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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

propuse de CJRAE Covasna 

 

1. Proiectul educațional „Spune cum te simți, arată-ne cine ești!” 

Scopul principal al proiectului educațional „Spune cum te simți, arată-ne cine ești!” inițiat de trei 

profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Covasna (CJRAE Covasna) a fost acela de a oferi posibilitatea tuturor copiilor să-și exprime într-un 

mod creativ trăirile (pozitive, negative) experimentate pe parcursul acestei stări de urgență. În cadrul 

acestui proiect care a debutat la sfârșitul lunii martie am așteptat produse create de elevi care 

reprezentau o reflectare asupra situației de viață generate de pandemie. Elevii au avut posibilitatea să 

conceapă din hârtie, carton sau orice alt material pe care l-a avut la dispoziție un scut care simboliza 

(prin desen, pictură, lipire, orice altă tehnică dorești) ce anume îi oferă siguranță, protecție în această 

situație de viață, când nu putea părăsi locuința și își desfășura toate activitățile într-un spațiu restrâns; 

dar și o mască care să cuprindă acele trăiri, acele sentimente pe care le-a resimțit în situația de viață 

actuală. Proiectul a fost promovat și a fost primit cu deschidere de către cadrele didactice, de către 

părinți și nu în ultimul rând de către elevii din județ care ne-au surprins plăcut prin receptivitatea lor. 

Peste 200 de lucrări pot fi vizualitate în galeria virtuală de pe site-ul instituției noastre, lucrări trimise 

inclusiv și din afara județului (lucrări din județul Mureș). 

https://www.cjraecovasna.ro/spune-cum-te-simti-arata-ne-cine-esti/ 

 

2. Proiectul educațional „Trenul magic pornește în aventură” adresat în primul rând preșcolarilor 

Copiii au posibilitatea să asculte Povestea trenulețului magic împreună cu părinții lor, în care vor 

afla cum Căpcăunul a aruncat peste un oraş o plasă. Nimeni nu mai putea părăsi orașul și nici să facă 

lucrurile pe care le făcea de obicei. Sfatul celor mici și înțelepți și trenulețul magic a cărui putere 

sporește pe măsură ce îi sunt adăugate vagoane speciale sunt elementele care îi ajută să învingă răul. 

Povestea concepută de noi reprezintă o modalitate de depăşire a trăirilor de izolare, singurătate, 

neputință generate de situația actuală şi ne aduce în prim plan un adevăr fundamental, şi anume, orice 

dificultate poate fi depăşită aducându-şi fiecare propria contribuție.  

Urmează apoi faza de creație în care copilul va decora piatra care simbolizează propriul vagon special 

ataşat la trenul magic pentru a- i da şi mai multă putere.  

https://www.cjraecovasna.ro/spune-cum-te-simti-arata-ne-cine-esti/


În final, trenul magic va fi construit din toate aceste „vagoane speciale” create de copii în mijlocul 

orașului, simbolizând astfel învingerea răului.  

În prezent, acest proiect este în desfășurare, fotografiile vagoanelor speciale fiind așteptate pe adresa 

de email proiectprescolari@gmail.com, iar începând cu 18 martie vor putea fi vizualizate în galeria 

creată pe site-ul instituției noastre. 

https://www.cjraecovasna.ro/trenul-magic-porneste-in-aventura/ 

 

3. Ca o practică pozitivă cu privire la includerea în educație a elevilor care nu au posibilitatea din 

cauze socio-economice să participe la activități online, post să menționez cazul din comuna Ojdula, 

unde mediatorul școlar Berszán Márta, angajat al CJRAE Covasna în fiecare săptămână duce temele 

unui număr de 30 de elevi și totodată colectează temele anterioare de la ei. Mediatorul școlar ține 

legătura în mod permanent cu învățătorii și profesorii, de la cine primește electronic temele, iar 

folosind dotarea Școlii Gimnaziale Kun Kocsárd din Ojdula le multiplică. Dacă elevii nu înțeleg ceva, 

atunci mediatorul dacă poate le oferă explicații, sau dacă nu, atunci contactează profesorul sau 

învățătorul și transmite elevilor explicațiile primite. 

În cadrul deplasării, mediatorul școlar ține cont de distanțarea socială dar și de alte aspecte preventive, 

de ex. poartă mască și mănuși. CJRAE Covasna susține această activitatea prin oferirea mediatorului 

unor măști, mănuși, dezinfectant și clor. 

 

Director CJRAE 

prof. Szőcs A. Levente 

https://www.cjraecovasna.ro/trenul-magic-porneste-in-aventura/

