe elevii mei să 

redescopere farmecul și utilitatea limbii franceze, m-am 

gândit că o activitate extracurriculară ar putea fi o idee bună. 

Am profitat de faptul că predau limba franceza la clase 

similare din două școli (Școala Gimnazială ”Theodor 

Costescu” și Școala Gimnazială ”Alice Voinescu”) din oraș 

și le-am propus un schimb de felicitări cu urări de Crăciun. 

Spre bucuria mea, au acceptat și s-au implicat cu entuziasm. 

Au participat elevii claselor a VII-a A, B, C, de la 

Școala Gimnazială ”Theodor Costescu” și cei de la clasele 

a VII-a A și B de la Școala Gimnazială ”Alice Voinescu”. 

În pregătirea activității, am lucrat cu elevii pe marginea 

unor texte, imagini și videoclipuri pentru ca aceștia să 

învețe cum să se exprime corect în limba franceză. În 

penultima săptămână înainte de vacanță copiii au adus 

materialele necesare și au realizat felicitările, dând dovadă 

de multă creativitate și imaginație. 

În afară de urări, pe felicitări a fost introdusă o 

scurtă prezentare a realizatorului, sperând astfel să se 

formeze legături care să se transforme pe parcurs în 

frumoase prietenii. Având în vedere faptul că scopul 

principal al acestei activități a fost dezvoltarea unei 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1142



competențe lingvistice (formularea corectă a unui mesaj simplu cu urări prilejuite de sărbătorile de iarnă), 

prezentarea a inclus doar numele mic, vârsta, școala de proveniență și pasiunile elevilor, schimbul de alte 

date personale de identificare fiind lăsat pe mai târziu. 

Eu am strâns felicitările și le-am predat colegilor din 

cealaltă școală. Momentul primirii felicitărilor care 

fuseseră așteptate cu nerăbdare a fost emoționant. Au 

fost curioși să afle mai multe despre expeditori, așa că 

am hotărât să continuăm acest proiect și în semestrul 

al doilea. Au fost respectate toate regulile de prevenire 

a îmbolnăvirilor. Contextul epidemiologic încă face 

imposibilă întâlnirea fizică a elevilor de la cele două 

școli, deci etapele următoare se vor desfășura tot prin 

schimburi de mesaje de la distanță sau prin 

intermediul întâlnirilor online. 

Această activitate i-a ajutat pe elevi să se 

descopere mai mult, mulți fiind surprinși de rezultatul 

muncii lor, să își cunoască mai bine colegii de clasă, 

precum și să cunoască persoane noi. Le-a dat tuturor 

un puternic sentiment de apartenență, văzând că și alți copii de vârsta lor împărtășesc aceleași pasiuni și 

sentimente. A fost o activitate care a contribuit la bucuria sărbătorilor. A fost și pentru mine o bună 

oportunitate de a-i cunoaște mai bine, de a-i vedea într-un context diferit de orele obișnuite, de a remarca 

și alte aspecte ale personalității lor. Activitățile extracurriculare prezintă, în general, acest mare avantaj de 

a oferi chiar și elevilor mai timizi sau mai puțin interesați de activitățile din cadrul orelor posibilitatea să se 

evidențieze. 
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De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

Profesor Petre Irina Simona      

Colegiul National Pedagogic “Stefan Velovan”, Craiova, jud. Dolj 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o 
bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 
Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor 
şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă 
capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în 
schimbare ale “clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. 

O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 
comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, 
aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe 
lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât 
prin realizarea educaţiei formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi 
bani şi energie umană pentru promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă 
prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă 
că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. 

O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei 
numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. 

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 
"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce 
ai de oferit este ceea ce doresc clienţii". 

Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea 
centrata pe vânzari. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se 
adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate 
activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a 
schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar 
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supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, 
va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul 
poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân 
stabile de la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, 
politică’’ , ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi 
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei , publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a 
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin 
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în 
mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare 
riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței 
noastre au fost: 
fost: 

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și
proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

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

 promovarea imaginii scolii prin diverse surse informaţionale (presă
locală scrisă, internet).

BIBLIOGRAFIE: 

1. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf
2. Keller K. L., Lehmann D. R. Brands and Branding: Research Findings
and Future Priorities. Marketing Science, Vol. 25, Nr. 6, 2006
3. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008
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Autori: 

Tîrnă Angelica-Mioara 

Tălângă Mihaela-Oana 

IMAGINII ȘCOLII 

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIRCEA VULCĂNESCU” 

Ținând cont de profilul liceului nostru,profilul servicii,imaginea școlii este promovată 
prin participarea elevilor la o serie de competiții,la nivel local, regional,național: 

• Elevii clasei a IX a au participat la CONCURSUL EUROPEAN MONEY QUIZ -
CONCURS ORGANIZAT DE INSTITUTUL BANCAR ROMÂN-școala noastră având
un parteneriat cu  această instituție de prestigiu

• Clasele X-XII au participat la o serie de ATELIERE pe teme financiar-bancare la
Institutul Bancar Român
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• Clasele a XI a și a XII a au participat cu firmele de exercițiu la competiții importante la
nivel local,regional,național:târguri,simpozioane, dovedind  o perfectă îmbinare a
cunoștințelor teoretice  cu cele practice, la care au adăugat un strop de
creativitate,imaginație,pasiune, motivație ceea ce îi va tranforma în adevarați
profesioniști .

