
ȘCOLI
PRIETENOASE

Ne simțim bine la școală!

EDUCAȚIA ESTE VIITORUL



SITUAȚIA DE
ASTĂZI
SUBIECTE-CHEIE

Unde începe ziua de mâine?
Prin ce se evidențiază o școală prietenoasă?
Cum putem face școli mai prietenoase?
O invitație și o provocare
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Educația este cea mai puternică
armă pe care o putem folosi

pentru a schimba lumea.

Nelson Mandela

CUVINTE CARE INSPIRĂ



Multe școli de la noi și din multe alte părți par încremenite într-un
model de educație depășit de nevoile societății în care trăim. Lumea
s-a schimbat, școlile prea puțin sau deloc. Ruptura dintre ce oferă
școala și interesele și preocupările tinerilor este tot mai mare.
Clădirile, organizarea și modul în care se predă sunt de multe ori la
fel ca cele de care au avut parte și generațiile trecute. E timpul unei
școli altfel, mai creativă și mai dinamică, mai pusă pe schimbare și
mai adaptată vremurilor, o școală mai de secolul 21.

Experții în educație spun că și copii învață mai ușor dacă spațiul
școlar este mai prietenos și, mai ales dacă le place de profesorii lor.

Imaginați-vă că sistemul de învățământ este o afacere. O afacere a
cărei țintă este educarea tuturor copiilor (frecventarea școlii este
obligatorie de la vârsta de 5 ani până la 15 ani) și pregătirea lor
pentru o viață împlinită și productivă. O afacere în care 20% dintre
obiective nu sunt realizate și în care aproape jumătate dintre
‘produse’ (cu alte cuvinte, copii educați) nu ating un standard de
calitate acceptabil. Este oare o afacere în care ar trebui să investim?
Răspunsul este ‘da’, ar trebui să investim în educație, însă o astfel de
investiție este justificată doar dacă investim mai mult în învățământ,
mult mai mult, și nu în anii viitori, ci acum, în 2021. Altfel, educația și
copiii se vor afla în continuare într-o situație de criză.

UNDE ÎNCEPE
ZIUA DE
MÂINE
O INTRODUCERE
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STABILITATE ȘI VIZIUNE
Necesitatea unui leadership stabil la nivelul
sectorului. România va avea în curând un

nou guvern și un nou parlament și va începe
elaborarea bugetului de stat pentru anul

2021. Ar fi de dorit ca ministrul educației și
echipa sa rămân în funcție cel puțin pe

durata întregului mandat pentru a putea
realiza reformele necesare.

MIZA EDUCAȚIEI
Miza este majoră. Fără educație, viitorul

oricărei națiuni este compromis. Copiii de azi
care merg la școală și învață sunt viitorii
cetățeni productivi și responsabili care

contribuie la prosperitatea, sustenabilitatea
și dezvoltarea națiunii. În vremuri precum
cele pe care le trăim acum, nevoia de a

acționa este cât se poate de stringentă, iar
miza este practic chiar viitorul nostru.



PRIN CE SE
EVIDENȚIAZĂ O
ȘCOALĂ
PRIETENOASĂ

Copiii care merg la școală petrec între 4 și 6 ore în fiecare zi în
școală. Când acestea au toaleta în curte sau aceasta este
murdară, fără săpun sau hârtie igienică, când ușa nu se
închide bine, nu putem vorbi de spații sigure și prietenoase.
Spații prietenoase înseamnă în primul rând igienă, curățenie și
siguranță.

Spații prietenoase

Toți copii au dreptul să meargă la școală, indiferent de mediul
din care provin, de situația familală, de capacitățile de
învățare și adaptare. Școala integratoare este școala care
poate să îi integreze pe toții copiii, inclusiv pe cei cu nevoi
speciale de învățare sau cu dizabilități și caută permanent
soluții pentru o mai bună integrare.

