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DIN NOU, ÎMPREUNĂ!  

Campanie educațională de facilitare a acomodării 

 la noul context școlar 

 

 

 

An școlar 2020 - 2021 
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Echipa de organizare:  

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj - Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj 

Director CJRAE Sălaj  

- Prof. psiholog  dr. Gârdan Melania Maria 

CJAP Sălaj 

- Coordonator CJAP Sălaj - Prof. psiholog  Mesaros Adina Emilia 

- Prof. psiholog Dragoș Anca Corina 

Echipa de implementare: consilierii școlari din cabinetele școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică din județul Sălaj și 

logopezii școlari 

Scopul campaniei: Facilitarea acomodării preșcolarilor, elevilor și părinților la specificul noului an școlar impus de contextul pandemic. 

Obiective: 

- Să cunoască specificul noului an școlar (noutăți,  reguli noi, așteptări); 

- Să-și însușească modalități de gestionare a emoțiilor  raportate la începerea anului școlar în contextul pandemic; 

- Să identifice comportamente și rutine care cresc capacitatea de adaptare la noul mediu școlar. 

Grup țintă: preșcolari, elevi, părinți.   

Perioada: 1 septembrie - 11 septembrie 2020 

Metode și procedee didactice: brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz, artterapia, experimentul, jocul didactic, observația etc. 

Modalități de organizare și desfășurare a activităților: 

- Activitățile se vor organiza cu respectarea tuturor regulilor de distanțare fizică și socială și a normelor de igienă. 
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- Recomandăm ca grupurile să fie formate din maxim 10 persoane. Pot fi realizate mai multe activități, însă cu respectarea numărului 

maxim de persoane. 

- Consilierii/logopezii școlari vor identifica cele mai potrivite  metode de constituire a grupelor (contactare diriginți/învățători, postare 

invitație pe site-ul unității de învățământ, afișare de pliante informative etc.).  

Modalități de evaluare: întrebări, feedback-ul oferit de către preșcolari, elevi și părinți, fișe de lucru, bilețele cu mesaje și impresii, 

aprecieri și comentarii în mediul online vis-a-vis de campanie. 

Tipuri de activități de consiliere psihopedagogică 

1. Activități față în față 

▪ Activități de consiliere psihopedagogică outdoor cu preșcolarii, elevii, părinții, sau cu părinții și preșcolarii/școlarii, pe teme 

actuale de specialitate, conform contextului pandemic. 

Aceste activități se pot desfășura în aer liber, în curtea școlii, într-un spațiu verde etc. 

▪ Ateliere de consiliere psihopedagogică prin tehnici artterapeutice  (pictură, desen, muzică, povești terapeutice etc.) „Cu și 

despre școală”. 

Exemplu: Tehnică arrterapeutică prin povești: Se prezintă începutul unei povești pe care copiii/părinții trebuie să o continue: 

„A fost o dată ca niciodată o școală puțin schimbată ...”.  

Aceste ateliere se pot organiza outdoor sau într-un spațiu închis (sală de clasă) cu maxim 10 persoane. 

2. Activități la distanță/online de consiliere psihopedagogică (webinarii, activități de consiliere de grup pe platforme online). 

▪ Realizarea unor resurse educaționale pentru facilitarea adaptării la începerea anului școlar și promovarea acestora în 

mediul online. 

La nivelul fiecărei unități de învățământ consilierii/logopezii școlari vor desfășura activități specifice în vederea acomodării 

beneficiarilor la noul context școlar, conform planificării de mai jos: 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com


       

 

 

 

 

         INSPECTORATUL ŞCOLAR  

                               JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                                tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

 

 

Planificarea activităților propuse de către consilierii școlari și logopezii școlari 

 

Nr.crt. Denumire activitate Data/perioadă Locație Observații 

1. 
Vreau să fiu în siguranţă - Vin cu drag la Cehu în 

şcoală (grădiniţă)! 

10.09.2020, orele 10:00 -12:00 - 

o activitate  
Parcul oraşului 

  

2. 
La școală, împreună și în siguranță-o Activitate 

față în față cu părintii 
10.09.2020 - o activitate 

Școala Gimnazială 

„Vasile Breban" Crișeni 

  

3. 

În siguranță la școală - activitate adresat elevilor 

din ciclul gimnazial 

08.09.2020, orele 10:00 -11:00 - 

o activitate 

Școala Gimnazială Nr.1 

Vârșolț 

  

În siguranță la grădiniță și la școală - activitate 

adresată preșcolarilor, elevilor din clasa 

pregătitoare și părinților acestora 

09.09.2020, orele 10:00 -11:00 - 

o activitate 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.1 Pericei 

  

4. 
Să ne cunoaștem mai bine...altfel!!! - activitate 

adresată elevilor din clasele a IX-a 

08.09.-10.09.2020, orele 10:00 -

11:00 - o activitate pe zi 

Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău 

  

5. 

