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Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a 

școlii 
ID proiect: 2016-1-RO01-KA101-023335 – finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+ 
Beneficiar : Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași 

 
În perioada 1 septembrie 2016-31 octombrie 2017 Colegiul Tehnic ”Dimitrie leonida ” 

Iași a derulat proiectul Erasmus+ KA1- Learning Mobility of Individuals – School education and 
staff, cu denumirea Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii , pentru a 
dezvolta la nivelul resursei umane din școală competențe, atitudini și valori privind metode, 
tehnici și strategii în domeniul managementului școlar, marketingului școlar, metode și strategii 
didactice inovative, administrarea resurselor didactice, competențe lingvistice și multiculturale, 
în vederea creșterii performanței și competitivității instituției și armonizarea cu valorile 
europene. 
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FLUXUL 1 
Marketing educațional 

Cum să facem școala mai vizibilă, dincolo de 
zidurile ei 

”Educational Marketing-Reaching audiences 
outside the school walls” 

21-25 noiembrie 2016, Ourem, Portugalia 
 

 
Participanți :  
Prof. Carmen Cezarina Burlibașa 
Prof. Maria Bejan 
Prof. Irina Elena Aporcăriței 
Secretar Cristina Alina Ghimici 
 
Cursul  a urmărit să prezinte și să dezvolte următoarele elemente de conținut: 
1. Analiza pieței 
2. Campania de marketing 
3. Identitate și branding 
4.  Planul de marketing 
 
- analiza pieței și clienților care utilizează resursele primare și secundare - surse de 

informare. 
- principalele elemente utilizate în dezvoltarea cu succes a unei campanii de 

marketing (dezvoltare strategică, cercetare de piață, creativitate, analiza, implementarea 
campaniei și măsurarea rezultatelor). 

- concepte-cheie importante: comportamentul clienților, poziționarea și echitatea 
mărcii 

- definirea branding-ului și aplicarea tehnicilor de branding în școlile moderne. 
- identificarea celor mai bune modalități prin care școlile pot dezvolta și utiliza 

surse specifice de avantaj competitiv. 
- elaborarea unui plan de marketing care să fie atât etic, cât și responsabil. 
Ce este marketingul ? 
" Procesul de gestionare prin care mărfurile și  serviciile trec de la concept la client. " 
” Marketingul este înțelegerea afacerii în termeni de nevoi ale clienților și satisfacerea 

acestora. ” 
Care este diferențe dintre marketing și vânzări? 
Marketingul – oamenii dau valoare produsului 
Vânzare - oamenii schimbă banii pe produse. 
 
În esență marketingul reprezintă punerea produsului potrivit la locul potrivit, la prețul 

potrivit, la timpul potrivit. 
Rezultatele în marketing depind de 4 elemente: 
1. Identificarea, selecția și dezvoltarea produsului/serviciului; 
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2. Determinarea prețului; 
3. Selecția canalelor de distribuție pentru a ajunge la client; 
4. Dezvoltarea și implementarea strategiilor promoționale. 
Produsul și alegerea produsului: 
- Ce vrea clientul de la serviciul dvs.? 
- Ce nevoi satisface? 
- Ce calități trebuie să aibă ca să satisfacă nevoile clientului? 
- Cum este prezentat? 
- Cum se diferențiază de competitori? 
Plasarea: 
- Unde caută clienții produsul tău? 
- Cum puteți accesa cele mai bune canale de distribuție? 
- Aveți nevoie să forțați în vânzarea? Să participați la evenimente/târguri? Să faceți 

promovare online? 
- Ce fac concurenții dvs.și cum poți învăța din asta, cum vă puteți diferenția? 
Prețul: 
- Care este valoarea serviciului pentru client? 
- Este un preț sensibil pentru client? Îl afectează în alegerea serviciilor dvs.? O 

reducere de costuri/ preț, ar mări cota de piață? 
- Cum comparați prețul cu cel al competitorilor? 
Promovarea: 
- Unde și când puteți transfera mesajele de prezentare a serviciilor oferite către 

piața țintă? 
- Cum creșteți audiența în mediul online, în presă, poștă electronică, Internet sau 

prin prezentarea prin materiale și mijloace tradiționale (panouri, publicații, etc.)? 
- Care este cel mai bun moment pentru promovare? Există un moment potrivit? 
- Cum fac promovare competitorii dvs. ? 
Cercetarea de piață 
Cercetarea primară: 
- Trebuie făcută întotdeauna, răspunde anumitor probleme legate de serviciile 

oferite, se realizează prin intermediul chestionarelor, sondajelor sau interviurilor. 
Cercetarea secundară: 
- Face uz de informațiile obținute prin cercetarea primară , face apel la informații 

din piață accesibile publicului, cum ar fi : rapoarte, informații din mass-media, rezultate din 
sondaje, comparații cu alte sisteme sau instituții 

Cum facem cercetarea de piață în școală? Identificăm : 
- Procentajul absolvenților care merg la universitate 
- Procentajul absolvenților care se angajează 
- Procentajul elevilor care abandonează școala 
- Câte ore petrec elevii online? 
- Elevii folosesc facebook sau mediul online? 
Toate datele sunt importante, toate datele trebuie păstrate și analizate.  
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Trebuie să determinăm comportamentul clienților - studiem indivizii, grupurile și 
procesele pe care le utilizează în selecția serviciilor pentru satisfacerea nevoilor și impactul pe 
care aceste procese îl au asupra clienților și societății. 

Dacă studiem comportamentul clienților ajutăm organizația să-și îmbunătățească strategia 
de marketing și să înțeleagă ce probleme are legat de : 

- Psihologia consumatorilor, cum se simt, cum gândesc, motivația și se va selecta 
între diversele alternative  

- Cum este clientul influențat de mediul cultural și familial 
- Comportamentul consumatorilor în luarea deciziilor 
- Motivația consumatorilor și alegerea între produse diferite 
- Modul în care școlile se adaptează și concep o strategie de marketing îmbunătățită 

prin care să ajungă mai eficient la consumatori. 
Deci, de ce trebuie să avem grijă la comportamentul clientului? Pentru că cel mai evident 

este strategia de marketing. De exemplu, consumatorii vor fi mai receptivi la reclamele pentru 
mâncare când le este foame, astfel vom învăța să le deschidem apetitul dupa-amiază.  

 
7 pași pentru o campanie de marketing de succes 
1. Trebuie să avem o înțelegere clară despre cum este publicul țintă/ audiența. 
Este important să identificăm clar publicul țintă, atitudini, interese, comportamente, 

preferințe personale, să dezvoltăm mesaje-cheie care să se plieze pe profilul lor, și să identificăm 
cele mai bune canale de comunicare pentru aceasta . Etape: 

- Cine sunt clienții țintă? 
- Care sunt motivațiile lor? 
- Cum le place să se comunice cu ei? 
- Care sunt publicațiile sau canalele de comunicare pe care le folosesc: ce ziare, 

reviste, site-uri consultă frecvent? 
- Folosesc canale media, despre ce subiecte comunică/vorbesc? 
2. Alegeți canalele de comunicare 
Nu toată lumea trebuie să fie pe facebook sau să studieze panouri publicitare. Este mai 

bine să ne concentrăm pe canalele mai eficiente decât să încercăm să fim peste tot , tot timpul. 
De aceea: 

- Ce canale folosesc clienții noștri? 
- Care sunt punctele forte și punctele slabe ale canalelor de comunicare? 
- Cum mă vor ajuta să îmi ating obiectivele? 
3. Să avem un aspect consistent. Să ne asigurăm că avem o identitate vizuală bună. 

Identitatea vizuală este mai mult decât sigla. Aceasta presupune un design de ansamblu ( un 
aspect, un stil, fotografie și grafică unice, care să scoată în evidență acel ceva al nostru). 

