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Acest material a fost dezvoltat în anul 2018 și reeditat în
2020 de către Vasile Brașovanu , cu sprijinul Emiliei
Dinică, amândoi alumni ai programului Teach for
Romania.
Vasile a fost învățător la Școala Gimnazială Ferdinand I din
București, specialist în parteneriate și relații instituționale
în cadrul Asociației Teach for Romania în perioada 20172018, iar în prezent lucrează în cadrul rețelei Edu
Networks. Totodată, dezvoltă sesiuni de training pentru
profesori și părinți pe teme ce vizează dezvoltarea
inteligenței emoționale, cât și a strategiilor pentru
prevenirea și combaterea fenomenului de bullying.
Teach
for
Romania
este
o
organizație
nonguvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All,
care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără
experiență anterioară de predare, pentru a deveni
profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii
vulnerabile.

CUVÂNT ÎNAINTE
Dragă om pasionat de educație,

Iată că visul de a deveni cadru didactic (educatoare, învățătoare/
învățător, profesoară/ profesor) a devenit pentru tine realitate. După
munca depusă pentru examenele pe care le-ai dat în ultima vreme a
venit timpul să te pregătești pentru a te integra în școala ce-ți va fi a
doua casă. Sperăm ca locul în care ai ajuns să aducă bucurie atât pentru
tine cât și pentru copiii cu care vei lucra, putând face echipă cu colegii și
colegele din cancelarie, cu personalul auxiliar al școlii (secretar, contabil,
îngrijitori, bibliotecar) astfel încât învățarea să fie o încântare.
Emoțiile noului, ale necunoscutului, vrem să te asigurăm că sunt firești
și că rolul acestui material e de a-ți arăta că lucrurile care urmează să
vină către tine pot fi cunoscute din timp, și că le poți gestiona cu
bine.
Acest instrument vine din dorința de a aduce așteptările și cerințele
sistemului educațional către tine într-o formă prietenoasă și care să-ți
dea încrederea că vei putea face față integrării în școală. Îți spunem de la
bun început că școala e un organism viu. Dacă e unul care se adaptează
mediului în care trăiește sau ține cu dinții să rămână în vremuri apuse tu
vei putea spune atunci când vei fi parte a școlii și vei fi avut acces la
procesele interne.
Ghidul de față vine ca urmare a experiențelor trăite în calitate de
debutant, a observațiilor venite de la alți colegi care au interacționat
pentru prima oară cu sistemul public de învățământ din rolul de cadru
didactic. Ce ne-am propus în paginile ce urmează a fost să aducem mai
multă claritate cu privire la responsabilitățile pe care le are un profesor,
de unde se poate informa când are neclarități, de la cine poate cere
ajutor atunci când are nevoie. Menționăm că e posibil ca experiențele în
școli să fie foarte diverse în ceea ce privește integrarea unui debutant în
instituție.
Sperăm să găsești printre adulții din școală oameni cu care
să rezonezi, să-i poți avea aproape căci, dincolo de orice material,
interacțiunea cu ceilalți oameni este cea care dă sentimentul
apartenenței și al spațiului securizant în care poți să crești.

Venim către tine cu recomandarea de a studia care sunt standardele
de competență profesională ale cadrelor didactice, aruncând un ochi
peste documentele de la vecinii noștri de peste Prut, pentru a ști de la
bun început ce ai de făcut (1). Sugestia vine ca urmare a feedbackului
primit de la oameni care sunt deja în sistem și care ne-au povestit că
un astfel de document i-ar fi ajutat în primii ani de carieră.
În țara noastră politica privind integrarea în școală a unui debutant
(numită și inducția în mediul corporate) nu există la nivel formal.
Fiecare instituție, în funcție de experiența și expertiza pe care o are,
face sau nu pași în direcția aceasta. Pentru cei și cele care doriți să
consultați programe de inducție din alte state puteți accesa resursele
de mai jos, o parte dintre ele având inclusiv instrumente care evaluează
acest proces(2).
În final ținem să mulțumim tuturor celor care au contribuit la
realizarea acestui material: Mădălinei Ursu care în 2018 coordona
departamentul de Parteneriate și Relații Instituționale din cadrul Teach
for Romania (TFR) ce a sprijinit de la bun început această inițiativă,
Ancăi Mărgineanu care a venit cu ideea reeditării acestui ghid în 2020,
alumnilor programului TFR ce au venit cu feedback cât și profesorilor
ce au contribuit cu idei atunci când am întrebat ce i-ar fi ajutat să fi
știut încă din primele săptămâni pentru a se putea adapta cerințelor
școlii.
Încredere că o lume nouă însă tare frumoasă te așteaptă să o cunoști
și mult succes îți dorim, având parte de experiențe care să-ți aducă
împlinire!

1. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
2. http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/TPA_Manual_English_september2010l.pdfhttps://www.voion.nl/downloa
ds/4eaec176-5310-40d0-8bb0-e95ca72aaef3https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policyframework/graduate-to-proficient-australian-guidelines-for-teacher-induction-into-the-profession.pdf?
sfvrsn=e27fff3c
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1. ROFUIP – Regulamentul cadru de
organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
Așa cum îi spune și titlul ROFUIP (3) este unul din documentele care stă la baza
funcționării unei unități de învățământ preuniversitar. Fiind un document atât de important
toate școlile se raportează la el, inclusiv atunci când este realizat Regulamentul de Ordine
Interioară (ROI) a fiecărei școli pe care de asemenea vă recomandăm să-l consultați atunci
când ajungeți în școală (4).
Mențiunea pe care o facem aici e aceea că de ajutor pentru înțelegerea modului în care
funcționează o școală și care îi sunt atribuțiile e și Legea Educației Naționale (5).
De ce e atât de important acest document? Primul argument ar fi acela că el cuprinde
aspectele cele mai importante și de nenegociat care trebuie să se întâmple într-o școală.
Totodată precizăm faptul că acest document are efectele unei legi ceea ce înseamnă că e
obligatoriu, nerespectarea prevederilor fiind sancționate de către instituțiile competente.
Iată doar câteva dintre aspectele descrise în document: organizarea programului
școlar; consiliul de administrație; atribuțiile directorului; atribuțiile personalul unităților de
învățământ; consiliul clasei; catedrele/comisiile metodice; profesorul diriginte; atribuțiile
secretariatului; activitatea educativă extrașcolară; evaluarea copiilor/elevilor; transferul
copiilor și elevilor; drepturile și îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali;
model contract educațional.
Pentru că e un document destul de stufos îți recomandăm să-ți pui la dispoziție unadouă ore pentru a te asigura că treci prin toate subiectele.