Prin firmele de exercițiu create sub îndrumarea profesorilor coordonatori, elevii învață
pas cu pas modul de funcționare a celulei fundamentale a economiei care este 
Întreprinderea(firma). 

Elevii noștri ,dornici de nou,aplicând tehnologia modernă de comunicare,au realizat 
adevărate ”bijuterii ” în miniatură, în prezentarea firmelor de exercițiu: 

logo-uri atractive 
site-uri 
prezentări Power-Point 
cataloage creative  
pliante 
cărți de vizită 
ecusoane personalizate  
standuri cu produse realizate de elevii noștri îmbinând frumosul,bunul gust,calitatea 

La aceste competiții ,elevii noștri au dovedit că sunt buni negociatori,încheind tranzacții 
economico-financiare avantajoase pentru firmele lor. 

Prin firma de exercițiu elevii noștri dovedesc că pot deveni adevărați profesioniști, 
participarea lor la aceste competiții promovând imaginea școlii, a unei școli care te învață 
cum să înveți pentru a deveni adevărați profesioniști. Imaginile de mai jos oglindesc 
activitatea rodnică a elevilor liceului nostru prin punerea în practică a ideilor creative care 
îi vor transforma în adevărați întreprinzători, conducători ai unor afaceri de succes.  
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Și nu în ultimul rând, elevii liceului nostru, din clasele a XI-a și a XII-a au realizat 
sub îndrumarea profesorilor coordonatori  numărul 1 al Broșurii Economice, constând 
într-o serie de cugetări contabile, întrebări cu tâlc, jocuri tematice.   
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Liceul Tehnologic 

   “MIRCEA VULCĂNESCU” 

      Sos Vitan-Bârzești nr 11 Sector 4, Bucureşti, Tel/Fax: 021/450 24 60 

E-mail: m_vulcanescu@yahoo.com

BROȘURA ECONOMICĂ 
De la economiști adunate !

Ne documentăm 

Ne informăm 

Ne jucăm și aplicăm 
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Citate, fraze, aforisme despre marketing 

Citate, fraze, aforisme despre contabilitate 

” O reclamă bună 
e una care vinde 

fără să atragă 
atenție asupra sa” 

”Cea mai bună 
reclamă este un 

produs bun” 

”Orice reclamă conține 
povești în proporție de 
85% plus un comision 

de 15% 

”Numai înțelepții și 
contabilii sunt la fel de 

liniștiți în privința banilor” 

”În cazul oamenilor 
normali anul este împărțit 

în sezoane, pentru contabili 
anul este împărțit pe 

trimestre” 

Reguli contabile: 

1.Nu pierdeți niciodată banii

2. Nu uita niciodată regula 1
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Și economiștii glumesc câteodată… 
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Rebus Joc de cuvinte (aritmograf) 

b a l a n t a 
i m o b i l i z a r i 
l i c e n t a 
a c t i v e 
n e c o r p o r a l e 
t o t a l 

Completând pe orizontală sensul contabil al următorilor termeni veți obține pe verticală 
denumirea unui procedeu specific contabilității.  
1. Cântar sau …
2. Bunuri de folosință îndelungată
3. Dreptul de a exploata o invenție
4. Bunuri economice
5. Active fixe intangibile
6. Sumă sau …

Jocul „Lovește cârtița” 
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Ce litera magică se află în spatele 
acestor termeni ? 

• Bilanțul contabil
• Balanța de verificare
• Contul
•

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1154



ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, aprilie, 2022

1155



Clasificarea merceologică a produselor alimentare 

Criteriul Grupa aferentă 
Originea produselor • produse vegetale

• produse animale
• produse minerale
• produse de sinteză (chimică, biotehnologică)

Gradul de prelucrare tehnologică • materii prime
• semifabricate ("semipreparate")
• produse finite

Modul de ambalare • produse prezentate în vrac
• produse prezentate în semivrac
• produse preambalate

Scopul utilizării • produse nutritive
• produse gustative (condimente, stimulente, băuturi)
• produse tehnologice (concentrate alimentare, aditivi
• alimentari)

Funcţia nutriţională de bază • produse energetice (preponderent glucidice / lipidice)
• produse proteice
• produse echilibrate energo-proteic
• produse dietetice
• alimente / suplimente nutriţionale etc.
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Fişă de lucru 