4. Trebuie să creăm un conținut consistent, ușor de adaptat pe diferite canale ( 
portabilitate) 

Conținutul trebuie să fie clar, nu utilizăm expresii care să producă confuzii, utilizăm 
mesaje convingătoare, interesante pentru receptor, captivante, indiferent de canal. 

5. Ne asigurăm că mesajele sunt integrate. Trebuie să fim siguri că mesajele au 
aceeași destinație, indiferent de canal - se vor centra pe elevi și pe serviciile noastre.  
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6. Echipe de marketing trebuie să lucreze sincron. Se vor organiza ședințe de lucru, 
se vor stabili elementele de bază și comune. 

7. Urmărim campania de publicitate. Dacă este un panou publicitar, o revistă sau o 
campanie online trebuie să ne asigurăm că are vizibilitate, vizualizări. De ex pe facebook, un 
anunț eficient atinge 2k interacțiuni. 

 
Brandingul și identitatea  
- Este modul în care te percep clienții 
- este procesul implicat în crearea unui nume unic și a imaginii în mintea și ochii 

consumatorului, prin intermediul campaniilor publicitare.  
- Brandingul își propune să stabilească o semnificație și o prezență diferențiată pe 

piață  care să atragă și să păstreze clienții fideli.  
- Logo-ul sau elementele grafice nu sunt suficiente. Când ne gândim la brandul 

nostru trebuie să ne gândim la întreaga experiență a clienților noștri, obținută în activitățile 
noastre, în relație cu noi, ceea ce vede în procesul de promovare, în mediul online, în presă, 
social-media, modul în care comunicăm cu aceștia, experiența din relațiile cu noi. 

- Promovează recunoașterea 
- Ajută să ne distingem de concurenți 
- Oferă motivație staff-ului 
- Ajută la conectarea emoțională a clienților cu noi 
- Un brand puternic oferă valoare instituției 
Cum vă poziționați ca marcă? 
De ce un elev preferă o anumită școală? De ce v-ar prefera pe dvs.? 
- Trebuie să concepem un brand care să ne definească și care să aibă o anumită 

valoare în mintea clientului 
- Întrebări la care să răspundem: Este marca diferită față de a concurenței? Are o 

semnificație pentru piața țintă? Este important pentru instituție să aibă elevi? Brandul ajută la 
susținerea instituției? 

- Brandul se creează investind în instrumente, în canale de comunicare specifice 
pieței educaționale și se evaluează prin evoluția cotei de piață, bugetului, prestigiului, 
partenerilor, rezultatelor. 

 
Avem nevoie de un avantaj competitiv 
- Superioritatea câștigată de instituție atunci când furnizează aceleași servicii ca și 

competitorii dar la un preț scăzut, la prețuri mai mari dar la o calitate mai bună, cu rezultate mai 
bune 

Pentru a realiza acest avantaj competitiv avem nevoie să facem analiza SWOT.  
Punctele tari și punctele slabe se referă la caracteristici interne, oportunitățile și 

amenințările la mediul extern. 
Puncte tari: 
- Ce avantaje are instituția noastră? 
- Ce face mai bine decât ceilalți? 
- Ce resurse unice sau costuri scăzute poți atrage? 
- Ce văd oamenii in piață despre atuurile tale? 
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- Ce înseamnă că ai obținut succes/ ai obținut vânzare? 
Puncte slabe: 
- Ce am putea îmbunătăți? 
- Ce ar trebui să evităm? 
- Ce vede publicul ca slăbiciuni? 
- Ce factori contribuie ca scăderea numărul de opțiuni și de elevi? 
Oportunități: 
- Ce oportunități putem găsi? 
- Ce tendințe interesante cunoaștem? 
- Modificări legislative importante legate de domeniul nostru? 
- Schimbări în modelele sociale, profilul populației, schimbările stilului de viață? 
- Evenimente locale? 
Amenințări: 
- Ce obstacole întâmpinați? 
- Ce face concurența? 
- Se schimbă standardele sau specificațiile de calitate pentru locul de muncă, 

produsele sau serviciile noastre? 
- Modificarea calificărilor afectează poziția noastră? 
- Probleme financiare? 
- Punctele slabe amenință instituția? 
 
Planul de marketing 
Elemente de conținut: 
1. Situația actuală a școlii 
2. Descrierea publicului țintă 
3. Ce dorim să obținem? 
4. Strategii și tactici utilizate 
5. Bugetul de marketing 
6. Unde vrem să ajungem 

Prof. dr. Carmen Cezarina Burlibașa 
Prof. Irina Elena Aporcăriței 

Participanți Flux 1 
Testimoniale  
 

ÎNVĂȚÂND DE LA CEI MAI TINERI 
Prof. Maria Bejan 
Participant flux 1 

 
 

       În  perioada 21 noiembrie 2016 - 25 noiembrie 2016 
am  participat la Ourem,  Portugalia, un grup de patru 
profesori de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iași, la 



7 
 
 

cursul ”Educational Marketing-Reaching audiences outside the school walls”, furnizat  de 
Organizația INSIGNARE- Asociacao de Ensigno e Formacao din Ourem, Portugalia. 

 
 
Proiectul 2016-1-RO01-KA101-023335 a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin 

programul ERASMUS +.  
Formatorul nostru, Ricardo Lopes,  ne-a prezentat 

în patru zile de cursuri : 
- principiile de bază ale marketingului( Marketing 

basic principles) 
- nevoile specifice în marketing educațional 

(Specific needs in Educational Marketing) 
- crearea unui brand (de școală)  solid (Creating a 

solid brand) 
- înțelegerea   rețelelor social - media ca o forță în 

marketing (Understanding   Social Media as a powerful 
tool).  

De asemenea, am reținut cuvinte cheie în 
Marketingul educațional, customers, brand, value, 
satisfaction, targhet(results), research.        

  În ultima zi de curs am participat la discuții, 
dezbateri, apoi la evaluare și certificare. 

 
 

 
 ”Educational Marketing-Reaching audiences outside the school walls”- 

21.11.2016-25.11.2016 

Furnizor INSIGNARE Associacao de Ensino e Formacao, Ourem,Portugalia 

Ghimici Cristina Alina, secretar șef 
Participant flux 1  

 

Ținta: să redescoperim noi valori pentru a satisface 
cerințele beneficiarilor noștri și a redeveni un brand în 
învățământul tehnic ieșen. 

În cadrul acestui flux am învățat noi metode de 
promovare a școlii, printre care: 

- broșura să conțină interviuri scurte cu elevii 
școlii, interviuri cu agenții economici care fac și reclamă 
școlii 

- broșura să aiba design, sigla să fie pe prima 
pagină, în informațiile din broșură să se regăsească și inserția absolvenților 



8 
 
 

- promovarea să fie făcută și de absolvenți 
sau daca s-ar putea chiar de o vedeta consacrată 
în rândul elevilor 

- să avem un LOGO al școlii, care să fie 
unic și să nu se mai schimbe 

- să facem un brand (care să conțină/ sau nu logo) 
care să se difereneze alte. 

 
Am pus la punct un plan de marketing: 

- poziția școlii la momentul actual 
- descrierea țintelor cărora ne adresăm 
- așteptările noastre 
- strategii și tactice folosite 
- bugetul pe care lucrăm 
- poziționarea brandului (cine suntem și ce vrem să ajungem). 

 

 

ERASMUS+ KA1   2016-1-RO01-KA101-023335 

INTEGAREA MODELELOR EUROPENE IN DEZVOLTAREA STRATEGICA A SCOLII – 
FLUX 1 

 

 

În  perioada 21 noiembrie 2016-25 noiembrie 2016 am  participat la OUREM PORTUGALIA, la cursul 
Educational Marketing-Reaching audiences outside the school Walk, furnizat  de  Organizatia 
INSIGNARE din Fatima, Portugalia. 