1. https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30272018-pentru-modificarea-%C8%99i-completareaanexei

2. Un exemplu de ROI http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/09/ROI-nou-2017-2018.pdf
3. http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14847

2. Responsabilități fișa postului
Ca orice alt job, și meseria de profesor sau învățător are o fișă a postului în care sunt
trecute drepturile și atribuțiile angajatului. O parte din ele sunt menționate în ROFUIP însă
fișa postului este conform codului COR. O fișă a postului poate fi personalizată și în funcție
de contextul școlii, păstrând însă modelul standard impus de lege (adăugirile pot fi
adăugate la final). În funcție de cum sunt îndeplinite atribuțiile din fișa postului este
acordat la final de an un calificativ (6).
De menționat e faptul că fișa postului se semnează în momentul în care se încheie
contractul de muncă cu școala. Și pentru că vorbim de contractul de muncă trebuie să știți
că el este atât individual cât și colectiv. Pentru o mai eficientă reprezentare a drepturilor
cadrelor didactice există sindicate (în învățământ sunt mai multe). Depinde de fiecare în
parte dacă vrea să fie reprezentat de un sindicat.
Trebuie știut faptul că majoritatea școlilor au un reprezentant al sindicatului iar adeziunile
se depun la acea persoană. Totodată precizăm faptul că înscrierea în sindicat înseamnă și
plata unei taxe lunare, un anumit procent din salariu. Unii ar vedea în asta un dezavantaj,
alții îl văd ca pe un avantaj. Avantajele ar fi acelea că atunci când sunt negociate anumite
drepturi doar cei din sindicat le pot primi (cazul tăierii sporurilor în 2011 – cei care erau în
sindicat au dat ministerul în judecată, au câștigat și au primit în tranșe lunare banii ce le-au
fost luați; un alt exemplu ar fi primele sau cadourile ce pot veni prin sindicat sau diferite
excursii)..
Totodată, sindicatele sunt cele care pot organiza acțiuni de protest, pot negocia drepturi
salariale și nu numai. O distincție ar fi aceea că dacă reprezentantul sindicatului apără
drepturile cadrelor didactice, directorul școlii apără interesele elevilor, ale sistemului
educațional.

6. Model de fișă a postului pentru cadrele didactice http://cni.nt.edu.ro/new/wp-content/uploads/2011/09/fisa_post_prof.pdf

3. Încheiere contract de muncă, salarii,
sporuri
Contractul de muncă se încheie între fiecare cadru didactic în parte și unitatea de
învățământ cu personalitate juridică de care aparține. Odată cu primirea postului în ședința
publică de repartizare, cadrul didactic merge la școală în maxim 3 zile de la data oficială de
începere a noului an școlar unde în baza documentelor cerute de secretariatul școlii se
încheie contractul individual de muncă.
Încadrarea pe post se face în funcție de specializarea pe care o are cadrul didactic. Cei
calificați vor fi încadrați salarial în baza unei grile, cei necalificați, însă cu studii superioare,
în baza altei grile. De menționat că un angajat calificat sau necalificat suplinitor, cu studii
superioare va avea contractul de muncă încheiat până la finalul anului școlar, ceea ce
înseamnă 31 august. Cadrele didactice suplinitoare necalificate cu studii medii (liceu) vor
avea contractul încheiat până în ultima zi de cursuri (7).
De menționat e și faptul că în funcție de vechimea în muncă ce trebuie dovedită prin
adeverințe de la foștii angajatori și/ sau extras din REVISAL poate fi influențat și salariul.
Recomandăm aici discuții cu secretarul școlii pentru a da mai multe indicații cu privire la
documentele de care ai nevoie pentru a justifica vechimea în muncă.
Nu în ultimul rând, e nevoie să știți că în funcție de anumite criterii stabilite prin lege, pe
lângă salariul în care ați fost încadrați aveți dreptul și la sporuri. Ele diferă în funcție de
criterii. Un exemplu ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural cu grad ridicat de
defavorizare care primesc un spor ce poate diferi de la an la an (în anii trecuți era de 4 sau
6%).

7. Mai multe detalii despre drepturile salariale în contractul colectiv de muncă, articolele 54-78
http://isj.gl.edu.ro/html/sub_noutati/doc_legi0106.htm

4. Participarea la consiliul profesoral și
distribuirea în comisii
Participare la întrunirile consiliului profesoral pot fi o corvoadă sau o oportunitate pentru
a aduce schimbări pozitive în școală, totul depinde de ce poziționare vei avea față de
această activitate. Cum spuneam și mai sus, activitatea acestui consiliu este reglementată
de ROFUIP. Aici ai șansa de a expune tuturor colegilor din școală problemele cu care te
confrunți, faptul că ai nevoie de ajutor, poți propune inițiative și soluții. Toate cadrele
didactice au drept de vot și de a-și expune punctele de vedere în această întâlnire.
În mod normal, consiliul trebuie să se reunească în fiecare lună pentru a discuta diferite
teme. Președintele ședinței de consiliu este directorul unității școlare ce este ajutat de către
un secretar care notează tot ce se discută în procesul-verbal al ședinței. La finalul întâlnirii
toți participanții semnează procesul-verbal.
În cadrul acestei întâlniri se iau decizii prin vot democratic, în urma expunerii
argumentelor cu privire la o anumită temă. Deciziile luate în consiliul profesoral trec mai
apoi prin votul dat de consiliul de administrație al școlii din care fac parte directorul,
reprezentantul primarului, reprezentantul consiliului local, reprezentantul profesorilor,
reprezentantul părinților. (8).
Înainte de începerea cursurilor școlare se organizează consiliu profesoral în care se
discută regulamentul de ordine interioară, se propun și se votează membrii comisiilor de
specialitate din școală, se propune un orar, se propun datele primelor întâlniri cu părinții
pentru fiecare clasă în parte etc.
Comisiile din școală sunt conduse de un șef de comisie și de membri. Fiecare comisie are
anumite sarcini pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul unui an școlar. O parte din
ele sunt descrise în ROFUIP, altele pot fi decise la nivel de școală. Foarte important e faptul
că fiecare comisie își desfășoară lunar activități și întrevederi, încheiate cu diferite
documente care să ateste cele întâmplate. Toate documentele reieșite sunt adăugate la
dosarul comisiei, dosar ce trebuie mereu actualizat și prezentat în cadrul inspecțiilor
tematice, ceea ce înseamnă că dosarul e mereu prezent în cancelarie sau în cabinetul
șefului de comisie.