Pregătirea emoțională a copilului pentru școală - 

sfaturi pentru părinți; minighid adresat părinților 

elevilor din clasa pregătitoare 

09.09.2020 - postarea 

minighidului pe facebook -ul 

Școlii Gimnaziale „Simion 

Bărnuțiu” Zalău, respectiv pe 

site-ul C.J.R.A.E. Sălaj 

Școala Gimnazială 

„Simion 

Bărnuțiu”Zalău 

  

6. Un nou început, altfel 
8.09-10.09.2020 - orele 10:00- 

11:00 - o activitate pe zi 

Curtea Colegiului 

Naţional „Silvania" 

Zalău 
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7. Din nou la școală - Un nou început, noi provocări 09.09.2020 - o activitate 

Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu" 

Zalău 

  

8. Alături de tine! 

08.09.2020, orele 16:00-17:00 - 

 o activitate, față în față, cu 

părinți  

și copii de la grupa mică D; 

10.09.2020, orele 16:00-17:00 - 

o  activitate față în față, cu 

părinții  

și copii de la grupa mică B; 

11.09.2020, orele 16:30-17:10 - 

 o activitate online cu părinții  

și copii de la grupa mică A; 

Curtea Grădiniței cu 

Program 

 Prelungit „Pinochio” 

Zalău/ 

zoom meeting 

  

9. Alături de tine! 

09.09.2020, orele 16:30-17:30 - 

o activitate, față în față,  

cu părinți și copii 

Curtea Școlii 

Gimnaziale 

 Nr. 1 Aghireș 

  

10. Din nou la școală - jocul emoțiilor! 

08.09.2020 orele 10:00-11:00 - o 

activitate cu elevi de clase 

primare 

Curtea Liceului 

Tehnologic ,,Octavian 

Goga" Jibou 

  

11. Alături de tine! 

07.09.2020, orele 16:30-17:10 -  

o activitate online cu părinții și 

copiii 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 7 Zalău 

zoom meeting 

12. La Silvania simțim ritmul bucuriei! 

09.09.2020, orele 10:00 -11:00 

activitate cu elevii 

11.09.2020, orele 17:00-17:40 - 

o activitate online cu părinții și 

elevii (zoom) 

Curtea clădirii B de la 

Școala Gimnazială 

,,Silvania” Șimleu 

Silvaniei 
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13. 
Sunt mai curajoasă în noul an școlar!/Un an nou 

școlar, un nou colectiv! 

1.09.2020, orele11:00-12:00 - o 

activitate cu elevii 

2.09.2020, orele 12:00-13:00 - o 

activitate cu elevii 

7.09.2020, orele 11:00-12:00 - o 

activitate elevi, părinte, cadru 

didactic 

Școala Gimnazială 

„Gheorghe Lazăr" 

Zalău-curtea școlii 

  

14. Din nou, la grădiniță! 08.09.2020 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.1 Șimleu 

Silvaniei                                                                     

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.2 Șimleu 

Silvaniei                                                                     

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.3 Șimleu 

Silvaniei 

Material realizat/ 

distribuit pe 

rețelele de 

socializare ale 

instituțiilor și pe 

grupurile de 

părinți. 

15. Prietenii mei de la școală! 
10.09.2020, ora 12:00 - 

activitate cu elevii 

Școala Gimnazială 

„Lucian Blaga” Jibou 
 

16. Început de grădiniță fără griji! 
09.09.2020, ora 11:00 - o 

activitate cu părinții 

Școala Gimnazială Nr. 

1 Boghiș 

Activitate față în 

față cu părinții. 

Realizarea și 

distribuirea unor 

pliante adresate 

părinților. 

17. Bine te-am regăsit, școala mea! 
10.09.2020, ora 11:00 - o 

activitate cu elevii 

Școala Gimnazială 

„Bathory Istvan” 

Șimleu Silvaniei 

Activitate față în 

față cu elevi din 

ciclul primar. 

18. Eroul cu masca pe gurita! 

7.09.2020, 8.09.2020, 

11.09.2020, 12.09.2020- 

participare la lectoratele cu 

Gradinita cu P.P. „Ion 

Creanga" Zalau 
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parintii, orele 16.00-18.00 

19. O şcoală altfel! 10.09.2020 - o activitate online 
Liceul Teoretic „Ion 

Agârbiceanu" Jibou 

Material 

distribuit pe 

pagini,  

platforme sau 

grupuri  

accesibile 

elevilor. 

20. Din nou la şcoală, în siguranţă! 

08.09.202 - activitate online 

09.09.2020, orele 11:00-12:00 - 

o activitate 

Platforma Microsoft 

Teams Parcul  Oraşului 

Şimleu Silvaniei 

Activităţile vor fi 

completate de 

distribuirea unor 

materiale 

informative pe 

Platforma Teams 

şi pe paginile de 

socializare. 

21. Bun venit, dragi bobocei! 14.09.2020 - trei activități 

Școala Gimnazială 

„Corneliu Coposu" 

Zalău 

Activități 

adresate elevilor 

din clasele 

pregătitoare. 