 

Proiectul 2016-1-RO01-KA101-023335 a fost finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ, prin 
programul ERASMUS+, beneficiar fiind Colegiul Tehnic DIMITRIE LEONIDA din Iasi, 
România.                               

                   

Formatorul nostru, Ricardo Lopez,  ne-a prezentat noțiuni de marketing cât și împortanța 
acestuia în dezvoltarea școlară. Un rol important în promovarea școlii o are crearea unui brand 
puternic, o imagine unică a școlii în comunitate. Trebuie să promovăm ceea ce avem, ceea ce facem 
pentru a putea fi identificați mai ușor, pentru a putea fi apreciați.  
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Am învățat că o imporțantă deosebită o are comunicarea cu partenerii educaționali utilizând 
comunicarea în mediul virtual, facebook-ul, messenger, instagram și alte căi de comunicarea care 
oferă un feedback imediat. Aceste mijloace moderne de comunicare facilitează accesul rapid la 
informații.  

                

 

Activitățile de formare s-au finalizat cu  evaluare și înmânarea certificatelor de absolvire. 

 

Deoarece trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, pe perioada formării am făcut și vizite 
culturale în Lisabona, Ourem, Tomar, Leiria,  Pousada, Fatima. 
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     Prof. Dr. Ing. Carmen Cezarina Burlibașa 

Participant flux 1  
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FLUXUL 2:  

Școala – o experiență satisfăcătoare: strategii și 
competențe pentru profesori 

27.03-1.04.2017 
Barcelona, Spania 

”A satisfying School Experience , Strategies and skills 
for Teachers” 

 
Participanți: 
Prof. Mihaela Narciza Cadiș 
Prof. Irina Elena Aporcăriței 
Prof. Blanaru Oana Mihaela 
Prof. Gabriela Chiperi  

 
Cursul a fost susținut în cadrul proiectului Integrarea modelelor europene în dezvoltarea 

strategică a școlii, de către Susan Gagliano, la sediul Europass Teacher Academy, în Barcelona. 
Pe lângă cei patru participanți din cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași, la curs au 
mai participat cinci profesori din Grecia și unul din Finlanda. 

În prima zi s-au discutat motivele și consecințele abandonului școlar și importanța 
relațiilor școală-familie și a unui mediu care promovează creșterea stimei de sine. De asemenea, 
Susan a oferit câteva sfaturi pentru managementul clasei.  

În primul rând este important să păstrăm consecințele la nivel minim: când o regulă este 
încălcată, ar trebui să folosim cele mai mici consecințe cu putință și să observăm dacă este de 
ajuns, fără să folosim consecințe prea mari prea repede, consecința ar trebui să fie pe măsura 
abaterii; dacă un elev își uita tema, se poate aplica o consecință care să îl ajute să recapituleze 
ceea ce trebuia să facă acasă (de exemplu: să facă tema și să creeze niște “fițuici” cu informațiile 
cele mai importante, ca și cum urmează să “copieze” la un test); dacă un elev răspunde urât 
profesorului i se pot adresa 3 întrebări tip joc despre conținutul lecției, la care trebuie să răspundă 
cât mai bine ca să primească un card “ieși din închisoare”, ca la Monopoly; dacă un elev/o eleva 
deranjează clasa, putem profita de acest prilej pentru o discuție sau activitate de tip acvariu, în 
care elevul/eleva să fie centrul atenției într-un mod pozitiv. 

Este greșit să pedepsim o clasă întreagă (altfel elevii buni pot să-și piardă încrederea în 
profesor). În schimb este important ca profesorul să gândească asemenea unui hipnotizator: în 
loc să spună “Luați loc, faceți liniște, deschideți cărțile la pagina 35 și citiți”, poate încerca 
puterea sugestiei, alături de o notă de umor. De exemplu: “Stați confortabil în scaunul vostru. 
Închideți gura și simțiți cum urechile și ochii vi se deschid”;  “Simțiți cum ochii vi se fixează pe 
pagină. Ce vedeți? Cuvinte? Imagini? Ce poveste ne va spune această pagină?” sau “Ațintiți-vă 
ochii asupra mea. Toate celelalte gânduri dispar.” 

O altă tehnică importantă este efectuarea apelurilor/e-mailurilor pozitive acasă. În primul 
rând trebuie să încercăm să trimitem un mesaj pozitiv tutorelui fiecărui elev (părinte, bunic, frate 
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sau soră, tutore legal) cel puțin o dată pe semestru. În cazul în care comportamentul elevului nu 
permite un asemenea mesaj, putem scrie un mesaj în care să descriem comportamentul pe care îl 
dorim din partea acelui elev, apoi îi arătăm mesajul și îi spunem că am dori să îl trimiteți 
tutorelui, dar să ne anunțe când va fi momentul potrivit. Astfel elevul este responsabilizat și i se 
oferă motivație să devină mai bun. De asemenea este important să încercăm sa aflăm cât mai 
multe despre un elev dificil de la părinții săi. Poate uneori vom afla că elevul este foarte răbdător 
cu bunica sa bolnavă de Alzheimer, sau că a învățat să cânte la muzicuța fără instrucțiuni. Orice 
ne poate ajuta să stabilim o legătură cu tutorele, cu elevul și ne poate ajuta să ne schimbăm 
părerea negativă pe care o avem despre acel elev. 

Momentele de tranziție sunt și ele foarte importante, deoarece majoritatea întreruperilor și 
a comportamentelor negative au loc înainte de a se suna de ieșire și între activități. Momentele de 
tranziție pot fi totuși folosite pentru consolidarea conținutului și a coeziunii grupului. Când 
distribuim fotocopii, putem da teancul de hârtii unui elev căruia să îi cerem să ia una și să le dea 
pe celelalte mai departe. Se poate porni chiar cronometrul, iar dacă sarcina este îndeplinită în 
aproximativ 2 secunde de elev (de exemplu 25 de elevi termină în 50 de secunde), câștigă. După 
ce câștigă de 5 ori, primesc un premiu. Chiar înainte de a se suna de ieșire, le putem da bucățele 
de hârtie pe care să scrie o “declarație de încheiere”, care poate răspunde la întrebarea “Ce te-a 
surprins astăzi?” sau “Despre ce ești curios să afli mai multe după lecția de azi?” Astfel ei sunt 
ocupați iar noi primim feedback precis pentru lecția următoare. Le putem cere chiar să scrie un 
rând care să rezume conceptul, procedura sau abilitatea despre care s-a vorbit în clasă în termeni 
atât de simpli încât și un copil de 6 ani ar înțelege. 

Trebuie să construim anticiparea, ca într-o pauză de reclame (de exemplu, la începutul 
orei spunem „mai târziu veți descoperi de ce avem urechi/ce credea Shakespeare despre femei/de 
ce buzele ni se fac albe când ne speriem”) și să ne mișcăm prin clasă, astfel elevii nu vor ști 
niciodată când vom sta brusc în spatele lor sau lângă ei. Dacă un elev vorbește cu alt elev, simpla 
apropiere a profesorului de ei îi va face să înceteze, fără a fi nevoie să le fie atrasă atenția. De 
asemenea, trebuie să le oferim elevilor opțiuni (adecvate). Ei au nevoie să creăm o structură a 
lecției apoi să ne gândim ce aspecte ar putea alege (de exemplu “Acest proiect se poate realiza 

fie în perechi, fie individual. Ce preferați?”; 
sau “Am nevoie sa decorez acest perete. Ar 
trebui să facem postere sau colaje despre 
lanțul trofic?”; sau chiar “V-am cerut să nu 
mai vorbiți. Aveți 2 variante. Puteți fie să 
continuați să vorbiți și să pregătiți un 
rezumat oral de 5 minute având ca subiect 
lecția de azi (folosind astfel dorința de a 
vorbi a elevului), fie puteți să faceți liniște și 
să fiți atenți”). 