Abordare integratoare

Omul schimbă locul, iar acest lucru e cel mai vizibil la nivelul
școlilor și comunităților locale. Acolo se vede cât de implicați
sunt profesorii dar și părinții. Școlile înfloresc acolo unde
școala colaborează cu părinții. Soluțiile se găsesc mai ușor
pentru că fiecare contribuie cu ceva, spre binele copiilor

Profesori și părinți implicați
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Spații prietenoase

ȘI ELEVII SE
IMPLICĂ

- în clase există panouri pe
care sunt expuse lucrările

elevilor la diferite discipline;
-elevii au responsabilități în

ceea ce privește selectarea și
expunerea lucrărilor;

- afișajele sunt schimbate
regulat și reactualizate;pereții

claselor sunt pictați cu
desene adecvate vârstei;
- mobilierul din clase este

modular și se rearanjează în
funcție de tipul de lecție

- există o mică bibliotecă în
fiecare clasă;

1

SPAȚII COMUNE
- elevii au responsabilități în

clasă ce vizează mediul școlar:
îngrijirea florilor, aranjarea
mobilierului, serviciul zilnic

etc.;
- în clase / holuri există

dulăpioare individuale pentru
elevi;pe holuri sunt panouri cu
informații despre activitatea

școlii, fotografii, anunțuri,
lucrări ale elevilor, prezentări

de acțiuni ale consiliului
elevilor, expoziții tematice etc.;
- geamurile holurilor/ claselor
sunt pictate în culori și modele

vesele;

2

ȘI CANCELARIA E
UN SPAȚIU VIU

- pereții cancelariei sunt folosiți
pentru panouri informative,

expunerea unor materiale noi
din domeniul educației etc.;

- în cancelarie există facilități
pentru profesori: etajere pentru

bibliorafturi și diverse
materiale, spații individuale de

corespondență, dulăpioare
personale, flip-chart cu

anunțuri, mobilier modular
pentru lucru individual și / sau

în grup, televizor, video,
cafetiere, frigider etc.;

3

SUNTEM
ÎMPREUNĂ
- în pauze se ascultă

muzică;
- soneria care anunță
pauzele are o melodie

veselă;
- elevii au acces în toate

spațiile școlii;
- nu există intrări separate

pentru elevi și profesori;

4



Spații prietenoase

ACCES LA
ECHIPAMENTE

- elevii și profesorii au acces
permanent la echipamentele

școlii — computere,
fotocopiatoare etc.;

- spațiile, echipamentele,
instalațiile nu pun în pericol

siguranța copiilor;
terenurile de joacă și bazele

sportive corespund
standardelor necesare și nu

pun în pericol sănătatea
copiilor;

5

INFORMAȚIA
AJUNGE LA TOȚI
- în școală se derulează un

program de educație
pentru igienă și sănătate în

care și copiii au
responsabilități de

organizare;
- există afișaje de

atenționare privind
curățenia în diferite locuri

din școală — holuri, toalete
etc.;

6
CURĂȚENIA E TREABA

FIECĂRUIA DINTRE
NOI

- există un sistem de
recompense și sancțiuni în ceea

ce privește păstrarea/
amenajarea mediului școlar;

- grădina școlii este întreținută
în toate anotimpurile, inclusiv

prin acțiuni ale elevilor;
- în curtea școlii sunt marcaje

pentru diferite jocuri;
- grupurile sanitare sunt curate;

- personalul de îngrijire este
responsabilizat să întrețină

spațiile școlii.

7
SUNTEM ÎMPREUNĂ
-Spațiul unei școli trebuie să fie

un loc primitor, vesel și colorat, în
care copiii să vină cu plăcere și în
care să se simtă proprietari, și nu

oaspeți de fiecare zi. 
De aceea, este important ca

elevilor să li se dea posibilitatea
de a se implica în punerea în
practică a unor idei care să

schimbe modul în care arată nu
numai sălile de clasă, ci și

holurile, zidurile exterioare,
curțile  sau gardurile școlilor în

care învață. 
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100%

CREȘTERE A IMPLICĂRII ȘI
RESPONSABILITĂȚII

Este important ca elevilor să li se dea posibilitatea de a se implica în
punerea în practică a unor idei care să schimbe modul în care arată nu

numai sălile de clasă, ci și holurile, zidurile exterioare, curțile  sau
gardurile școlilor în care învață. Pe lângă faptul că astfel de activități le

dezvoltă abilități practice și de lucru în echipă și le oferă ocazia să își
îmbogățească cunoștințele în domeniul tematic ales, există și avantajul
că, participând alături de adulți la realizarea unor intervenții artistice în

spațiul școlii lor, elevii vor ajunge să aprecieze schimbările făcute și
eforturile depuse.