22. 
Școala altfel într-un an altfel! ...cu Ana  

Școala altfel într-un an altfel! - ghid pentru părinți 

03.09.2020 - activitate online 

04.09.2020 - activitate online 

09.09.2020 - două activități 

online pe Zoom cu elevi și 

părinți 

Colegiul Tehnic „Iuliu 

Maniu” Șimleu 

Silvaniei 

Școala Gimnazială Nr.1 

Marca 

Realizare/ 

publicare 

animație 

 pentru elevi pe 

rețele de  

socializare/ 

grupurile 

claselor; 

Realizare/ 
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publicare 

material  

pentru părinți pe 

rețele de  

socializare/ 

grupuri de părinți 

23. Să începem cu zâmbetul pe buze 
09.09.2020 - două activități 

/postare 

Liceul Tehnologig 

„Cserey-Goga” Crasna 

Activitate 

realizată față în 

față cu elevii din 

clasa 

pregătitoare și 

părinții lor, 

Realizarea unui 

poster distribuit 

pe platformele , 

grupurile elevilor 

24. Să începem cu zâmbetul pe buze 08.09.2020 -  postare 
Liceul Reformat 

„Wesselényi” Zalău 

Realizarea unui 

poster distribuit 

pe platformele, 

grupurile elvilor. 

25. Să începem cu zâmbetul pe buze 08.09.2020 - o activitate 
Școala Gimnazială 

„Iuliu Maniu” Zalău 

Activitate cu 

elevii și părinții 

elevilor din clasa 

pregătitoare. 

26. Grădinița mea, bine te-am găsit/regăsit! 
7-11. 09. 2020 - două activități 

în perioada 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Piticii Isteți” 

Zalău, Grădinița cu 

Program Prelungit 

„Voinicel” Zalău 

Material 

distribuit pe 

paginile de 

socializare ale 

instituțiilor și pe 

grupurile de 

părinți 
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27. În pragul unui nou început 

10.09.2020 - o activitate on-line 

11.09.2020 - o activitate față în 

față 

Liceul Tehnologic Nr.1 

Sărmășag 

Materiale 

distribuite pe 

pagini,  

platforme sau 

grupuri  

accesibile 

elevilor, 

părinților 

28. 
Ghid de prim ajutor emoțional pentru un nou an 

școlar 

03.09.2020 - o activitate față în 

față cu părinți și copii 

Școala Gimnazială Nr. 

1 Buciumi 
 

29. Supereroii educației - Provocare acceptată 
09. 09. 2020 - o activitate, 

postare 

Școala Gimnazială 

,,Mihai Eminescu" 

Zalău 

Realizare 

prezentare 

interactivă, 

publicare pe site-

ul școlii și 

trimise părinților 

pe rețelele de 

socializare/ 

grupuri de părinți 

30. La școală în siguranță  pentru copiii noștri ! 9.09.2020 - activitate față în față 
Școala Gimnazială 

„Porolissum” Zalău 

Activitate 

realizată față în 

față cu părinții  

elevilor din clasa 

pregătitoare, 

Realizarea unui 

afiș distribuit pe 

platforma școlii 

și grupul de elevi 
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31. Să începem cu zâmbetul pe buze 
03.09.2020 - activitate faţă-n 

faţă 

Şcoala Gimnazială 

„Szikszai Lajos" 

Şamşud 

Activităţi 

realizate față în 

față cu elevii şi 

părinții  elevilor 

din clasa 

pregătitoare, 

copiii şi părinţii 

copiilor din 

grupa mică. 

32. Ne pregătim pentru școala! 9.09.2020 - o activitate 
Liceul de Arta „Ioan 

Sima” Zalău 

Activitate 

realizată față în 

față cu părinții 

elevilor de clasa 

pregătitoare, 

Realizarea unui 

material 

distribuit pe 

grupurile 

claselor 

33. Să începem cu zâmbetul pe buze 10.09.2020 
Şcoala Gimnazială Nr. 

1 Românaşi 

Material realizat 

şi distribuit pe 

reţele de 

socializare, 

platforme, pe 

grupurile 

claselor 

34. În siguranță - din nou la școală 09.09.2020 

Liceul Pedagogic 

„Gheorghe Șincai”  

Zalău 

Material realizat 

şi distribuit 

 pe 

WhatsApp,Class

room/  
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 pe grupurile 

claselor 

35. Un nou început, altfel 
08.09.-11.09.2020 -  activitate 

online 

Liceul Tehnologic 

„Ioachim Pop" Ileanda 

şi Liceul Tehnologic 

Nr.1 Gîlgău 

Material 

distribuit pe 

pagini, platforme 

sau grupuri 

accesibile 

elevilor 

36. Sunt pregătit pentru grădiniță! 
08.09.2020, orele 10:00 - 11:30 - 

două activități outdoor 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 4 Zalău 

Pentru Grădinița 

cu Program 

Prelungit Nr. 1 și 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit Nr. 5 

Zalău, materialul 

va fi distribuit 

cadrelor 

didactice și 

părinților. 

 

Director,  

Prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan 
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