RAPORT MARKETING EDUCAŢIONAL ( PUBLICITATE/ DISEMINARE)
ANUL ȘCOLAR 2020-2021
a) activităţi de mediatizare în mass-media locală şi promovare instituțională:
https://www.svnews.ro/zilele-casei-corpului-didactic-george-tofan-din-suceava-se-desfasoaraonline/225267/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SuceavaNe
ws+%28Suceava+News+Online%29
https://www.radiotop.ro/educatie/20-din-profesori-cursuri-pentru-online-prin-ccd.html
https://vivafm.ro/2021/06/01/workshop-adresat-factorilor-cu-rol-de-decizie-in-domeniul-educatiei-joila-casa-corpului-didactic-suceava/
Lecții multimedia oferite de CCD Suceava în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru examenele
naționale,
dar
și
al
profesorilor
fără
experiență
în
predarea
online:
https://www.obiectivdesuceava.ro/local/lectii-multimedia-oferite-de-ccd-suceava-in-sprijinul-elevilorcare-se-pregatesc-pentru-examenele-nationale-dar-si-al-profesorilor-fara-experienta-in-predareaonline/
https://www.facebook.com/watch/?v=153036633341657
https://www.youtube.com/watch?v=ju26GgubC8M
https://stirilevivafm.ro/atelier-de-bune-practici-in-educatie-la-casa-corpului-didactic-george-tofansuceava/
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/universitatea-de-iarna-merito-la-suceava160495.html
https://www.svnews.ro/o-spune-un-profesor-emerit-intr-un-clasament-la-nivel-national-scoalasuceveana-se-pozitioneaza-in-prima-jumatate-cavaloare/233435/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SuceavaN
ews+%28Suceava+News+Online%29
https://www.svnews.ro/lansare-de-carte-la-hotelul-bucovina-dinsuceava/260545/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SuceavaN
ews+%28Suceava+News+Online%29
Evenimentul
„Dialogul
proiectelor
educative”,
ediția
a
IV-a,
joi,
în
format
online: https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-12-07/Evenimentul-Dialogul-proiecteloreducative-editia-a-IV-a-joi-in-format-online#ixzz73uFurUs8
Seminar online despre bunătate și credință, în ultima zi a săptămânii dedicate
nonviolenței: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-02-02/Seminar-online-despre-bunatate-sicredinta-in-ultima-zi-a-saptamanii-dedicate-nonviolentei#ixzz73u4ablYG
„BIBLIAteca”, laborator de învățare alternativă pentru copii și tineret, dar și pentru profesorii
lor: https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-22/BIBLIAteca-laborator-de-invatarealternativa-pentru-copii-si-tineret-dar-si-pentru-profesorii-lor#ixzz73uOJZ5mQ
Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XIV-a, online, organizată de Casa
Corpului
Didactic: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-02-02/Sesiune-interjudeteana-decomunicari-stiintifice-si-referate-editia-a-XIV-a-online-organizata-de-Casa-CorpuluiDidactic#ixzz73u4CtMvl
15 profesori de la şcolile din Păltinoasa şi Pârteştii de Sus au participat la seminarul „Lions Quest –
Abilități
pentru
adolescenţă”: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-03-16/15-profesori-de-lascolile-din-Paltinoasa-si-Partestii-de-Sus-au-participat-la-seminarul-Lions-Quest-Abilitati-pentruadolescenta#ixzz73u5kpy5r
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook
Colocviul educațional „Provocările școlii online în integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale
în învățământul de masă”: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-02-11/Colocviul-educational-

Provocarile-scolii-online-in-integrarea-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-invatamantul-demasa#ixzz73u3ImUk6
Festivalul literar internațional Lectora, ediția a VIII-a, online: https://www.monitorulsv.ro/Culturallocal/2021-05-28/Festivalul-literar-international-Lectora-editia-a-VIII-a-online#ixzz73u8AnyJf
Alianța Franceză va fi inaugurată oficial în prezența Excelenței Sale Laurence Auer, Ambasadoarea
Franței în România: https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2021-05-25/Alianta-Franceza-va-fiinaugurata-oficial-in-prezenta-Excelentei-Sale-Laurence-Auer-Ambasadoarea-Frantei-inRomania#ixzz73u8aYKQi
„Cum ducem mai departe transformarea educației prin digitalizare”, seminar online organizat de Casa
Corpului Didactic Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-03-02/Cum-ducem-mai-departetransformarea-educatiei-prin-digitalizare-seminar-online-organizat-de-Casa-Corpului-DidacticSuceava#ixzz73tuT013Z
Seminarul online „Lions Quest - Abilități pentru adolescență”, pentru profesorii din Poiana Micului și
Solonețu
Nou: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-02-03/Seminarul-online-Lions-QuestAbilitati-pentru-adolescenta-pentru-profesorii-din-Poiana-Micului-si-Solonetu-Nou#ixzz73tvCLgbD
„Școala ta” – primul hub educațional din Suceava https://jurnaldebucovina.com/2021/04/02/scoala-taprimul-hub-educational-din-suceava/
Peste 85 de școli din toată țara s-au înscris deja la programul Ora de „Sus
inima!”: https://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2021-01-13/Peste-85-de-scoli-din-toata-tara-s-auinscris-deja-la-programul-Ora-de-Sus-inima#ixzz73u1fjc5K
„Educația
Continuă”,
sesiuni
online
de
îndrumare
și
consiliere
a
cadrelor
didactice: https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-11-11/Educatia-Continua-sesiuni-online-deindrumare-si-consiliere-a-cadrelor-didactice#ixzz73uElqXxv
Școala de vară „Copii la altar”, program educațional-catehetic în cadrul parteneriatului ȘcoalăBiserică: https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-07-07/Scoala-de-vara-Copii-la-altar-programeducational-catehetic-in-cadrul-parteneriatului-Scoala-Biserica#ixzz73uBUkL6Z
https://republica.ro/profesoara-care-le-da-elevilor-altfel-de-teste-la-matematica-zam-scapat-de-acelelucrari-pe-care-le-dadeam
https://www.bucovinatv.ro/in-curtea-scolii-8-iunie-2021-elena-david-daniela/
https://elitaromaniei.ro/elena-manuela-david-parintele-este-primul-profesor-si-profesorul-este-aldoilea-parinte/
https://en.calameo.com/read/006653889c705d3ea6570
https://b-m.facebook.com/ccdsuceava/
https://www.ziarelive.ro/despre/george-tofan/.html
b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei: informări, communicate
pe site-ul CCD https://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=home și pe Fbk CCD
https://www.facebook.com/ccdsuceava
Director CCD “GEORGE TOFAN” SUCEAVA , prof. Elena Manuela David
Responsabil, prof. Daniela Argatu