8. Metodologia de funcționare a consiliului de administrație al școlii http://isj.gj.edu.ro/management-institutional/2014-09-22-omen-4619metod-ca-al-upj-actual/

5. OPIS și întocmirea dosarului personal
Pentru o bună planificare a anului școlar sau a unui anumit proces organizațiile, școlile
se folosesc de OPIS (listă de acte, registru, indice, inventar). Pentru a putea monitoriza
progresul în diferite procese cât și modul în care sunt implementate anumite activități
școlile cer fiecărui cadru didactic în parte un dosar personal care justifică activitatea
didactică dar nu numai (9).
Acest dosar personal e nevoie să fie mereu prezent la școală pentru ca în cazul unei
inspecții neanunțate șeful de comisie metodică sau directorul să poată avea acces la
el.
De obicei în dosarul personal sunt trecute planificările ce sunt semnate de director cu
număr de înregistrare de la secretariat (fiecare arie curriculară stabilește până când e nevoie
să fie predate planificările finale - de obicei cel târziu până la finalul lunii octombrie sau
chiar mai devreme), orarul clasei sau al profesorului semnat și el de director, pentru
debutanți planurile de lecție printate, evaluările inițiale ale copiilor și centralizarea
rezultatelor împreună cu concluziile și planurile remediale, procesele-verbale de la
ședințele cu părinții, descrierea activităților extracurriculare și calendarul lor, temele de
lucru sau de discuție lunare pentru întâlnirile cu părinții, orarul pentru meditațiile pentru
părinți etc.
Pentru a te asigura că respecți modul de lucru a colegilor din școală îți recomandăm să
discuți încă din prima săptămână cu șeful ariei curriculare sau cu șeful de comisie metodică
pentru a-ți spune foarte specific ce trebuie să conțină acest dosar.

9. Un exemplu de OPIS http://scoalapiciordemunte.ro/OPIS_PROCEDURI_CEAC.pdf

6. Alegerea unui mentor din școală
Citind despre această oportunitate vei vedea poate că între modelul propus de Teach
for Romania și ce propune sistemul public de educație prin Legea Educației Naționale
există similitudini. Spun asta deoarece așa cum bursierii programului Teach for Romania au
parte de un tutore din partea organizației care are rolul de a oferi mentorat, îndrumare,
expertiză pe zona de teaching așa prevede, formal ce-i drept, și sistemul public de
educație.
Cu alte cuvinte, conform legii, debutanții au dreptul în primul an când intră în sistemul
public de educație la un program de mentorat. Asta s-ar traduce prin sprijin venit de la un
mentor. Acest mentor este un cadru didactic calificat din școală, cu experiență și expertiza
necesară pentru a putea pe de-o parte să fie un model pentru cadrul didactic debutant cât
și să ofere ajutor atunci când este nevoie.
Din păcate, din 2011, de când există această prevedere în lege, niciodată nu au fost
acordați bani pentru plata acestor mentori, astfel că a rămas la nivelul inspectoratelor
școlare decizia de a asigura funcționalitatea acestui proces. Există județe în țară unde acești
mentori își fac treaba, există însă și mai multe județe unde din lipsă de finanțare sau
motivație a oamenilor, nimeni nu e interesat să fie mentor pentru un debutant.
Dacă ai însă norocul să îți poți alege un mentor trebuie să știi că rolul lui nu e musai de
a te evalua deși e foarte posibil să facă și acest lucru căci scrie în fișa postului, ci acela de a
fi o mână de sprijin, un om care să vină în asistență la clasă și să-ți ofere sugestii, te poate
ajuta la planificarea activității și în realizarea planurilor de lecție etc. Pentru mai multe
detali despre atribuțiile unui debutant și ale unui mentor, te invit să parcurgi cele 2 ghiduri
realizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași (10).

10. http://isjiasi.ro/siteold/documente/curriculum_documente/Ghidul%20profesorului%20debutant_FINAL.pdf
http://isjiasi.ro/siteold/documente/curriculum_documente/Manualul%20mentorului_FINAL.pdf

7. Realizarea orarului
Pentru o bună funcționare a activității didactice inspectoratele școlare județene
recomandă puternic școlilor să aibă un orar încă din prima zi de școală. Asta înseamnă că la
primul consiliu profesoral ar trebui să existe un draft al orarului pentru prima săptămână de
școală. Vei observa că există o comisie sau o persoană desemnată să facă orarul. Important
de știut e faptul că poți negocia într-un mod asertiv, fiind atent înainte de toate la nevoile
copiilor cât și la nevoile celorlalți colegi din școală. Pentru învățători e mai simplu pentru că
lor li se va da orarul doar pentru orele cu profesori (religie, educație fizcă și limba străină),
restul orelor fiind așezate de ei.
În realizarea orarului se ține cont de mai multe criterii pe care îți recomand să le discuți
cu șeful comisiei metodice (spre exemplu orele de matematică sau de limba română nu vor
fi puse la finalul programului când copilul este obosit și puterea lui de concentrare e mai
scăzută).
Când există o formă finală a orarului el trebuie scris în catalog, printat pe o foaie A4,
înregistrat la secretariat și semnat de director. Totodată, trebuie știut faptul că e în obligația
cadrului didactic să afișeze orarul în clasă cât și să-i anunțe pe părinți la prima întâlnire
cum sunt organizate orele, cine e responsabil de fiecare oră.