100%

CREȘTERE A IMPLICĂRII ȘI
RESPONSABILITĂȚII

În primul rând, includerea tuturor copiilor în educația timpurie. Știm deja că educația timpurie a
copilului este cea mai importantă intervenție educațională disponibilă, deoarece în primii ani de viață
creierul se dezvoltă cel mai rapid. De asemenea, cu cât un copil începe mai devreme școala, cu atât

șansele de a rămâne în școală sunt mai mari, la fel și rezultatele sale școlare.În al doilea rând,
transformarea tuturor școlilor și a sălilor de curs – inclusiv a lecțiilor online – într-unele incluzive și
dotate cu facilitățile, capacitățile și serviciile ce permit abordarea diversității, fiind deschise tuturor

copiilor, indiferent de etnie, statut socioeconomic sau abilități.În al treilea rând, asigurarea unor
programe de educație parentală accesibile tuturor. Formarea părinților și implicarea lor în educația

copiilor lor au un impact direct asupra accesului la învățământ și a performanțelor școlare ale copiilor
lor, cu atât mai mult acum când atât de mulți copii fac cursuri de acasă.În al patrulea rând, e nevoie
de o mai bună administrare a școlilor, astfel încât acestea să poată răspunde mai bine provocărilor
locale privind accesul și calitatea educației. Pentru aceasta, va trebui să se extindă responsabilitățile

conducerii școlilor și să se delege mai multă autoritate directorilor de școală, alături de fonduri
discreționare.



100%

CREȘTERE A IMPLICĂRII ȘI
RESPONSABILITĂȚII

În al cincilea rând, curriculumul național trebuie să reflecte cerințele secolului XXI și să includă materii obligatorii precum cele
referitoare la educația civică, deprinderile de viață, abilitățile socio-emoționale și competențele digitale. Nu trebuie să se

schimbe doar conținutul pentru a răspunde nevoilor, ci și metodologiile didactice.În al șaselea rând, cadrele didactice au nevoie
de formare inițială și continuă pentru a se putea adapta la conținutul aflat în permanentă schimbare și la noile metodologii
didactice. Acest lucru este și mai imperios acum când majoritatea cursurilor se desfășoară online. În al șaptelea rând, toate

școlile ar trebui să fie conectate la internet (și la curent) și să dispună de instrumente și echipamente digitale pentru predarea
noului curriculum.În al optulea rând, trebuie să crească semnificativ numărul consilierilor școlari pentru ca serviciile oferite de
aceștia să fie accesibile tuturor copiilor. Experiența noastră arată că ar trebui să fie disponibil câte un consilier pentru maxim

cinci sute de copii.În al nouălea rând, trebuie să se asigure că toate școlile dețin instalații sanitare adecvate și acces la apă.În al
zecelea rând, acțiunile nu vizează numai sectorul educației. Investițiile realizate în alte domenii sociale vor permite

îmbunătățirea indicatorilor din educație. Abordarea problematicii sărăciei, a excluziunii și a violenței asupra copiilor va contribui
nu numai la creșterea numărului de copii școlarizați, ci și la rezultate școlare mai bune.Recenta revizuire a Legii nr. 292 privind
asistența socială reprezintă un pas important înainte. Aceasta va oferi copiilor și familiilor lor acces la servicii comunitare de

bază furnizate de către o echipă restrânsă de profesioniști locali, un asistent social, un asistent medical comunitar și un
consilier școlar. Este dovedit faptul că acordarea unor astfel de servicii gospodăriilor, mai ales celor mai vulnerabile, are un
impact direct asupra sărăciei.Prin aceste acțiuni cheie, se poate asigura că sistemul de învățământ din România parcurge

