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Cum putem face școala mai atractivă? 
Atelier de idei / colecție de activități, atitudini 

Întâlnire online, Google meet, găzduită tehnic de CCD, 24 iulie 2020 

Obiectiv/format/participanți 
Obiectivele întâlnirii: 

1. Prezentarea rezultatelor cercetării privind similitudini și diferențe între părerea elevilor despre 
școală și percepția profesorilor despre felul în care se raportează elevii la școală (desfășurat în 
perioada febr – martie 2020); 

2. Realizarea unei colecții de activități / atitudini la clasă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi  

Format: Căutăm idei, nu este un brainstorming (un exercițiu de creativitate), ci mai degrabă o 

inventariere a lucrurilor experimentate și care pot fi împărtășite.  

Participanți: 

- din echipa de proiect:  profesori, consilieri, experți din proiect; 

- alți profesori care nu fac parte din proiect. 

Este de remarcat prezența (relativ activă) a celei de-a doua categorii, indicând  

i. interesul față de subiect;  

ii. notorietatea proiectului;  

iii. nevoia de altfel de acțiuni;  

iv. disponibilitatea la dialog în această perioadă) 

Idei colectate în timpul întâlnirii 
 Participanții au emis ipoteze privind starea sistemului, bazate pe observații empirice personale, 

nesistematice, dar având valența pozitivă de a veni dintr-o cunoaștere directă a proceselor educaționale 
din școlile țintă: 

 Elevii preferă activități în grup (proiecte, temea făcute în comun), mai ales dacă nu sunt notați 

 Elevii se bucură când reușesc să progreseze (să învețe ceva nou) și când acest lucru este apreciat 

 Activitate apreciată: „mândrie locală” - elevii se simt mândri să împărtășească cu cei din alte 
localități elemente de istorie sau tradiție locală (exemplu, Centenar 2018). Oamenii din sat (meșteri, 
seniori care au de spus o poveste) pot fi surse de inspirație și cunoaștere pentru ei.  

 Activități care îi fac pe elevi să se simtă apreciați și responsabilizați: 
o Să lucreze cu alți elevi (teme împreună) 
o Să îi ajute pe profesori cu documentarea online (își utilizează cunoștințele superioare dintr-

un anume domeniu – cel digital - pentru a „face echipă” cu profesorul) 
o Să aleagă teme de discuție pe care să le dezbată împreună cu restul elevilor și cu profesorul 

 Activități de teatru: le permit elevilor identificarea / detensionarea situațiilor neplăcute, a 
conflictelor. Palatul Copiilor Tulcea poate face „un turneu” pentru a le oferi școlilor posibilitatea de a 
explora acest tip de activitate  
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 Activități practice / comunitare: elevii pot fi îndemnați să identifice teme din comunitate care să le 
canalizeze constructiv spiritul de frondă specific vârstei (să conteste ceva și să argumenteze / să 
scrie Primăriei o scrisoare în care îi cere ceva, un loc de joacă). Astfel se mută accentul pe dezvoltare 
personală, în loc de memorare; copiii se obișnuiesc cu texte nonliterare și asociază prelucrarea unui 
text cu un scop practic  

 O zi pe săptămână alocată activităților diferite de cele obișnuite, școlare, cum ar fi excursii, 
experimente, activități practice 

 Observații (atitudini) 
o Interactivitatea cu elevii, abordarea personalizată, individuală se dovedește benefică 
o Elevii trebuie ascultați, încurajați să se exprime 
o Elevii au progrese mai mari când au încredere în ei înșiși 
o Pentru a atinge încrederea de sine, elevii trebuie încurajați către autocunoaștere 
o În procesul de învățare online, elevii mai timizi sunt favorizați de lucrul cu camera închisă 
o Includerea temelor privind toleranța și nondiscriminarea, teme foarte relevante pentru un 

județ multicultural cum este Tulcea 

Concluzii 
 Ideile de mai sus constituie puncte de pornire în dezvoltarea de bune practici, inclusiv pentru 

pattern-uri de comunicare. 

 Ele au nevoie de a fi analizate în comparație cu cel puțin două tipuri de intrări: 
- Exemple de politici și programe încercate în România și în alte spații geografice/educaționale. 
- Rezultatele anchetelor pe bază de chestionar realizat în cadrul Acced în perioada februarie 2020. 

 Este util să punctăm în comunicare faptul că studiul a făcut analiza raportării elevilor la școală, 
nu la activitățile din proiectul ACCED, care sunt foarte apreciate de elevi. 

 Studiul a făcut analiza raportării elevilor la școală, nu la activitățile din proiectul ACCED, care 
sunt foarte apreciate de elevi. 

 Majoritatea ideilor considerate ca aplicabile provin mai mult din experiența proiectului ACCED, 
sunt de genul activităților non-formale, extra curriculare. Această observație poate constitui 
baza unor modificări a activităților din școala formală. Pe de altă parte ea constituie un efect 
(outcome) imediat al Acced: participarea în proiect a deveniut subiect de reflecție și schimbare. 

 E preferabil ca profesorii să își „câștige” aprecierea elevilor, așa cum o companie își câștigă 
publicul – prin efort de comunicare și persuasiune 

Anexe 
1. Rezultatele studiului 
2. Prezentarea ppt a rezultatelor studiului  
3. Pagina Facebook a proiectului / video dezbatere laureați Nobel economie care confirmă importanța 

abordării individuale a educației https://www.facebook.com/watch/?v=2668718050024869 
4. Experimentul Jane Elliott cu clasa a III-a privind non-discriminarea (ochi albaștri/ochi căprui) 

https://www.youtube.com/watch?v=6gi2T0ZdKVc 

https://www.facebook.com/watch/?v=2668718050024869
https://www.youtube.com/watch?v=6gi2T0ZdKVc