8. Completare condică
Pentru evidența activității tuturor cadrelor didactice din școală există un document
numit condică în care se poate monitoriza activitatea didactică pe zile. Condica este
asemeni unei cărți destul de mari în care în fiecare zi se completează de către fiecare cadru
didactic în funcție de orar, tema lecției abordată la fiecare oră, de la fiecare clasă (în cazul
profesorilor).
Acest document este verificat periodic de către director și/sau inspector și în baza legii,
acolo unde nu sunt completate orele cu informații, directorul poate tăia orele acelui cadru
didactic, asta arătând că persoana respectivă nu și-a făcut treaba. Asta se traduce și prin
tăierea unei anumite sume din salariu în acea lună. Așadar, fiți cu ochii pe condică.

9. Completare date catalog - trecerea
absențelor în catalog și cum se
motivează - completarea paginii din
catalog cu datele părinților
Un alt document foarte important pentru sistemul public de învățământ e catalogul
unde sunt trecute pe de-o parte notele copiilor, cât și absențele de la fiecare oră, pentru
fiecare copil în parte.
La fel ca și condica și acest document este monitorizat periodic de către șeful de arie
curriculară sau comisie metodică, director și în cazul inspecțiilor de către inspector. Vă
recomandăm ca înainte de a completa catalogul să citiți cu mare atenție instrucțiunile
afișate pe primele pagini. Catalogul este un document oficial care este păstrat 10 ani, fapt
pentru care e nevoie să fie completat cu stilou sau pix cu cerneală albastră pentru a nu se
șterge în timp anumite date. Mediile se încheie cu stilou sau pix cu cerneală roșie.
Pentru cei care nu ați mai văzut cum se notează absențele sau notele vă recomandăm
să vă uitați într-un catalog din anii trecuți sau să întrebați colegii din școală. Spunem acest
lucru ca urmare a faptului că există mici diferențe în modul în care se trece data la absențe
și la note.
La finalul catalogului aveți o rubrică unde e nevoie să treceți date personale despre
părinți fapt pentru care o sugestie ar fi să cereți aceste date de la părinți la prima ședință
(nume, prenume, telefon, adresă, loc de muncă). Pentru a putea completa catalogul veți
avea nevoie de numărul matricol al fiecărui copil. Acest număr poate fi luat din registru pe
care îl cereți de la secretariat sau din catalogul de anul trecut.
Pentru motivarea absențelor aveți nevoie fie de adeverință de la medicul de familie cu
avizul medicului școlar acolo unde există, fie de o cerere făcută de părinte prin care justifică
de ce copilul a lipsit de la școală. Foarte important de reținut e faptul că în catalog se trec
toate absențele. Toate adeverințele sunt păstrate în dosarul personal al învățătorului sau
dirigintelui. La mai mult de 10 absențe nemotivate învățătorul sau dirigintele este obligat
prin lege să ia legătura cu părinții/ tutorele legal al copilului pentru a afla ce se întâmplă de
copilul lipsește. Pentru 10 absențe nemotivate se scade un punct la purtare.

10. Întocmire dosar burse și rechizite
La începutul anului școlar sunt centralizate listele pentru acordarea burselor de
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social. Pentru bursele de ajutor social e nevoie
ca părinții sau tutorele legal să depună un dosar la secretariatul școlii. Pentru a vă asigura
că toți părinții cunosc calendarul de depunere a dosarului pentru bursa de ajutor social
sugestia e să prezentați calendarul cât și metodologia de acordare a bursei și ce trebuie să
conțină dosarul la prima întâlnire cu părinții (11).
Fiecare învățător și diriginte e responsabil de cum îi anunță pe părinți cu privire la
modalitatea de acordare a burselor. Pentru o bună informare puteți discuta cu persoana de
la secretariatul școlii sau cu președintele comisiei pentru acordarea burselor despre toți
pașii care sunt necesari.
Aceeași politică se aplică și în cazul părinților care doresc să depună dosar pentru a
obține rechizite. Mențiunea e că rechizitele pot ajunge devreme (în luna octombrie) sau pot
ajunge foarte târziu (în luna decembrie) (12).

11.https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/acces/ORDIN%205576_2011_Anexa_Criterii_de_acordare_a_burselor.pdf
12. https://www.edu.ro/rechizite-scolare

11. Asistențele la oră ale directorului,
ale șefului de comisie metodică, ale
mentorului, asistență la orele altor
colegi, inspecțiile
Conform ROFUIP, directorul are dreptul de a veni în asistență la ore (articolul 21, alin. 4)
pentru a se asigura de buna desfășurare a activității cadrului didactic. Tot el este cel care
poate propune șefului de comisie metodică să asiste la ore cu scopul de a oferi sprijin
profesorului monitorizat. Conform ROFUIP directorul are sarcina de a merge într-un an
școlar în asistență la orele tuturor cadrelor didactice din școală.
Pentru o bună desfășurare, calendarul poate fi realizat în consiliul profesoral (13). În urma
asistenței se completează și o fișă de asistență care evaluează mai multe aspecte, de la
calitatea actului didactic în sine, la planificare, amenajarea clasei, notare etc.
De-a lungul anilor, inclusiv în cei 2 ani de program, am întâlnit în școlile din sistemul
public învățători și profesori care-și fac treaba foarte bine, au relații foarte umane cu copiii
și pot fi luați drept model. Din fericire, am avut ocazia să pot asista la orele unor asemenea
oameni iar lecțiile pe care mi le-am luat pot spune că m-au ajutat foarte mult. Astfel că,
dacă și voi identificați persoane resursă de la care puteți învăța, rugați-i să vă primească în
asistență, cu scopul de a învăța de la ei. Atitudinea deschisă și dorința de a colabora pot fi
văzute cu ochi buni acolo unde limbajul de comunicare e același.
Tot la această categorie pot intra și inspecțiile. Oficial, rolul lor e de a aduce sprijin
pentru cel care are parte de inspecție. Realitatea arată însă de multe ori că inspectorii sau
profesorii metodiști vin cu rolul de a evalua și mai puțin cu intenția de a oferi mentorat
cadrelor didactice pe care le vizitează. De precizat că există o fișă standard cu criteriile pe
care de urmărit pe parcursul unei ore de inspecție (14).
Inspecțiile sunt realizate în baza Metodologiei de aplicare a prevederilor privind
inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar (15) iar la punctul 3 sunt
descrise inspecțiile care se ocupă de activitatea personalului didactic (proiectare, predare
învățare-evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional).
Pe lângă inspectorii școlari, unitatea de învățământ poate fi evaluată și de comisiile
ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar). La fel ca și
inspecțiile inspectorilor școlari, aceste inspecții sunt anunțate. Rolul lor e de a se asigura că
există procese funcționale în școală care respectă standardele de calitate (16).