Este totuși important să le arătăm că 
ne face plăcere să predăm la clasa lor și să 
găsiți părțile bune din fiecare dintre ei. E 

posibil să fim singura persoană din viața lor care le observă. Și chiar dacă elevii noștri sunt destul 
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de norocoși încât să aibă familii iubitoare, totuși este drăguț să primească un feedback pozitiv din 
partea noastră. De exemplu putem spune: “Această clasă mă face să îmi amintesc de ce am vrut 
să devin profesor/profesoară”; sau “Sunt entuziasmat/ă când predau acest roman”. 

 

În următoarea sesiune de curs, participanții au prezentat pe scurt țările, școlile și sistemele 
de educație din care fac parte, iar Susan a prezentat tipurile de motivație (intrinsecă și extrinsecă) 
și importanța lor în cadrul procesului educativ.  

În ceea ce privește motivația intrinsecă, factorii motivaționali intrinseci includ fascinația 
față de un subiect, relevanța față de viață și lume, un simț de realizare și o vocație. Avantajele 
acestui tip de motivație sunt că poate fi de lungă durată și nu are nevoie de stimuli externi, iar 
accentul cade pe subiect și  nu pe pedepse sau recompense. Dezavantajele sunt că dezvoltarea 
motivării intrinseci poate produce schimbări în comportament destul de lent și necesită multă 
pregătire și necesită o cunoaștere foarte bună a elevilor. 

Motivația extrinsecă include așteptările părinților, așteptările altor modele, note, burse, 
recompense în general. Avantajele sunt că poate produce schimbări de comportament destul de 
repede, implică foarte puțin efort sau pregătire și nu necesită o cunoaștere foarte bună a elevilor. 
Dezavantajele sunt că poate distrage elevii de la a învăța cu adevărat un subiect, sistemul de 
recompense și pedepse tinde să crească, nu încurajează lucrul în echipă și dacă înlăturam 
recompensele elevii își pierd interesul. 

Ce merge la copii? Conținutul 
trebuie să fie relevant, să existe un 
scop, trebuie să le permitem să aibă o 
opinie, să îi lăsăm să eșueze destul 
încât să poată crește, dar sarcina să fie 
realizabilă și împărțită în sarcini mai 
mici. Elevii trebuie mereu stimulați 
(de exemplu „Bravo. Ești cu un pas 
mai aproape de țelul tău”), iar 
sarcina/conținutul să fie distractiv/ă. 
Ca persoane care îi educă, trebuie să 
ne iubim elevii. 

Cum motivăm? Trebuie să devenim un model cu energia, entuziasmul și pasiunea 
noastră; să ne cunoaștem elevii foarte bine, inspirându-le loialitate; să dăm exemple despre cum 
munca pe care o depun îi pregătește pentru viitor; să folosim activități care să implice cât mai 
mult elevul, cum ar fi proiectele, rezolvarea de probleme, etc; să avem așteptări realiste în ceea 
ce privește performanța, bazate pe aptitudinile clasei; să acordăm importanța cuvenită testelor și 
notării; să acordăm laude, critici constructive și feedback fără să judecăm; să le permitem 
elevilor să aleagă anumite teme și să îi evaluăm în moduri variate. 
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Următoarea zi a avut drept temă centrală 
creativitatea. Ce este creativitatea? “Procesul 
dezvoltării de  idei originale și de valoare. 
Inteligența creativă este dinamică, diversă și 
distinctă” (Sir Ken Robinson) Creativitatea se află 
în noi toți. Nu există un tip de personalitate asociat 
cu creativitatea. Specia umană este curioasă din 
naștere, deci creativă. Orice activitate care ne 
antrenează inteligența ne poate stimula 
creativitatea, din moment ce inteligența este esențial 
creativă. 

În cadrul acestei discuții s-a evidențiat distincția dintre emisfera dreaptă și emisfera 
stângă a creierului. Emisfera dreaptă (numită și „Artistul”) este emisfera creierului considerată 
vizuală, intuitivă, simultană, conectată cu intuiția, imaginația, emoțiile, creativitatea artistică. 
Emisfera stângă (numită și „Judecătorul”) este emisfera creierului considerată verbală, analitică 
și secvențială, conectată cu planificarea, organizarea, logica și gândirea analitică.  

Altă distincție importantă este 
între gândirea matematică/logică și 
gândirea creativă. Se crede că gândirea 
creativă cea mai puternică se petrece 
atunci când emisfera stângă și cea 
dreaptă a creierului se combină și 
aplică atât procese generative cât și 
procese evaluative. Gândirea 
matematică/calculată este sigură, 
închisă, de tipul - un singur răspuns 
corect, exactă, rapidă, de tipul alb-
negru, bazată pe analiză, logică, 
diferențe și categorii, rațională, precisă, serioasă, familiară. Gândirea creativă este plină de 
îndoieli, multe răspunsuri corecte, aproximativă, înceată, așteaptă, are mai multe nuanțe, 
bănuieli, intuiții, similarități și conexiuni, visătoare, difuză, jucăușă, nouă. 

O altă distincție: gândirea convergentă și gândirea divergentă. Gândirea convergentă este 
liniară, necesită foi de lucru, abilități și repetiții, răspunsuri “corecte”. Gândirea divergentă este 
bazată pe colaborare, proiecte, construiește, multe răspunsuri corecte. Gândirea creativă este 
convergent-divergentă. 

Susan a menționat și anumite tehnici de mindfulness și a venit cu anumite sugestii pentru 
a avea o atitudine de tipul „totul e posibil”. Este bine să depășim percepția că „eu nu sunt 
creativ/ă”, să credem că se pot întâmpla lucruri neașteptate, să ne distrăm jucându-ne cu ideile, să 
fim curioși/curioase, să ne înfruntăm temerile, să vorbim cu oamenii despre ideile noastre, să 
tolerăm ideea de a nu ști și să fim proactivi. O abilitate este un lucru de care suntem capabili/e, 
motivația determină ce facem, iar atitudinea determină cât de bine facem lucrul respectiv. 
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Ultima temă abordată a fost bunăstare și învățare versus stres și frustrare. S-a vorbit 
despre surmenare, care este o stare de epuizare fizică, mentală și emoțională rezultată din stresul 
cronic și are simptome psihologice, fizice și de comportament. Factori care conduc la surmenare 
sunt condițiile de lucru inadecvate, clasele supraaglomerate, cerințele de lucru exagerate, 
presiunea termenelor limită, prea multe roluri de îndeplinit, reformele școlare impuse, presiunea 
testelor, salariul insuficient, oportunitățile limitate, lipsa autonomiei, lipsa pregătirii adecvate, 
lipsa recunoașterii și a feedback-ului, lipsa sprijinului administrativ, lipsa sprijinului colegilor, 
comportamentul negativ al elevilor, comunicarea dificilă în contextul multiculturalității, părinții 
pretențioși. 

Pentru prevenirea și tratarea surmenării e bine să luăm aminte la semnele de avertizare! 
Tot personalul ar trebui să cunoască detalii despre surmenare. Administratorii ar trebui să 
efectueze interviuri și evaluări. De asemenea este important să existe un management al timpului 
adecvat; dezvoltare profesională, cum ar fi mentorat, conferințe, work-shopuri, seminarii; 
workshopuri pe tema managementului stresului; meditația și tehnicile de respirație; să se 
cunoască tehnici de rezolvare a problemelor; să existe grupuri de sprijin reciproc; feedback și 
recunoaștere; resurse adecvate; un mod de conducere bazat pe sprijin/înțelegere/compasiune; 
relații colegiale; 7 ore de somn; mâncare sănătoasă; aer proaspăt și exerciții fizice. 