reformele necesare și că toți copiii merg la școală, învață și devin cetățeni productivi și responsabili care contribuie la
prosperitatea, sustenabilitatea și dezvoltarea națiunii. În vremuri precum cele pe care le trăim acum, nevoia de a acționa este
cât se poate de stringentă, iar miza este cât se poate de mare.Am început cu un mesaj legat de importanța finanțării. Niciuna
dintre acțiunile menționate mai sus nu se poate realiza fără finanțare, iar în lipsa acestor acțiuni, sistemul de învățământ va

continua să înregistreze performanțe slabe și să se adâncească în criză.



CUM PERCEP ELEVII DIN
VICTORIA CĂ ARATĂ CLASA

LOR
91% dintre elevii din comuna Victoria
consideră că ar putea arăta mai bine

sala de clasă în care învață.
 
 

ATMOSFERA DIN CLASĂ
35% dintre respondeți susțin că

atmosfera în clasă este una destul de
plăcută, 28% spun că este Foarte

plăcută și 25% susțin că atmosfera din
clasă este plăcută.

Doar 11% susțin atmosfera din clasă
este neplăcută.

 

BULLYING PERCEPUT
50% dintre elevii care au răspuns au
afirmat că sunt colegi care se poartă
urât, lucru care a fost și observant în

timpul activităților.

STAREA DE SPIRIT A
COPIILOR

50% au o stare de spirit bună, nu se
simt triști sau neînțeleși

29% susțin că sunt triști și că nu se
simt înțeleși

11% nu au răspuns
 



CUM PERCEP PĂRINȚII
IMPLICAREA LOR ÎN VIAȚA

ȘCOLARĂ
37% dintre părinți așteaptă să fie

chemați la școală dacă este nevoie, în
timp ce 48% au preferat să nu

răspundă la această întrebare. 59%
dintre părinți spun că dacă nu pot

ajunge la ședinte o sună pentru a o
întreba de situația propriului copil, în
timp ce 39% preferă să nu răspundă,

probabil pentru că nu întreprind nici o
acțiune în cazul în care nu participă la

ședințele cu părinții.
 
 
 

SCHIMBĂRI PERCEPUTE LA
NIVELUL ȘCOLII DE CĂTRE

PĂRINȚI
70% dintre părinți spun ca au observat
cel puțin o schimbare în școala în care
învață copilul în ultimul an, în timp ce

25% spun că nu au observat nici o
schimbare. 33% dintre părinții care au
copiii care învață în locațiile din Stînca

și Victoria spun că au observat
schimbări la ei în școală în ultimul an.
36% din părinții din Icușeni spun că nu

au observat nici o schimbare. 
 



CUM DEVINE O ȘCOALĂ
PRIETENOASĂ

spațiul de învățare
mediul din clasă și din școală
pregătirea și priceperea cadrelor didactice
colaborarea cu părinții
colaborarea cu comunitatea locală
activități extrașcolare cât mai diverse
implicarea elevilor în activități non-formale
parteneriate cu ONG-uri, cabinete psihologice,
cabinete medicale, etc.

Pentru ca o școală să devină un spațiu în care
copiii să vină cu drag trebuie îndeplinite anumite
condiții legate de:

SAU CE AM ÎNVĂȚAT DIN PROIECTUL
VICTORIA SE EDUCĂ



Spații sigure, igienice, curate

Băi curate și sigure
Băile trebyie să fie permanent verificate și igienizate. Trebuie sesizat
administratorului sau personalului de întreținere de fiecare dată când
este constată o defecțiune - nu funcționează un robinet, nu se închide

zăvorul. Toate aceste lucruri crează situații stresante pentru copii. Pot fi
implicați copiii să sesizeze fiecare defecțiune prin lipirea unui afis în baie

- spune-i doamnei Maria de la curățenie dacă nu e curat sau ceva nu
funcționează. În felul acesta copiii sunt responsabilizați, implicați și fac

cunoștintă și cu întreg personalul școlii care lucrează pentru ei.