13. Un exemplu de grafic pentru asistențe la ore http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/09/Procedura-fisa-si-grafic-de-asistenta-la-ore-anscolar-2017-2018.pdf
14. https://isj.vs.edu.ro/download/Titularizare/2014/Afisat%205%20mai%202014/Fisa%20de%20evaluare%20inspectie%20la%20%20clasa.pdf
15. https://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2015/12/OMECTS5547.2011Regulamentinspectieunitatiscolare.pdf
16. Lista documentelor cerute de ARACIP http://isj.gj.edu.ro/wp-content/uploads/2017/10/ghid-orientativ.pdf

12. Autoevaluare la final de an

Pentru cineva care ia pentru prima dată contact cu sistemul de învățământ din rolul de
cadru didactic, e bine de știut faptul că la finalul anului școlar sunt centralizate înainte de
ultimul consiliu profesoral fișele de autoevaluare ale profesorilor (17).
În urma autoevaluării, pe aceleași criterii Consiliul de Administrație al școlii oferă și el
calificative și comisa metodică din care face parte cadrul didactic. Datele sunt apoi validate
în consiliul profesoral. În funcție de calificativul obținut e influențată înaintarea în grad a
cadrului didactic.

14. http://lspvs.ro/documente/fisa.pdf

13. Ședințele cu părinții
Unul din pilonii importanți pentru o bună integrare în școală și pentru reușita
educațională a copiilor depinde de relația cadrului didactic cu părinții. Copilul crește și se
dezvoltă în familie în cele mai fericite cazuri (există posibilitatea să aveți copii care vin din
centre de plasament unde sentimentul familiei nu e la fel de prezent).
În calitate de învățător sau de profesor aveți responsabilitatea de a avea lunar întâlniri
cu părinții în baza unui orar în care să aveți trecute datele acestor întâlniri cât și tematica
lor (18).
De menționat e și faptul că în prima întâlnire cu părinții aveți nevoie să alegeți
președintele comitetului de părinți, cenzorul și secretarul. În baza votului exprimat de cel
puțin jumătate dintre părinți se aleg aceste persoane, totul consemnându-se într-un procesverbal. De asemenea, toate întâlnirile cu părinții se încheie cu semnarea procesului-verbal,
ce trebuie musai să conțină ordinea de zi și alte subiecte ce au fost discutate în timpul
întâlnirii. Aceste documente sunt adăugate la dosarul personal.
Pentru cei care veți lucra cu auxiliare sau manuale alternative acreditate de minister
trebuie să știți că ele sunt alese de comitetul de părinți prin vot (19). Datoria voastră e să
aveți o notă explicativă pentru aceste materiale, o prezentați părinților, se supune la vot iar
apoi se semnează într-un tabel toată lumea. Nota explicativă este dusă apoi la secretariat, i
se pune număr de înregistrare și va fi semnată și de către șeful comisiei metodice sau
director.

17. http://lspvs.ro/documente/fisa.pdf
18.Model planificarea ședințelor cu părinții http://www.scoalapoienariiburchii.ro/uploads/20152016/docs/Sedinte%20parinti/burchii/sp2%20Clasa%20I.pdf
19. https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-reglementat-procedura-de-utilizare-auxiliarelor-didactice-%C3%AEn

14. Medicina muncii și avizul psihologic
Conform legislației în vigoare an de an, cadrele didactice au parte de un consult din
partea celor de la medicina muncii, consult ce presupune și o testare psihologică. În cazul
în care în urma testării psihologice se observă comportamente sau reacții care să pună în
pericol siguranța elevilor, psihologul poate cere retragerea de la catedră a respectivei
persoane. Procedura e una destul de greoaie dat fiind că odată titular în sistem,
posibilitatea de a fi dat afară e îngrădită de multă birocrație. Sperăm însă ca în cazul nostru
astfel de situații să nu existe.

15. Decontarea navetei
Conform Legii Educației Naționale cât și art. 37 alin. (3) din OUG 83/2014 cadrele
didactice titulare sau suplinitoare au dreptul de a li se deconta naveta cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Acolo unde consiliile locale nu asigură transportul pentru cadrele didactice, primăria
are responsabilitatea de a asigura buget școlii conform cererilor venite din partea
personalului didactic ce are reședința de domiciliu în altă localitate față de cea a școlii.
Decontul se poate face atât pentru mașină personală, abonamente sau bilete la autobuz
sau tren.
Vă recomand să parcurgeți Metodologia de acordare a navetei pentru cadrele didactice
(20) pentru a ști exact care sunt normele în vigoare și pentru a ști care sunt pașii de urmat.
Totodată, discuțiile cu colegii de cancelarie care poate sunt în aceeași situație ca tine pot
ajuta.

20. http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2015/05/sg79dxj1mtzb2y8nh_r0.pdf

16. Asigurarea serviciilor de formare
continuă
Conform art. 265, alin. 6 din Legea Educației Naționale ”Personalul didactic, precum și
personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar este
obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la
fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de
definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.”
Totodată Codul muncii prevede la articolul 195 ”(1) Angajatorul persoană juridică care
are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională,
cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. … (3) Salariații au
dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. și articolul
196 (1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la
inițiativa salariatului.”
În aceeași Lege a Educației Naționale, la articolul 104, alin.2, lit. b se prevede faptul că ”
Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care
se calculează costul standard per elev/preșcolar: cheltuieli cu pregătirea profesională.”

