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ARGUMENT     
Managementul unui grup de elevi sau a unei clase de elevi reprezintă o problemă de 

interes comun pentru toţi: profesori de învăţâmânt primar, gimnazial sau liceal, profesori 

consilieri, logopezi, itineranţi.  

Specialiştii au demonstrat că relaţiile care se stabilesc între elevi pot influenţa pozitiv 

sau negativ învăţarea, aceste relaţii determină evoluţia atitudinilor, a conduitelor, calitatea 

cunoştiinţelor însuşite. Este important pentru formarea tinerei generaţii ca să fie modelată de 

buni manageri care pot aduce modificări profunde în cultura şi climatul unei clase. În procesul 

de formare, cadrul didactic reprezintă pentru elevi, figura centrală, reperul. Influenţa educativă 

pe care o exercită cadrul didactic asupra clasei de elevi este determinată de modul în care 

acesta îşi îndeplineşte rolurile manageriale (planificare, organizare, comunicare, conducere, 

coordonare, îndrumare, motivare, consiliere, control, evaluare). 

Competenţele manageriale pe care trebuie să le deţină cadrul didactic includ în primul 

rând competenţa de comunicare. Comunicarea se referă şi la capacitatea de ascultare a 

celorlalţi: elevi, părinţi, colegi, dar şi capacitatea de empatiza. O comunicare bună se referă în 

esenţă la:  



- capacitatea de a selecta calea şi mijloacele de comunicare adecvate în vederea 

eficientizării demersului managerial; 

- capacitatea de a adapta căile şi mijloacele de comunicare la situaţii variate;  

- capacitatea de a soluţiona situaţii conflictuale în urma investigării, prin mediere şi 

negociere, în vederea asigurării unui climat de încredere şi responsabilitate în clasa de 

elevi. 

De asemenea sunt importante competenţele psihosociale ale cadrului didactic şi aici 

facem referire la capacitatea de a adopta un comportament adecvat în raporturile cu elevii, 

comportament care să îi motiveze să acţioneze în vederea atingerii obiectivelor personale dar şi 

a celor aparţinând grupului, clasei.  

Cadrul didactic are datoria de a valoriza particularităţilor individuale şi de grup ale 

elevilor în scopul realizării unor relaţii deschise. 

 

Experienţele cadrelor didactice în privinţa managementului de elevi sunt diverse, sunt 

complexe, sunt unice, irepetabile. Fiecare grup sau clasă de elevi are caracteristicile sale, vom 

întâlni de fiecare dată alte combinaţiile de personalităţi ale elevilor, alt grad de rezistenţă la 

schimbare al educabililor. 
De aceea este nevoie de o mai bună comunicare între toate cadrele didactice pentru 

identificarea nevoilor elevilor şi găsirea unor strategii comune de optimizare a managementului 

clasei de elevi. 
 

 

SCOP:   
Îmbunătăţirea comunicării între toate categoriile de cadre didactice în vederea eficientizării 

managementului grupului de elevi/clasei. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Promovarea importanţei rolului de manager al grupului de elevi/clasei de elevi 

 Schimbul de experienţă privind strategiile de management educaţional 

 Promovarea activităţii de cooperare între instituţii de învăţământ 

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 iunie -15 iulie 2017 

 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Profesori de învăţământ primar, gimnazial şi liceal  

 Profesori consilieri 

 Profesori logopezi 

 Profesori itineranţi 

 

 

BENEFICIARI direcţi: 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din învăţământul special, participante la 

simpozion 



- BENEFICIARI indirecţi: 
- elevii, părinţii, comunitatea 

 

 

BUGET:  

- contribuţii personale ale cadrelor didactice implicate în proiect 

 

 

SECŢIUNI: 

1. Exemple de bună practică în managementul grupului de elevi/clasei. 

 

2.  Integrarea copiilor cu cerinţe speciale. 

  

3. Managementul relaţiei cu familia. 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:   

- Înscrierea participanţilor se va face în intervalul 1 iunie - 15 iulie 2017.  

- Fiecare participant completează fişa de înscriere şi o trimite împreună cu lucrarea în 

format electronic pe adresa de mail simpozioncodreanu1@yahoo.com (în total 3 

documente ataşate: fişa de înscriere completată şi semnată, scanată + lucrarea + dovada 

achitării scanată).    