Prof. Oana Mihaela Blanaru 
Participant flux 2 

Testimoniale  
 

EXPERIENȚA EUROPEANĂ 
Prof. Gabriela Chiperi 

Participant flux 2 
 
 

În perioada, 27-31 martie 2016, am participat la fluxul 2 din cadrul proiectului 
“Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii”. 

Mobilitatea s-a desfășurat sub forma de curs structurat, cu tema:”A satisfying school 
experiences, Strategies and skills for Teachers”, furnizorul a fost Europass Teacher Academy, 
Barcelona. 

 A fost o formare extrem de densă, dinamică și interesantă, cu importante câștiguri pentru 
adaptarea de strategii eficiente de creare a unui mediu favorabil învățării. Voi prezenta  câteva 
aspecte din desfășurarea cursului care reprezintă achiziții semnificative pentru dezvoltarea 
profesională și personală. 

 1) Lucrul în cadrul unei echipe multinaționale (10 profesori din Finlanda, Romania, 
Grecia și un formator de origine americană care trăiește în Italia). 

 2) Înțelegerea rolului unor elemente fundamentale pentru construirea unui mediu 
favorabil în școală (possitive school). Acestea sunt: 

             •angajamentul 
             •apartenența 
             •viziunea 
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             •respectul 
             •siguranța 
             •implicarea 
             •gratitudinea 
             •distracția 
             •creativitatea 
 3) Câteva strategii de motivare a elevilor, din perspectiva profesorului: 
           •stabilește obiective și reguli clare 
           •stimulează libertatea de exprimare 
           •laudă, încurajează și oferă recompense 
           •încurajează munca în echipă 
           •fii entuziast 
           •cunoaște-ți elevii 
           •stabilește ținte înalte, dar nu de neatins 
           •desfășoară activități distractive 
           •schimbă aspectul sălii de curs 
           •surprinde elevii cu ceva nou 
  4) Exersarea unor metode active. Sunt de prezentat, metoda speed- dating prin care se  

dezvoltă tehnici de comunicare și negociere și se încurajează schimbul de idei; jocul ”behind 
your back” prin care se încurajează exprimarea pozitivă despre ceilalți. 

  5) Privilegiul de a trăi o experiență culturală provocatoare, întâlnirea cu opera lui Gaudi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 
 

FLUXUL 3 
 

Management Școlar 
5-9 mai 2017 

Joensuu, Finlanda 
”School Management” 

 
 
Participanți: 
Prof. Carmen Cezarina Burlibașa 
Prof. Luminița Ștefania Agachi 
Prof. Mihaela Narciza Cadiș 
Prof. Irina Elena Aporcăriței  

 
CUM SĂ MENȚII RIDICATĂ CALITATEA ÎN ȘCOALĂ 
 

Curs sustinut de d-l Ara Hayrabedian, International coordinator North Karelia 
Municipal Education and Training Consortium Vocational College, Finland 

Calitatea educațională este de o importanță vitală pentru viitorul oricarei societati. 
Imbunătăţirea treptată, dar constantă a calităţii şcolilor va avea ca rezultat o performanţă 

educaţională mai bună şi o creştere a şanselor de angajare a viitorilor absolvenţi. 
Prin introducerea de metode creative si motivante care să ţină pasul cu schimbările și 

cerințele industriei și serviciilor, atitudinea elevilor se va îmbunătăți, la fel ca şi dorința și 
disponibilitatea lor de a a păstra şi de a aplica ulterior, cele învățate. 
          Acum, școlile se confruntă cu noi cerințe. Părinții se așteaptă la mai multă grijă faţă de 

copiii lor din partea profesorilor (numărul de elevi cu dislexie, discalculie, ... a crescut 
considerabil), guvernul stabilește cerințele sale și așteptările în domeniul educației (teme cross- 
curriculare, politica de egalitate a șanselor, capacitatea școlii de elaborare a politicilor ...) și, de 
asemenea, părțile interesate (personalul, elevii, întreprinderile, societatea civilă) doresc să aibă 
un impact asupra modului în care școala abordează problemele. 

De aceea, atunci când o școală dorește să ofere calitate, ea are nevoie de un sistem pentru a 
examina modul în care factorii sociali afectează schimbarea școlii în general și a proceselor 
educaționale, în special. Doar așa poate găsi un răspuns adecvat și să se adapteze acolo unde 
este necesar. Unul dintre marile avantaje de a lucra 
la calitatea educaţională, este faptul că procesul 
poate fi iniţiat atât de către conducerea şcolii cât şi 
de cadrele didactice 

        Dezvoltarea de calitate trebuie să asigure 
menținerea calității în educație (sau la școală) și să 
ofere o îmbunătățire constantă. Trebuie să fie ciclică. 
Asta înseamnă că echipa trebuie să stabilească 
obiective SMART (planifică acțiunile, execută 
acțiunile, verifică dacă sunt atinse obiectivele și 
ajustează planurile, dacă este necesar). 
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Acest ciclu succesiv este 
cunoscut sub numele de ,, Ciclul 
PDCA”. Verificarea, ajustarea 
planurilor și asigurarea rezultatelor sunt 
de cea mai mare importanță, și sunt 
adesea neglijate în dezvoltarea calității 
școlii. 
 

THE PDCA CYCLE 
          Plan, Do, Check and Act  
 

De fiecare dată când școala poate completa un ciclu, este ridicat nivelul de dezvoltare al 
calității. Imbunătăţirea este asigurată de sistemul de calitate. 
,,PLANIFICĂ 

Stabilirea obiectivelor și proceselor necesare pentru a obține rezultate în conformitate 
cu rezultatele așteptate (obiectivul sau obiectivele). 
,,FĂ” 

Implementarea noilor procese, de multe ori pe o scară mică, dacă este posibil, pentru a 
testa efectele posibile. Este important să se colecteze date pentru diagrame de analiză pentru 
etapa următoare . 
,,VERIFICĂ” 

Măsurarea şi compararea rezultatelor colectate în raport cu rezultatele aşteptate, ţintele 
sau obiectivele fixate în ,,PLANIFICĂ” pentru a vedea noile tendințe, în scopul de a converti 
datele colectate în informații. Informația este ceea ce ai nevoie pentru următorul pas. 
„ACŢIONEAZĂ“ 

Analizarea deficienţelor pentru determinarea cauzelor care le- au produs şi găsirea de 
metode pentru îmbunătăţirea acestora. 

Ca urmare, principiile unei strategii de succes sunt: 
1. Activități orientate către beneficiarii actului 

educațional 
2. Elevi sănătoși și motivați 
3. Cooperarea activă cu partenerii de pe piața 

muncii 
4. Profesori competenți, calificați și sănătoși 
5. Know- how nou și creativ 

6. Un bun management al schimbărilor și curajul de 
a face schimbări 

7. Dezvoltarea educației vocaționale bazată pe 
nevoile pieței muncii 

 
Cine lucrează la calitatea educațională 

1. Managementul 
Rolul esențial al Consiliului executiv în punerea în aplicare a politicii de calitate este 

evidențiat de standardele ISO și în EFQM (modelul standardului european de calitate). 
În leadership, este necesară o viziune unică și clară din partea conducerii cu privire la 

aspectele de calitate ale școlii, care să coincidă însă cu cele ale Comitetului executiv. 
Este de preferat comunicarea de sus în jos și abordări de jos în sus. Orientarea de către 

conducerea școlii și participarea angajaților trebuie să fie realizate în același timp. 
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2. Consiliul de calitate al școlii 

Consiliul de calitate este un consiliu consultativ compus din membri ai conducerii, 
personalului administrativ, profesori și, dacă este posibil, elevi și alte părți interesate. 