17. https://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/cum-se-calculeaza-concediul-de-odihna-pentru-cadrele-didactice-6450.html
18. http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/jurisprudenta_muncii.php?id=444

17. Recensământul populației școlare

Printre comisiile constituite la începutul anului școlar există și comisia pentru
recensământul populației școlare. Această comisie la rândul ei repartizează conform cu
circa școlară modul în care cadrele didactice din școală vor merge pentru a face
recensământul. În funcție de datele colectate inspectoratul școlar județean hotărăște câte
clase vor exista în anul școlar următor cât și viabilitatea posturilor.
Dacă la o primă vedere poate părea o acțiune nesemnificativă, de corectitudinea colectării
datelor depinde cum își construiește catedrele școala pentru anul următor. De menționat e
și faptul că inspectoratele au nevoie de această informație la începutul lunii februarie ceea
ce înseamnă că până atunci recensământul trebuie făcut. Recomandarea e ca această
activitate să se desfășoare toamna, iarna fiind frig nu e tocmai confortabil să mergi din ușă
în ușă.

18. Politica privind concediile de drept și
cele medicale
Pentru cadrele didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau
determinată pe parcursul unui an școlar întreg legea prevede că au dreptul la 62 de zile de
concediu de odihnă. De reținut e faptul că pentru fiecare perioadă de concediu (vacanțe
sau zile libere dat de guvern) se depun cereri la secretariatul școlii (21.
În anul 2018 au apărut modificări care afectează plata concediilor medicale așa că
atunci când sunteți în această situație vă recomand să discutați cu reprezentantul
secretariatului școlii pentru a vă da mai multe detalii cu privire la cum se face plata.
De menționat e și faptul că cei care urmați studii universitare, conform codului muncii,
articolul 154 și 155 aveți dreptul să beneficiați, la cerere, de concedii pentru formare
profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa (22).

21. https://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/cum-se-calculeaza-concediul-de-odihna-pentru-cadrele-didactice-6450.html
22. http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/jurisprudenta_muncii.php?id=444

19. Politica privind serviciul pe școală/în
pauze
După cum probabil ai aflat sau îți amintești din școala generală fiecare profesor are
sarcina de a face serviciu pe școală. Ce înseamnă mai exact acest lucru?
Explicațiile legale le regăsim în Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Art. 50 – în
unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durate desfășurării cursurilor,
serviciul pe școală a personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care
acesta are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite
prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de
dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se
organizează în unitatea de învățământ .
Prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar se regăsesc în regulamentul intern al fiecărei instituții. Dacă o să răsfoiți
regulamentele interne ale școlilor, o să găsiți un capitol dedicat serviciului pe școală. În
acest capitol se regăsesc sarcinile profesorului de serviciu. Într un astfel de regulament, se
spune că profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a disciplinei
elevilor.
Pentru un cadru didactic, serviciul pe școală presupune: Personalul instituției urmează
cursurile/informările cu privire la SSM, dar se pune accent pe comportamentul angajatului
la locul de muncă; Se prezintă cu 15 30 de minute înainte de program și pleacă cu 15 30
minute după încheierea programului. Este de serviciu în ziua metodică sau în ziua cu
puține ore de predare. La două sau trei săptămâni, în funcție de numărul de cadre didactice
ale școlii; Orele suplimentare nu sunt plătite. În unele școli, se consemnează în condica de
prezență acest serviciu, ca titlu informativ. Altă dovadă este caietul de procese verbale al
profesorului de serviciu pe școală; Responsabilitate asupra elevilor din școală, a cadrelor
didactice, personalului nedidactic, clădirea școlii, bunurile acestei clădiri, cataloage.
Vă recomandăm ca înainte de începerea școlii să întrebați în consiliul profesoral care
sunt atribuțiile unui cadru didactic atunci când face serviciu pe școală.

20. Politica privind accidentele/actele
de bullying în rândul copiilor
Fenomenul de bullying în școlile din România este printre cele mai ridicate la nivelul
Uniunii Europene. Acest lucru face ca învățarea să nu se mai poată produce. În multe școli
profesorii se simt neputincioși în fața acestor situații, având nevoie de ajutor din partea
experților. De-a lunul anilor organizația care a oferit sprijin consistent în România pentru
prevenirea și stoparea fenomenului de bullying a fost Salvați Copiii. Au organizat ateliere
pentru profesori, au avut campanii media, au oferit ore de psihoterapie pentru copiii
agresați sau pentru agresori. În 2017 au derulat și o campanie media intitulată Desființați
recreațiile (23).
La o simplă căutare pe google veți găsi numeroase materiale despre cum să lucrați cu
grupuri de copii în care se petrec astfel de acte. Regulamentele interne ale școlilor au
diverse politici cu privire la prevenire și combaterea agresivității de orice fel ar fi ea. De
reținut este faptul că actele de agresivitate sunt consemnate într-un caiet al școlii special
creat în acest sens, se scrie un proces-verbal ce este semnat de învățătorul sau de profesorul
care a asistat la eveniment. În fiecare școală ar trebui să existe și o comisie care să se ocupe
de prevenirea actelor de violență ce au sarcina de a crea și implementa strategii care să
prevină sau să reducă aceste acte.
În situații de violență extremă se anunță directorul școlii, el fiind cel care anunță serviciul
de ambulanță și poliția. Imediat sunt anunțați și părinții, fie de director fie de învățător/
diriginte. Evenimentul va fi raportat de către poliție și către Inspectoratul Șolar Județean.
Același lucru se întâmplă și cu actele de agresivitate ale adulților, fie că sunt părinți, rude
sau prieteni ale elevilor care pătrund în școală.
Pentru cei care sunt implicați în acte de bullying e recomandat să existe intervenție
împreună cu consilierul școlar. De reținut este și faptul că un elev poate fi trimis în
consiliere individuală doar dacă există acordul scris al părintelui.
De menționat e și faptul că începând cu anul 2019 există o lege care prevede sancțiuni
împotriva oricărei forme de bullying. În acest an Ministerul Educației a publicat și normele
de aplicare a legii în școli, document pe care te încurajăm să-l consulți (24).