1. Accesați linkul și, utilizând aplicația Learning Apps, identificați caracteristicile tipurilor de
structuri organizatorice.
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NICULĂEȘ  OLIMPIA
NIDELEA IRINA
NIMARA-LAVINIA
NIȚOIU FELIX-GEORGIAN
NIŢU NICOLETA
NOVAC MIHAELA
NUȚĂ ROXANA-ADRIANA
OANA LAURA ADELA
OANCEA MARINA ADELINA
OANCEA NICOLETA
OLARI GEORGETA CRISTINA
OLENIC SILVIA-CĂTĂLINA
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RĂCEANU DANUBIA ILEANA
RADA LAVINIA
RADOVICI NICOLETA ADELINA 
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RAULESCU-ANDREEA
RAUȚ ANA MIRELA
REVNIC CORINA
RÎNCIOG ALINA GRAȚIELA
RIȘCUȚA ELENA DORINA
RISTACHE ANDREEA MARIA
RIZEA-ALINA-ELENA
ROBULEȚ GEORGICA
RODICA ISPAS
ROMAN CRISTINA-LAURA
ROMAN MARIANA
ROMAN TANIA GABRIELA
ROMAN-ANA
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RUGE IOANA
RUNCAN-RAHILA-MADALINA 
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RUSU FLORENTINA
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ȘALAPA CLAUDIA
SALE CLAUDIA-ALEXANDRINA 
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SĂNDULACHE GEORGIANA-RAMONA 
SAPUN-MARIA-MAGDALENA 
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ȘERBAN SPERANȚA
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SGAIBĂ ADRIANA
SGAIBĂ DUMITRU CIPRIAN
SILAGHI-DIANA
SILLÓ JULIÁNNA
SIMCEA_CARMEN
SIMICĂ ANDREEA
SIMIOANA-MIHAELA
SIMION_ELENA
SIMION-ROZAURA
SIMONA APOSTOL
SIMONEA-CRISTINA-MONICA
SÎRBU SIMONA MANUELA
SIRBU-LOREDANA-CATALINA
SÎRGHI GABRIELA RALUCA
SITARIU MIHAELA-CORINA
ȘMULIAC LUCICA
ŞOLDAN  ANUŢA 
SOLDAN ELENA
SORIC MARIA
SORICU DANA-ANTONELA
STAMATESCU-LOREDANA
STAN CARMEN
STAN DIANA
STAN GABRIELA
STANCIU SINZIANA ALEXANDRA
STANCIU ADINA MIXANDRA
STANCU MARIA GEORGIANA
STĂNICĂ ELENA MAGDALENA
STĂNOIU NICOLETA GIORGIANA
STEFAN-ALEXANDRA
STEFANICA-ANDREEA
STEFANICA-GEANINA
STEFANIU-STELUTA-FILOFTEIA
STOIAN ALINA LOREDANA 954
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STOIAN CAMELIA
STOIAN CORINA ELENA
STOIAN FLORINA
STRETEA-OANA-MARIA
STROE MARIANA
STROE-DANIELA
STROIE MARIANA DANIELA  
STRUȚĂ MĂDĂLINA DIANA 
SUFARIU DANIELA
SURDU GEANINA
SUSA GABRIELA MARIA
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TABĂRĂ IUSTINA 
TAMAS-MARTA 
ȚĂPÎRDEA FLORENTINA 
TATIANA-SCUTARU-CHISINAU 
TĂTULESCU MARIA ADRIANA 
TEHEI CARMEN NICOLETA 
TEMPELEU CRISTINA
TEODORESCU-DORCIOMAN
ȚINTĂ IRINA LILIANA.BADEA SORINA 
TIRLA IOANA- RAMONA
ȚIȚEIU RALUCA IOANA
TOADER-MARIA
TOCILIANU-DIANA-LAURA 
TODORESCU MARIA
TOLNAI-ROZALIA
TOMA GABRIELA SORINA
TOMA IONICA
TOMA-MARICICA
TOMESCU IOANA
TOMESCU MIODRAG-DAN 
TOMESCU SOFICA
TOMPA ANA-GABRIELA
TOMŞA MARIA VIOLETA 
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TOTH PAL MELINDA
TÓTH-TRPKOVICI TIMKA
TRANCĂ MARIA-CRISTINA
TUDOR LUCIA 
TUDOR LUMINIȚA
TUDOR MONICA-ALINA 
TUNDREA CRISTINA-ROXANA
TUȘA MARIA ANGELA
UDRESCU GHEORGHIȚA
UNGUREAN LILIANA
UNGUREANU ALINA-MIOARA
UNGUREANU MIHAELA
URICIUC CAMELIA-NICOLETA
URSACHE ADINA-MARIA
USCATU MARIA ALEXIA
VACARITA STELA-MARIA
VADUVA MARIANA
VAIDA-FLORENTINA-MARIANA
VĂLEANU VALENTINA
VALEANU-CRISTINA
VALENTINA MATEI
VASILACHE DORINA
VASILACHE GABRIELA
VLAICU MIHAELA
VLAȘIN MIHAELA CORINA
VOICU EUGENIA
VOICU MIHAELA
VRINCEANU AURORA
ZAHARIA ALINA-GABRIELA
ZAINEA ANDREEA
ZAMFIR IONELA-DANIELA
ZIDARU DENISA- ISABELLA
ZSIGMOND-SZEKELY EDITH
ZVARICI-IULIANA
ANA C. VIRLAN
BORSAN FLORINA
NICOLA ANA NICOLETA
PETRE IRINA SIMONA
TIRNA ANGELICA MIOARA / TALANGA MIHAELA OANA 1146
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