Consiliul este prezidat de director. Coordonatorul de calitate este, de preferință, 
secretarul care pregătește ordinea de zi .Funcțiile pot diferi de la o școală la alta și în funcție de 
fazele de punere în aplicare. 

La început, Consiliul de calitate este axat în special pe: 
• principiile și obiectivele de lucru. 
• pregătirea și coordonarea ,,cadrelor de calitate “(misiune, viziune, procese, obiective 

strategice și operaționale, planuri de acțiune). 
• inventarierea proiectelor de calitatedesfășurate în present în școală. 

 
Mai târziu: 

• determinarea planului anual de calitate. 
• detectarea celor mai importante direcţii în care este posibilă o îmbunătățire a calității. 
• pregătirea, planificarea și găsirea de resurse pentru formare şi informare 

Pentru a promova integrarea ideilor și a efectului de jos în sus, se recomandă ca toate 
funcțiile și departamentele să fie reprezentate în cadrul grupului. 

 
3. Coordonatorul de calitate 

Orice școală care dorește să dezvolte un program serios de calitate trebuie să desemneze 
un coordonator de calitate. Această numire trebuie să fie cunoscuta tuturor angajaților. Una 
dintre cele mai importante sarcini ale coordonatorului de calitate este de a fi secretarul 
Consiliului de calitate şi de a coordona aplicarea deciziilor luate. 

El este un facilitator al echipei de calitate (QIT) și organizează instruirea, 
conștientizarea, informarea internă ... El este deasemenea, responsabilul final al elaborării 
manualului de calitate 

 
4. Echipele de imbunătățire a calității (QIT) 

Aceste echipe au doar un caracter temporar. Ele sunt stabilite și mandatate de Consiliul 
de calitate. Aceste grupuri îndeplinesc o anumită sarcină, iar după încetarea contractului se 
dizolvă. Ele ar trebui să fie alcătuite din toate tipurile de personal. 

Membrii Consiliului de calitate și QIT pot funcționa corespunzător doar în cazul în care 
sunt familiarizați cu conceptele de management și dezvoltare a calității. 

Angajamentul individual pentru introducerea cu succes a managementului calității în 
școală, o atitudine pozitivă față de calitate este o condiție prealabilă. Comunicarea coerentă a 
politicilor de calitate și a cadrului operațional în care acestea sunt situate îl ajută pe fiecare 
angajat să înțeleagă modul în care , la nivelul său, poate contribui la dezvoltarea calităţii. Aici 
din nou, dorim să subliniem importanța comunicării direcției (de sus în jos) și participarea (de 
jos în sus). 

 
COMPONENTELE CUNOŞTINŢELOR 
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Cum să lucrezi la dezvoltarea calităţii educaţiei 

1. Implicarea managementului 
După cum s- a demonstrat în PDCA, implicarea deplină a managementului este 

crucială. Conducerea școlii trebuie să inițieze, să faciliteze şi să sprijine dezvoltarea calității 
în organizație. Fără suport ferm, echipele școlare vor pierde impulsul și se vor simți 
dezamăgite. 

In cazul în care se întâmplă acest lucru, se ajunge la frustrare în cadrul echipei din 
şcoală, ceea ce are drept urmare, diminuarea calităţii actului educativ. Prin urmare, 
managementul trebuie să planifice cu atenție introducerea și punerea în aplicare a direcţiilor 
de dezvoltare a calităţii în școală. Managementul nu trebuie văzut drept Consiliul de școală, 
Consiliul de Administrație, directorul școlii sau echipa de management, ci el este reprezentat 
la fiecare nivel al organizației. În acest fel, coordonatorii de departamente școlare, 
coordonatorii de curriculum devin parte a managementului. 

 
2. Implicarea comunității școlare 

Pe de altă parte, procesul de dezvoltare a calității trebuie să fie acceptat și susținut de 
întreaga echipă din școală. Participarea fiecărui membru al acestei echipe este esenţială pentru 
realizarea progresului şcolar. Dezvoltarea calității este un proces constant și treptat al 
îmbunătățirii și schimbării. O organizație în schimbare este vulnerabilă în cazul în care 
schimbarea nu este pregătită și comunicată în mod corespunzător. Este necesar să se 
investească nu numai timp, ci şi bani pentru motivarea și convingerea profesorilor și 
formatorilor. 

 
3. Echipa de lucru 

Este imposibil să se instituie un sistem de management al calităţii într-o şcoală fără 
perfecţionarea profesională a personalului. In prima fază a managementului calității este 
important să se realizeze o formare pentru întregul personal de conducere. 

Subiecte posibile ar fi: 
• dezvoltarea educaţiei de calitate. 

• 

• 

• 

• 

• 

Oamenii 

atitudini, 
partajare, 
inovații, 
competențe, 

 î  h ă  

• 

• 

 motivare, 

 

ÎNVĂŢARE• 

viziune obiective, 

Tehnologie 

Date stocate 
Rețele de date 
internet, 
instrumente de 
analiza si decizie, 
standarde de 

 
Procese 10% 

• integrare 
• cele mai bune practice 
• standarde de business 

intelligence 

n% 

20% 
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• rezultatele evaluării interne sau externe. 
• strategia globală a școlii (comunitate). 

In a doua fază a planificării îmbunătățirii calității, sunt instruiți toți membrii 
personalului şcolii. 

In ceea ce priveşte timpul liber personal, acesta este limitat. Toate școlile și  instituțiile 
au propriul plan de lucru. Timpul liber ce poate fi utilizat pentru lucruri noi, inovare, 

schimbare... este limitat. Teoria organizării 
manageriale sugerează că există doar 15% 
timp liber utilizabil pentru noi inițiative. 
Acest lucru nu înseamnă că școala poate 
utiliza cele 15% numai pentru dezvoltarea 
de calitate. Școlile și instituțiile sunt în mod 
constant confruntate cu noi cerințe adresate 
de societate, autoritățile oficiale și ministere 
ale educației. O estimare justă conduce la 
ideea că aproximativ 5% din timpul liber 

poate fi investit în dezvoltarea de calitate. 
 

Prof. Agachi Ștefania Luminița 
Participant Flux 3 

85% 
 

15% 
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Testimoniale  
 

MANAGEMENT ȘCOLAR – MODELUL FINLANDEZ 

                                                                                                               Prof.Dr. Cadis Mihaela Narciza 
                                                                                                     Membru al echipei de proiect, 

participant flux 3 
 

            Prezentarea a fost  pentru noi, cursanții, o călătorie frumoasă  prin noțiuni  aparte.            
Pentru mine cel mai interesant curs a fost cel susținut de Hannu Naumanen, despre leadership 
modern, costurile educației, salarizare, norma didactică, planul de învățământ, atât prin 
conținut cât și prin forma de prezentare. 

          Plecând de la idea de bază ca managementul  școlar este obligat să utilizeze concepte  
generale și aplicative cum ar fi sistem, structură, instituție, schimbare, birocrație, reformă, stil 
de conducere formatorul a trecut, fără să ne dăm seama, de la lucruri simple la cele complexe, 
de la experiențe personale, rezultate din faptul că era și manager la o școală, la teorii 
complexe care vizau stiluri de conducere, modalitaăți de abordare în problematica  sistemului 
de învățământ etc. 

        Am aflat lucruri interesante despre sistemul de învățământ finlandez, începând cu 
semnificația lui la nivelul întregii societăți până la normare, salarizare și planuri de 
învățământ. 