23. http://desfiintatirecreatiile.ro/
24. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4343_2020_norme%20antibullying.pdf

21. Programa adaptată pentru elevii cu
CES
Începând cu anul 2016 există un ordin de ministru (25) care prevede obligativitatea
școlilor de a integra elevii cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă,
cadrele didactice având responsabilitatea de a adapta curricula conform nevoilor
copilului.
Totodată, acest document oficial prevede și posibilitatea de a exista un profesor de
sprijin itinerant care lucrează individual ori în timpul orelor de la clasă cu elevul / elevii cu
CES. Important de menționat este faptul că atât procesul de predare-învățare cât și cel de
evaluare este unul personalizat pentru acești copii și tocmai de aceea e nevoie ca și
planificarea activităților să fie una diferită față de ceilalți elevi din clasă. Un model de
planificare găsiți la finalul ghidului, sub forma Anexei 1 întocmit de CJRAE Maramureș.
Vă recomand să parcurgeți ordinul de ministru pentru a avea cât mai multă claritate
cu privire la responsabilitățile ce revin cadrului didactic, modalităților prin care se poate
face intervenția asupra procesului de învățare atunci când vorbim de copii ce au ceritifcate
ce atestă existența cerințelor educaționale speciale (certificatul este eliberat de CJRAE sau
CMBRAE).
Dacă la o primă vedere lucrul cu acești copii poate părea obositor și se naște
sentimentul că nu puteți face față nevoilor unui astfel de elev recomandarea e să-i priviți pe
copii cu multă blândețe, să observați care e modalitatea acestuia / acestora de a se conecta
cu învățarea, să vă apropiați de el / ei, făcându-i aliați în ceea ce înseamnă facilitarea
învățării.
Mai jos (26) regăsiți un site cu resurse ce vă pot ajuta în planificarea de activități care
să răspundă nevoilor de învățare ale copiilor cu cerințe educaționale speciale.

25.https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/special/ORDIN%205574_2011_Ordin_si_Metodologie_servicii_sprijin_educa%C5%A3ional_tinerii_CES_integra%C8%9Bi_%C3
%AEn_%C3%AEnv_de_mas%C4%83.pdf
26.https://profesoriitineranti.wordpress.com/programe-scolare-adaptate-flexibilizate-pentru-elevii-cu-cerinte-educationale-specialeintegrati-in-invatamantul-de-masa/

22. Cultura organizațională a școlii

Școala, ca orice altă organizație, are reguli nescrise ce construiesc într-un fel sau altul
cultura organizațională a școlii. Dacă e să ne luăm după una din definițiile culturii
organizaționale asta ar însemna practicile, credințele și valorile împărtășite de întregul grup
ce se construiesc în amintiri, relații formate între oameni.
În unele școli accentul culturii organizaționale poate fi pus pe comportamentele
punitive în care regulile pentru copii sunt respectate de frica consecințelor. În altele poate
exista o stare de bine în care atât adulții cât și copiii vin cu drag la școală. Totul depinde de
cum proiectează comportamentele adulții din școală.
Aspecte ce pot ține de cultura organizațională a școlii: unde se așază fiecare cadru
didactic în cancelarie (există școli în care fiecare profesor își știe clar locul pe scaun și la
masă), colectarea de fonduri pentru a lua cadou fiecărui coleg din cancelarie, organizarea
serbărilor împreună cu alte clase sau în mod individual, cine și cum face înlocuirea cuiva
care lipsește de la ore, programarea orelor de recuperare cu elevii care au nevoie și în ce săli
și interval orar, programarea orelor de pregătire pentru cei aflați în clasa a VIII-a, serbarea
de Crăciun a profesorilor (sunt școli în care se organizează secret santa). Acestea sunt doar
câteva exemple de practici ce se pot desfășura și care, adunate, creează cultura
organizațională a școlii.
Sunt și evenimente și întâmplări care e posibil să creeze sentimentul că nu aparțineți
acelui loc, de înstrăinare față de ce cred și fac adulții din școală. Recomandarea e să
mergeți cu sufletul și mintea deschisă, făcând poate un efort de a-i înțelege pe oamenii de
acolo, mai puțin de a-i judeca ci de a-i privi cu umanitate și empatie.

23. Resurse
Cărți de pedagogie
1. Educație cu stare de bine. După o rețetă româno-daneză, Autori: Anca Nedelcu,
Cătălina Ulrich Hygum, Lucian Ciolan, Florin Țibu
2. Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație , Autor: Coord. Peter Senge,
Nelda Cambron-Mccabe, Timothy Lucas, Bryan Smith, Janis Dutton, Art Kleiner
3. Teorii contemporane ale învățării . Autori de referință, Autor: Coord. Knud Illeris
4. Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă , Autor:
Robert J. Marzano
5. Sănătatea mentală a elevului. Ghid pentru personalul didactic, Autor: Dr. William
Dikel
6. De la joc la învățare. Cum folosim jocul didactic în educația timpurie , Autor: Marcia
L. Nell, Walter F. Drew
7. Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori , Autor: John Hattie
8. Profesorul eficient. Programul Gordon pentru îmbunătățirea relației cu elevii , Autor:
Thomas Gordon, Noel Burch
9. Înțelegerea textelor și ariile curriculare , Autor: Mark W. Conley
10. Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, Autor: Cătălina Ulrich
11. Inteligența emoționala a copiilor. Jocuri și recomandări pentru un EQ ridicat (ediția
2016), Autor: Lawrence E. Shapiro
12. Educația timpurie. Probleme și soluții , Autor: Liliana Stan
13. Didactica matematicii pentru invățămîntul primar , Autor: Constantin Petrovici
14. Didactica limbii și literaturii române , Autor: Emanuela Ilie
15. Didactica activităților matematice în grădiniță , Autor: Constantin Petrovici
16. 120 de jocuri sportive , Autor: Micheline Nadeau
17. 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor , Autor: Sabina Maneș
18. Ședințele cu părinții în gimnaziu. Idei-suport pentru diriginți , Autor: Traian Cosma
19. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice (ediția a II-a revăzută
și adăugită), Autor: Ion Al. Dumitru
20. Consiliere parentală. Prevenirea bîlbîielii și a cronicizării ei , Autor: Anne-Marie Simon
21. Metodica predării matematicii în ciclul primar , Autor: Mihaela Neagu
22. Metodica studierii limbii române , Autor: Constantin Parfene