REGULI CLARE PENTRU TOȚI CEI
IMPLICAȚI

Pentru ca școala să fie prietenoasă tot personalul școlii trebyie
să cunoască principiile care trebuie să îi ghideze: în centrul

acțiunilor școlii este copilul; noi suntem adulții responsabili de
educația și siguranța copiilor atâta timp cât copiii sunt în școala

noastră.

PĂRINȚI IMPLICAȚI
Părinții sunt una din cele mai importante resurse pentru

realizarea educației. Fără implicarea părinților, inclusiv in
atragerea de resurse necesare pentru asigurarea spațiilor
pentru copiii conforme cu normele de igienă, inclusiv prin

implicarea în campanii la autoritățile publice locale pentru
alocarea fondurilor necesare amenajarea băilor.

ELEVI IMPLICAȚI

Elevii pot fi implicați alături de cadrele didactice și de părinți în
amenajarea spațiilor din cadrul școlii și din jurul acesteia. Pot fi
implicați atât în gândirea modului în care arată spațiile școlare

cât și în amenajarea spațiilor.



Profesori care cred în viitor

Profesori cu inimă
Înainte de a fi profesori, suntem cu toții oameni. Un profesor

bun este, în primul rând un om bun, un om care vede și înțelege
comportamentul unui copil chiar atunci când are cea mai

proastă zi li refuză să coopereze. 

Profesori cu pregătire psihologică
O bună cunoaștere a etapelor de dezvoltare a copiilor,

participarea la programe de formare profesională în domeniul
sănătății mintale și comunicării non-violente sunt esențiale
pentru a construi relații fructuoase cu copiii și cu părinții.

Al doilea părinte
Pentru mulți copiii școala învătătoarea sau un profesor este
privit ca un al doilea părinte, în special în cazul copiilor cu un

părinții plecați în afară sau a copiilor cu situații familiale
problematice. Uneori, profesorul este singurul adult la care pot
veni să ceară ajutor. E un rol greu dar atât de plin de satisfacții.

Profesori cu excelente abilități de comunicare

Cum comunici cu colegii din cancelarie? Dar cu un părinte
nemulțumit? Te înfurii repede sau îți păstrezi calmul în orice

situație? Un profesor este un bun diplomat care știe să comunice și
cu un copil și cu un părinte nemulțumit pentru că stăpânește

tehnici de comunicare .



Contexte de învățare cât mai
diverse și adaptate

Activități realizate afară
Te-ai gândit că ai putea preda matematică sau limba română

afară? Cum ar fi dacă am folosi spațiile exterioare ca oportunități
de învățare altfel? Cum măsurăm raza cercului format de tulpina
nucului bătrân din curte? Sau câti mp de dale ne-ar trebui ca să
facem o alee care să meargă prin toata curtea? Dar de gazon

pentru terenul de sport? Nu doar științele naturii se pot preda afară.
Orice spațiu exterior poate fi folosit ca resyrsă de învățare.

Activități experimentale
Cel mai mult învățăm din situații noi. Vreți copii curajoși care să
păsească cu încredere în viitor, atunci ajutați-l să crească prin
a-l pune sa experimenteze, cu pasi mici și îndrumare continuă.

Activități non-formale
Curricula școlară este limitată, dar poți, cu ajutorul activităților

non-formale să dezvolți noi abilități în rândul elevilor tăi. Poți să
îi înveți să fie mai buni unii cu alții, să lucreze în echipă, să știe

cum să își gestioneze banii sau ce pot să facă ca să atragă
resurselor de care au nevoie. The sky is the limit! .

Tabere și excursii

Altfel te apropii de copii atunci când e un spațiu dedicat în care
stați împreună și petreceți timp împreună. Deveniți mai apropiați,
te poate vedea și ca pe un om nu doar ca pe profu' sau profa. De
asemenea și tu poți afla că e un copil empatic și săritor, așa cum

nu ai ocazia să îl vezi în sala de clasă. 



ACTIVITĂȚI DE IMPLICARE
COMUNITARĂ

Targ de toamnă
Cu banii strânși puteți

cumpăra lucruri de care  e
nevoie la clasă

Fii și tu Moș
Crăciun!