- Taxa de participare – 20 lei pentru CD/DVD cu ISSN şi diploma de participare. 

Taxa de participare se va achita prin mandat poştal pe adresa:  

Prof. Maxim Iulian – (pentru Simpozion), Colegiul Naţional ,,Gh. Roşca Codreanu” 

Bârlad, str. Strada Nicolae Bălcescu nr. 11, Bârlad, cod poştal 731183, jud. Vaslui.  

(Prof. Maxim Iulian – tel. 0724 078 381) 

- Diplomele de participare şi CD/DVD-ul se vor trimite participanţilor până la data de 1 

octombrie 2017. 

 

Condiţii de redactare a lucrărilor: 

- Conţinutul lucrării va fi redactat in Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, corp 

de literă 12, spaţiere 1,15, aliniere „justify”, cu diacritice, maxim 2 pagini, format A4, 

margini egale de 20 mm; 

- Lucrarea poate avea maxim 2 autori; 

- Prima pagină a lucrării va avea următorul format: titlu – sus, „center”, Times New Roman, 

corp de litera  12, bold, majuscule; la două rânduri de titlu, „aligned rigt” – numele şi 

prenumele autorului/autorilor,  Times New Roman, corp de litera 12, bold;  la un rând sub 

autor se va scrie funcţia şi instituţia de provenienţă cu aceleaşi formatări ca la autor; la 

două rânduri mai jos se va insera conţinutul lucrării. 

- Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi 

prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei. 

 

Notă: Organizatorii/colectivul de redacţie nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul 

lucrărilor. Lucrările care nu respectă cerinţele de tehnoredactare nu vor fi publicate.    
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REZULTATE: 

 Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice implicate în proiect; 

 Îmbogăţirea experienţelor didactice; 

 Materializarea de parteneriate educative. 

 

Lucrările vor fi publicate în format electronic pe CD/DVD (cu ISSN).  

Fiecare participant va primi diploma de participare. 

 

 

EVALUARE: 

Evaluarea simpozionului se va realiza prin: 

Fişa de înscriere completată de participanţi la activitate, Regulamentul de desfăşurare, articole în 

presa locală. 

 

 

DISEMINARE: 

- prezentarea rezultatelor la nivelul cercului cu responsabilii de perfecţionarea metodică; 

- realizarea unui portofoliu al simpozionului judeţean al cadrelor didactice, 

- mediatizare în presa locală. 

 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

În conformitate cu secţiunea pentru care vreţi să trimiteţi lucrarea, puteţi contacta 

persoanele responsabile: 

1. Exemple de bună practică în managementul grupului de elevi/clasei. 

(manuela_ivas@yahoo.com) 

 

2.  Integrarea copiilor cu cerinţe speciale. (auratilibasa@yahoo.com) 

  

3. Managementul relaţiei cu familia. (cristinam_oprea@yahoo.com) 
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INVITAŢIE 
               

  Profesorii Colegiului Naţional ,,Gh. Roşca Codreanu” vă invită să participaţi în 

perioada 1 iunie – 15 iulie 2017 la  SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN ON-LINE  

cu tema „MANAGEMENTUL GRUPULUI DE ELEVI”. 

 

Detalii cu privire la Regulamentul de organizare şi participare se găsesc pe pagina web a 

Colegiului Codreanu – www. colegiulcodreanu.ro la Secţiunea SIMPOZION 

INTERJUDEŢEAN. 

 

 



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

LA SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN  

„MANAGEMENTULUI GRUPULUI DE ELEVI” 

 

BÂRLAD, iunie - iulie 2017 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC PARTICIPANT :  

 

    

............................................................................................................................................................ 

 

SPECIALITATEA: .................................................................................................................... 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (denumirea şi adresa):  

 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 

ADRESA (o completaţi DOAR dacă doriţi să primiţi CD/DVD-ul şi diploma de participare, 

pe adresa personală, dacă nu, le vom expedia la şcoală), E-MAIL ŞI TELEFON:  

 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 

TITLUL LUCRĂRII:  

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

 

SECŢIUNEA: .............................................................................................................................. 

 

 

Declar pe propria răspundere că lucrarea este originală şi nu a mai fost publicată. 

 

 

SEMNĂTURA .................................................................... 

 



 
 

 