Cărți Psihologie
1. Nevoile esențiale ale copiilor , Autor: T. Berry Brazelton, Stanley I. Greenspan
2. 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc , Autor: Coord. Heidi Kaduson, Coord. Charles
Schaefer
3. Rețete de jocuri. De ce și cum să te joci cu copilul tău , Autor: Lawrence J. Cohen
4. Cum să crești un copil sigur de sine. Parentajul bazat pe Cercul Siguranței, Autor:
Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell
5. Cum să creștem copii inteligenți emoțional , Autori: John Gottman cu Joan DeClaire
6. Mintea - O călătorie spre centrul ființei umane , Autor: Daniel J. Siegel
7. Fenomenul bullying - 8 strategii pentru a-i pune capat , Autor: Signe Whitson
8. Jocul atașamentului - Rezolvarea problemelor de comportament ale copilului prin
joacă, râs și conectare , Autor: Aletha Solter
9. Vâltoarea minții - Puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență , Autor:
Daniel J. Siegel
10. Creierul copilului tău - 12 strategii revoluționare de dezvoltare unitară a creierului
copilului tău (Ediție revizuită), Autori: Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
11. 101 povești vindecătoare pentru copii și adolescenți - Folosirea metaforelor în
terapie , Autor: George W. Burns
12. Curajul de a fi vulnerabil, Autor: Brené Brown
13. Copilul invizibil , Autor: György GáspárRevoluția iubirii - O altfel de poveste despre
atașament și relații, Autor: György Gáspár
14. Crescându-l pe Cain - Să ocrotim viața emoțională a băieților , Autori: Michael
Thompson, Dan Kindlon
15. Învățare – Memorii, Autor: Tara Westover

Site-uri resurse educaționale
1. https://www.brainpop.com/ - prin animațiile sale captivante, aduce la viață concepte de
învățare fascinante. Copiii învață despre evenimente istorice, știință și chiar economie, cu
ajutorul unui roboțel simpatic și al prietenilor săi.
2. https://www.memrise.com/ - este un site de învățare fără efort, prin prisma a trei piloni:
știința, distracția și comunitatea. Bazându-se pe metode științifice de facilitare a reținerii
de informație, Memrise arată că se poate învăța orice online, de la limbi străine exotice,
până la biologie sau arta culinară.
3. MathPDR - este o aplicație cu ajutorul căreia se pot crea pagini web chiar și de cei care
nu au pregătire de specialitate în programare și web design. Cu o interfață prietenoasă și
pași bine explicați, crearea unui site devine accesibilă oricui.
4. https://www.powtoon.com - este numele unui serviciu online unde se pot crea prezentări
animate. Utilă celor mici și celor mari deopotrivă, platforma poate fi folosită și cu un
cont gratuit.
5. https://scratch.mit.edu/ - îi ajută pe copii să creeze prin limbaj de programare propriile
povești interactive, jocuri și animații, pe care le pot distribui apoi celorlalți membri ai
comunității online. Cei mici învață bazele programării și își dezvoltă gândirea creativă.
6. http://www.bbc.co.uk/languages/ - poți studia o nouă limbă online.
7. https://www.codecademy.com/ - modalitate ușoară de a învăța cum să codifici. Este
interactiv, distractiv și puteți face acest lucru cu prietenii.
8. https://www.drawspace.com/ - sute de lecții de desen gratuite.
9. http://www.shodor.org/ - organizație non –profit de cercetare și educație dedicată
progresului științei și matematicii, în special prin utilizarea tehnologiilor de modelare și
simulare. Pe acest site sunt resurse de instruire, software-uri, lecții interactive, explorări și
informații cu privire la atelierele de lucru pentru elevi, profesori și studenții de toate
vârstele. Asigurați-vă că verificați Shodor Interactive, o mare colecție de activități
interactive în matematică, geometrie, fractal, probabilitate, algebră și statistici.
10. https://science.howstuffworks.com/ - mai multe lecții științifice și explicații decât ați
putea sorta într-un an întreg.
11. https://www.zooniverse.org/ - Ia parte la o enormă varietate de studii ale naturii, științei
și culturii.
12. https://www.khanacademy.org/ - vezi sute de mini-texte pe teme ce variază de la istorie
și medicină, la chimie și informatică.
13. http://www.openculture.com/ - compendii de resurse de învățare gratuite, inclusiv
cursuri, manuale, clipuri si video / filme.
14. https://ro.pinterest.com/ - găsiți imagini ce pot fi folosite la lecții cât și idei de activități.
15. https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources - seamănă destul de mult
cu pinterest.
16. https://denisegaskins.com/ - găsiți activități pentru dezvoltarea abilităților matematice.
17. https://emalascoala.ro/ - dedicat în special învățătorilor și învățătoarelor.
18. https://www.pictezstele.ro/ - activități în special pentru ciclul primar.
19. https://www.zmeisorii.ro/ - materiale educaționale în limba română.
20. https://www.sucitoruldeminti.ro - site coordonat de Anca Nedelcu ce conduce un master
în învățare, inovație și coaching în care studenții postează despre experiențele lor de
învățare și creștere, reflecții despre ce înseamnă pentru ei învățarea dar nu numai.

Organizații cu profil educațional
Salvați Copiii România
Asociația Techsoup
Asociația Organizație Umanitară Concordia
Asociația OvidiuRO
Asociația REPER21
Asociația ROI
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică
Asociația Română de Literație
Asociația pentru Valori în Educație
Asociația Help Autism
Asociația M.A.M.E.
Asociația Necuvinte
Asociația SOS Satele Copiilor România
Asociația Young Initiative
Asociația Create Yourself Organizația Națională Cercetașii României
Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Fundația Noi Orizonturi
Fundația United Way România
Fundația Comunitară Brașov
Fundația Seeding Knowledge
Fundația Roma Education Fund România
Fundația World Vision România
Fundația Hospice Casa Speranței
Centrul Filia
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen
Asociația Infinit Edu
British Council

Succes în noul
an școlar!