          Modelele de management sunt greoaie în ceea ce privește managementul școlar, dar în 
final mi-am dat seama că numai acumularea de experiențe în practica conducerii în interiorul 
sistemului de învățământ la diferite niveluri, oferă posibilitatea conducerii eficiente în acest 
domeniu. 
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,, THE QUALITY IS EVERYWHERE…It’s like MATRIX…” 
Prof. AGACHI LUMINITA 

Participant Flux3 
 

Sunt cuvintele cu care D-l Ara Hayrabedian, 
Coordonator International la North Karelian 
Vocational College, Joensuu, Finland, și –a 
început pledoaria în cadrul întâlnirii de lucru 
din cadrul Proiectului ,, Integrarea modelelor 
europene în dezvoltarea strategică a școlii” la 
care am avut șansa să particip în perioada 5-9 
mai 2017. 

Am fost una dintre cele 4 participante la Fluxul 
3 al acestui Proiect, având ca tematică 
,,Managementul școlar”. 

Expunerea D-lui Ara Hayrabedian a 
incitat atenția tuturor celor prezenți, atât nouă , 
celor din Romania, cât și colegilor portughezi. 

Patosul, convingerea și pasiunea cu 
care a vorbit despre actul educațional, despre 
valențele și calitatea educației finlandeze și 
despre motivatia elevilor finlandezi de a urma 
o școala ne-au impresionat plăcut. 

Intrebarea lansata inițial ,,Pentru ce 
educam noi, elevul?” a primit din partea 
audienței, o varietate 
mare de răspunsuri, dar niciunul dintre ele nu a fost atat de tranșant și poate, puțin cam dur, 
ca cel pe care ni l-a oferit D-l Ara: ,, TO PAY TAXES…” 

Lucru foarte real, fără urmă de literatură, romantism, poezie…Întrebarea, la fel ca și 
răspunsul au fost doar începutul unei expuneri despre învățămantul finlandez, despre 
conștientizarea de către fiecare copil, tânăr sau adult a necesității de a se instrui cât mai bine 
pentru viitorul și dezvoltarea întregii comunități finlandeze. 

In partea a doua a zilei, expunerea D-lui Ara 
Hayrabedian a fost despre finanțarea 
învățământului finlandez dar și despre 
importanța și necesitatea motivării și 
recompensării cadrelor didactice de către 
conducerea unității școlare, precum și diferitele 
moduri de a face acest lucru. 
Provocarea lansată a fost că, împreună cu 
colegii portughezi, să identificăm astfel de 
metode . 

Lucrul în echipă a constituit un prilej de a ne cunoaște mai bine și de a schimba 
gânduri și opinii despre învățământul din țările noastre. 
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ERASMUS+ KA1   2016-1-RO01-KA101-023335 

INTEGAREA MODELELOR EUROPENE IN DEZVOLTAREA STRATEGICA A SCOLII – 
FLUX 3 

În perioada 5-9 mai 2017 am participat in Joensuu, Finlanda la fluxul 3 al proiectului 
ERASMUS+ KA1   2016-1-RO01-KA101-023335 Integarea modelelor europene în dezvoltarea 
strategică a școlii.  

În prima zi domnul Esa Raty ne-a prezentat informații despre istoria și geografia 
Finlandei și despre sistemul de învățământ finlandez.  

În partea a doua a zilei a urmat prezentarea școlilor participante (2 școli din Portugalia și 
2 din România) și o vizită a spațiilor școlare. Scoala este foarte bine dotata cu mijloace moderne, 
mobilier multifunctional, cu multe spații de relaxare atât pentru profesori cât și pentru elevi. 

                

                

Din cele prezentate s-a constatat că sistemul de învățământ din Finlanda este unul 
performant, unde comunitatea locală este implicată, părinții sunt implicați, iar statul investește 
în școli și cadre didactice pentru a obține rezultate. 

 

Prof. Dr. Ing. Carmen Cezarina Burlibașa 
Participant flux 3  
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FLUXUL 4 

                             Noul mediu de învățare 
Ce fel de școală construim pentru viitor ?  

25-29 iulie  2017 
”NEW LEARNING ENVIRONMENTS - WHAT 
KIND OF SCHOOLS WE SHOULD BUILD IN A 

FUTURE?” 
 Joensuu- Finland, provider EduKarjala 

 
Participanți: 
Hîncu Ileana Cristina 
Pintilie Georgian Cosmin 
Costaș Georgian Cosmin 
Stratulat Radu  

 
Testimoniale  

 
 TEHNOLOGII MODERNE ÎN CLASĂ 

Prof. Radu Stratulat 
Participant flux 4 

 
Ziua a treia a participării noastre la proiectul Erasmus+ „Integrarea modelelor europene 

în dezvoltarea strategică a școlii”  fost consacrată discuțiilor despre rolul tehnologiilor modern 
în învățământ cu accent pe folosirea tabletelor și a telefoanelor mobile pentru realizarea 
legăturii la internet. 

 

 
 

Expertul Mari Petrelius de la Media Center of Joensuu a prezentat modalități de 
utilizare a resurselor oferite de internet pentru eficientizarea procesului educativ. Au fost 
prezentate mai multe site-uri care pot constitui resurse educaționale. S-a discutat despre 
eficiența folosirii internetului în clasă. Am făcut exerciții de utilizare a unor site-uri pentru 
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evaluarea unor cunoștințe, folosind tabletele din dotarea școlii (toți elevii primesc de la școală 
tablete pe care le returnează la sfârșitul cursurilor sau le pot cumpăra cu o sumă simbolică). 

 

 
 

Am discutat despre comunicarea cu elevii folosind internetul și modalități de a face 
această comunicare cât mai eficientă. Am aflat că în Finlanda și părinții folosesc deseori 
mijloace electronice de comunicare cu copii. 

 

 
 

Fiecare grup a descris contextul legislativ referitor la folosirea telefoanelor în timpul 
orelor. A reieșit  că în în majoritatea țărilor europene folosirea telefoanelor este interzisă sau 
descurajată. Am folosit metoda pălăriilor colorate pentru a căuta argumente pro și contra 
utilizării de către elevi a internetului în timpul orelor în mod independent. Din comparerea 
argumentelor s-a desprins ideea generală că folosirea internetului reprezintă o metodă de lucru 
benefică, care va deveni în viitor și mai eficientă. 
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,,Integrarea modeleleor europene în dezvoltarea strategică  a școlii’’  
ID Proiect : 2016-1-RO01-KA101-023335 

Prof. Costas Catalin Mihai 
Participant Flux 4  

 
În perioada 25-29 iulie 2017 am fost unul dintre participanții fluxului 4 ,,New learning 

environments – What kind of schools we should build in a future?’’, curs desfășurat în 
Joensuu, Finlanda. 

Vă prezint mai jos doar câteva din impresiile cu care am rămas în urma acestui curs. 
În primul rând am fost impresionat de relaxarea, siguranța de care dă dovadă acest 

popor în general și cadrele didactice în particular. Nu s-a discutat foarte mult la acest curs 
despre evaluarea elevilor, temele acestora, diversele hârtii ce trebuiesc întocmite de profesor, 
ideea de baza fiind aceea cum că elevul trebuie sa fie mereu ajutat pentru a face față cerințelor 
din școală. Se asigură profesorilor  din școlile finlandeze pe lângă un salariu ce motivează, 
și un mediu de lucru cât mai confortabil (posibilitatea de a lua masa alături de elevi, 
cancelarie dotată cu multiple aparate electrocasnice, cabinete personale mai mici sau mai 
mari, calculator, imprimantă, videoproiector, internet ș.a). 