Campanie de donații de
cadouri pentru copiii cei

mai vulnerabili din
clasă/comunitate!

Târg de
mărțișoare

Vine școala altfel și vreți în
excursie? Confecționați

mărțișoare și vindeți-le în
comunitate. Cu banii

strânși puteți plăti biletul la
muzeu sau la film sau

poate o pizza!

Activități
comune școală-

familie
Ziua deschise sau picnic la

școală  cu prăjituri și
limonadă pregătite 



Spatii mai prietenoase
Au fost dotate spatiile scolare cu table
magnetice, laptopuri, videoproiectoare,

imprimante. 
A fost amenajata o sala de relaxare. Au
fost realizate picturi pe peretii scolilor
din Stinca si Icușeni. Au fost amenajate

spațiile exterioare ale școlilor din
Victoria, Stînca și Icușeni

Cadrele didactice mai
pregatite

Peste 70 de cadre didactice din 3 școli
au participat la programe de formare

profesionala in domenii precum
predare si evaluare creativa, TIC, limba

engleza dar si comunicare non
violenta, sanatate mintala si lucru cu

familia.

Activitati non-formale
187 de ateliere realizate in cadrul

scolii/gradinitei de vara la care au
participat 808 elevi și preșcolari

-     313 ateliere de dezvoltare
armonioasa la care au participat

1078 școlari/preșcolari 
5 tabare organizate cu de elevi din
ciclul primar si gimnazial cu 324 de

elevi

Rezultate obținute în Comuna Victoria prin aplicarea
principiilor Școli prietenoase



ASPECTE IMPORTANTE DE REȚINUT

Procesul de înscriere

Prezentările sunt
instrumente de comunicare

ce pot fi utilizate ca
demonstrații, prelegeri,
discursuri și rapoarte.

Vizite programate

Prezentările sunt
instrumente de comunicare

ce pot fi utilizate ca
demonstrații, prelegeri,
discursuri și rapoarte.

Ședințe
părinte-profesor

Prezentările sunt
instrumente de comunicare

ce pot fi utilizate ca
demonstrații, prelegeri,
discursuri și rapoarte.



CADRE DIDACTICE
IMPLICATE IN PROIECTUL
VICTORIA SE EDUCA
FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU
CEI MAI IMPLICATI
PROFESORI

Director Școala
profesionala Ionel
Teodoreanu

Liliana Aborșei

Învățătoare

 Alina Alexandra
Dabija

Profesor limba
română

Monica Olaru

Învățătoare

Mariana
Zaharescu

Învățătoare

Ciaun Andreea

Învățătoare

 Madalina
Merticariu

Profesor limba
franceză

Vasile Baibarac

Învățătoare

Paula Răus



CADRE DIDACTICE
IMPLICATE IN PROIECTUL
VICTORIA SE EDUCA
FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU
CEI MAI IMPLICATI
PROFESORI

Educatoare

Elena Ciaun

Educatoare

Gabriela Scurtu

Educatoare

Dumitrița
Coțovanu

Învățătoare

Magda Răus

Învățător

Ciprian Irimia

Psiholog

Raluca Păun



ECHIPA ASOCIAȚIEI
ORIENTAT IMPLICATĂ IN
PROIECTUL VICTORIA SE
EDUCA
FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU
CEI MAI IMPLICATI
PROFESORI

Coordonator activități
Asociatia orientat

Monica Ghenghea

Consilier
educațional/Facilitato
r dezvoltare
comunitară

Angela Aciobăniței

Formator educație
pentru
sănătate/Animator

Diana Grădinaru

Formator sănătate
mintală și educația
părinților

Irina Șubdreu

Coordonator activități
educaționale

Marinela Marcu

Formator ateliere
gastronomice

Dana Burlacu



Viitorul este în mâinile
copiilor dumneavoastră

Copii noștri sunt cea mai importantă resursă pe care o avem, în orice
societate sau lume am trăi. Educația este baza unei lumi mai bune, mai

echitabile și mai frumoase.