 
 
 

 
               
 
 
 
 

Imagine din cancelarie                                                         Spațiu de lucru pentru profesori 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                    
                   Sală de clasă                                           Scaun de masaj în cancelaria profesorilor 
 
 Un alt aspect remarcat la acest curs face referire la folosirea tehnologiei în 
desfășurarea orelor, inclusiv folosirea telefonului sau a tabletei  încă de la vârste foarte mici. 
Dar elevii de acolo sunt formați astfel încât să nu petreacă mult timp pe aceste dispozitive și 
doar pentru a vedea un anumit conținut. Școala îi sprijină în acest sens asigurând tablete în 
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fiecare sală de clasă. De asemenea elevii sunt sprijiniți prin acordarea unei mese zilnice, 
rechizite școlare și transport. 
 S-a observat că se pune accent foarte mare pe lucrul în echipă. Mesele și scaunele sunt 
mobile astfel încât să se poată realiza diverse configurații care să permită lucrul în echipă, iar 
pe parcursul orelor de curs se organizează diverse ateliere (gătit, spectacole, lucrări de 
laborator ș.a). Pereții despărțitori pot fi îndepărtați și a se putea folosi oricât spațiu este 
nevoie. 
 În concluzie, mă bucur că am putut participa la un astfel de curs. Am învățat lucruri 
noi, activitatea a fost antrenantă, metodele folosite au făcut ca acest curs să fie unul eficient și 
instructiv. Rămâne să punem în practică lucrurile ce țin de noi iar rezultatele nu vor întârzia să 
apară. 

 

 

 

 

 

Imagine din bucătăriile folosite de către elevi 

 
 

,,Integrarea modeleleor europene în dezvoltarea strategică a școlii’’ 

Prof. Ing. Pintilie Georgian  Cosmin  
Participant Flux 4  

 

 În perioada 25-29 iulie 2017 am fost unul dintre 
participanții fluxului 4 ,,New learning environments – What kind 
of schools we should build in a future?’’, curs desfășurat în 
Joensuu, Finlanda.  

 În prima zi de curs am participat la activitatea denumită 
sugestiv: "Welcome to Finland!", care a avut ca obiective: 
Programme of the course week, ice 

breaker, knowing each others. 
 Practic, după o vizită ghidată de către gazdele noastre  
CEO Mr. Esa Räty şi Expert Mr. Seppo Myllyoja de la hotel la 
şcoala unde s-a desfăşurat activitatea din prima zi (Joensuun 
yhteiskoulu upper secondary school), Domnul Esa Räty ne-a 
prezentat şcoala, date despre istoria şi geografia Finlandei, a 
Regiunii Karelia şi implicit a oraşului Joensuu. 



29 
 

 După introducerile de rigoare, a avut loc o activitate 
foarte interesantă din punctul meu de vedere (ice breaker), 
unde am fost împărţiţi pe grupe de naţionalităţi diferite şi a 
trebuit să construim o piramidă din spaghete şi bandă de hârtie 
autoadezivă cât mai înaltă. Menţionez că în grupa în care am 
fost repartizat am avut colegi din Italia, Lituania, Polonia şi 
Spania.Mi-a plăcut foarte mult această activitate de stimulare a 
creativităţii, de a stimula comunicarea între persoane de 

naţionalităţi diferite, schimbul de idei şi lucrul în echipă. 
 A urmat apoi prezentarea fiecărei şcoli de unde proveneau participanţii, a proiectelor 
în care sunt implicaţi, a modelului de sistem educaţional. 
Din partea Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi am 
fost desemnat de echipă să prezint şcoala noastră (misiune, 
viziune, ţinte strategice, structura sistemului educaţional, 
dotarea şcolii,proiectele cu fonduri europene în care este 
implicată şcoala,  motivaţia personalului şcolii de a 
participa la acest proiect).  
 Ca o concluzie în urma discuţiilor cu ceilalţi 
participanţi şi cu gazdele noastre s-a conturat ideea că toate 

cadrele didactice sunt dornice să descopere şi să 
implementeze noi medii şi mijloace de învăţare, unii 
beneficiază de o finanţare rapidă alţii nu, cei din Finlanda 
investesc masiv în această direcţie şi tot angrenajul 
guvern-comunitate locală-părinţi-elevi-profesori 
funcţionează ca un tot unitar spre beneficiul creşterii 
calităţii actului educativ, elevul să vină la şcoală cu 
plăcere, să-şi dezvolte cunoştinţele şi să-ţi formeze 
abilităţile într-un mediu de învăţare propice. 

 
 

NEW LEARNING ENVIROMENTS 
INSIDE MODERN SCHOOLS 

         Prof.dr.Cristina Ileana Hincu 
                Participant  Flux 4 

 
 

In ziua a doua , am vizitat Vocational College, Joensuu, 
Finland , constatand ca sistemul de învățământ este bine gândit și 
făcut în sprijinul elevilor.  
Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația nu acumularea 
de bunuri. Acest lucru este valabil pe tot parcursul vieții, fiind un 
sistem de valori format în familie, consolidat în școală, pus apoi în 
slujba țării. 

Am fost intampinati de catre directorul Colegiului , care ne-a 
prezentat atat scoala , cat si sistemul lor de învățământ. 

În Finlanda nu trebuie să plăteşti nimic pentru serviciile 
educaţionale .Elevilor li se asigură un prânz gratuit şi transport 
gratuit dacă locuiesc la mai mult de 5 km de şcoală. Copiii încep 
școala la 7 ani şi nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 
ani, când susțin singurul examen important în sistemul lor 
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educațional.  
Statul finlandez e preocupat de asigurarea unui învățământ 

viabil, capabil să motiveze elevii.  
Orele sunt scurte (45 min), intense și, mai ales, foarte 

participative.  
Colegii din Italia au ridicat problema schimbărilor care nu se 

opresc la modul în care este structurată programa şcolară, ci se doreşte 
şi o regândire a modului în care se face predarea la clasă.  

Rândurile de bănci în care elevii ascultă pasiv la profesorul care 
îşi susţine ora au fost înlocuite cu grupurile de lucru, în care elevii sunt 
provocaţi să rezolve probleme împreună, pentru a-şi îmbunătăţi 
abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă. 
 

Directorul scolii ne-a explicat  despre testele elevilor care  sunt de aşa natură încât să 
nu-i ierarhizeze deloc pe elevi, nu există liste cu note primite la evaluări naţionale, cu admişi 
şi respinşi, nu există eticheta elevului picat, copilul de nota 2 şi cel de nota 10, şi nu există 
şcoli slabe şi şcoli pentru elite. Părinţii ştiu că oriunde îşi dau copilul, el va beneficia de 
aceeaşi calitate a educaţiei. 

Profesorii din Finlanda nu petrec mai mult de 4 ore în clase, ci preferă să ţină unele 
ore în afara sălii, pentru a-i direcţiona timpuriu pe elevi către o 
profesie. La nivel de liceu, cea mai mare parte a curiculumului 
este bazat pe materii optionale, pe care elevii si le aleg in functie 
de interesele lor viitoare (de profesie, de facultatea pe care o vor 
urma). Chiar si la nivel de invatamant de baza, apar materii 
optionale sau extra-curiculare incepand de la clasa a 3-a. Printre 
ele se numara ore de teatru, de limbi straine suplimentare, de arta, 
de muzica, de fotografie, etc. Rezultatul este cel al unui curiculum 
flexibil, ce este personalizat de catre fiecare elev in parte. 
  Învăţământul finlandez pune mare preţ pe ştiinţe şi pe 
practică, de aceea cele mai multe cursuri de ştiinţe au loc în 
laboratoare, în grupuri de maximum 16 elevi şi se concentrează pe 
experimente ştiinţifice. 
 

 

Materialul prezintă exclusiv punctul de vedere al beneficiarului ! Uniunea Europeană nu-și asumă 
responsabilitatea pentru conținutul prezentat! 
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