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Profesionişti în 
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”STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
AL ELEVILOR ÎN DIFICULTATE”  

- simpozion internațional - 

            Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova a organizat vineri, 4.04.2014, Simpozionul 
internațional „Strategii didactice inovative în procesul instructiv-educativ al elevilor în dificultate”, 
ediția a IV-a, în program fiind incluse prezentarea unității şcolare, activități artistice, susținerea 
lucrărilor pe cele trei secțiuni (I. „Demersuri didactice inovative adaptate pentru elevii cu dificultăţi de 
învăţare – comunicări ştiinţifice”, II. „Activitatea instructiv – educativă şi extracurriculară a copiilor în 
dificultate, rezultatele proiectelor/parteneriatelor educaţionale cu părinţii şi comunitatea  - prezentări 
PowerPoint, filmuleţe”, III. „Activitatea instructiv – educativă şi extracurriculară a copiilor în dificultate 
- prezentări PowerPoint, filmuleţe”), dezbateri finale.  
           Coordonatorii acestui proiect au fost: prof. Pascu Eugenia - director, prof. Stancu Iulia Giorgiana, 
prof. Constantinescu Maria Cristina. 
            Printre invitați s-au numărat doamnele Marinela Dumitrescu – director C.J.R.A.E. Dolj, Irina 
Petre – inspector Învățământ Special şi Special Integrat I.S.J. Dolj, Florentina Bălaşa – director Şcoala 
Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Ana-Maria Oancea – director Liceul Tehnologic Special „Beethoven” 
Craiova şi domnul Alexandru Mogoşanu – director Radio România Oltenia Craiova.  
           La simpozion au participat cadre didactice şi O.N.G.-uri atât din țară cât şi din străinătate, 
reprezentând Spania, Lituania, Polonia, Serbia, Anglia, Italia, Bulgaria şi Republica Moldova. 
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Profesionişti în 
educaţie!  

                     Întocmit, 
Profesor metodist Nicoleta Lițoiu 
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Profesionişti în 
educaţie!  

”TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI”  
- simpozion județean - 

            În data de 09 aprilie 2014, s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială ”I. Gh. Pleşa” Almăj simpozionul 
județean ”Tradiții şi obiceiuri la români”, vizând promovarea şcolii româneşti prin evidențierea 
aspectelor reprezentative ale unităților şcolare din diverse colțuri ale județului, precum şi 
conştientizarea copiilor cu privire la importanța respectării tradițiilor poporului român.  
            Prin intermediul obiectivelor urmărite s-a dorit reînvierea tradițiilor zonelor folclorice, 
sensibilizarea copiilor în legătură cu fenomenul folcloric, valorificarea potențialului creativ în grădiniță 
şi şcoală, (re)descoperirea autenticului în manifestările folclorice contemporane etc.  
            Activitatea a fost structurată pe două secțiuni: 
I. “OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE PE TERITORIUL ROMÂNESC” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice;  
II. “FOLCLORUL ROMÂNESC ÎN IMAGINI” - prezentări PowerPoint;    
            Au participat cu referate, comunicări ştiințifice şi prezentări PowerPoint un număr de 89 cadre 
didactice din învățământul preuniversitar din județ şi din țară. Printre şcolile participante se numără: 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu" Craiova, Colegiul Național „Ştefan Velovan" Craiova, Grădinița 
„Pinocchio" Craiova, Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu" Cârcea, Şcoala Gimnazială Işalnița,  
Şcoala Gimnazială Coțofenii din Față, Şcoala Gimnazială „Alexandru Nicolaid" Mischii etc. 
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             Implementarea proiectului a avut ca rezultat cultivarea respectului pentru valorile poporului 
nostru, îmbunătățirea capacității elevilor și a cadrelor didactice de a păstra viu folclorul, datinile şi 
tradițiile româneşti şi implicarea mai activă în conservarea culturii populare.  

Profesionişti în 
educaţie!  

                     Întocmit, 
Profesor metodist Rodica Codoban 
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Profesionişti în 
educaţie!  “NICOLAE TITULESCU – OM POLITIC, DIPLOMAT ŞI CTITOR DE VALORI” 

- simpozion național - 

              În data de 9 aprilie 2014, între orele 9.00 - 13.00, cadrele didactice ale Colegiului 
Național „Nicolae Titulescu” Craiova, au organizat simpozionul național “Nicolae Titulescu – om 
politic, diplomat şi ctitor de valori”, în cinstea uneia dintre cele mai mari personalități ale 
patrimoniului cultural al țării noastre, Nicolae Titulescu, valoros om politic, diplomat de renume  
şi promotor al unor valori deosebite în plan național şi internațional, coordonator prof. Lungoci 
Toma.   
              În cadrul activității s-au rememorat momente din viața şi cariera lui Nicolae Titulescu 
dar şi a colegiului care îi poartă numele. 
             Activitatea a avut ca obiectiv general aducerea în atenția generațiilor de astăzi a ideilor 
pe care le-a susținut şi a acțiunilor pe care le-a desfăşurat Nicolae Titulescu în viața politică şi 
diplomatică internă şi internațională precum şi realizarea de către cadrele didactice participante 
la simpozion a unor studii şi comunicări ştiințifice potrivit cu tematica secțiunilor planificate. 
            Au participat cu comunicări cadre didactice din unitățile şcolare din Craiova, din județul 
Dolj și din şcolile partenere.  
            Lucrările simpozionului au evidențiat preocuparea dascălilor de a cerceta şi sublinia 
diferite aspecte din viața şi activitatea politică şi diplomatică a lui Nicolae Titulescu, înaltele 
valori morale pe care le-a promovat.  
            Simpozionul s-a dovedit un util schimb de experiență între cadrele didactice participante, 
a reliefat hotărârea acestora de a valorifica ideile şi concluziile desprinse în activitatea educativă 
cu elevii. 

                     Întocmit, 
Profesor metodist Claudia Matei 
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Profesionişti în 
educaţie!  

“INDEPENDENŢI ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ” 
- simpozion interjudețean - 

              În data de 10 aprilie 2014, Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” Craiova, în parteneriat cu 
Asociația „18 Orizonturi”, a organizat simpozionul interjudețean “Independenţi într-o Europă 
unită”, abordând teme din următoarele domenii: 
1. Facilitarea și prezentarea unor modalităţi inovatoare și independente de exprimare și 

intercunoaștere; 
2. Sprijinirea comunicării și cooperarea între instituţia de învăţământ și instituţiile culturale, 

prin implicarea acestora într-o reţea activă de parteneriate; 
3. Coordonarea activităţii de concepere și experimentare a unor instrumente și materiale suport 

care să faciliteze atingerea obiectivului propus – dezvoltarea conștiinţei europene; 
4. Medierea activităţilor care dezvoltă strategii de intercunoaștere în rândul grupului elev – 

cadru didactic; 

                     Întocmit, 
Profesor metodist Elisabeta Ciocan 
Profesor metodist Teodora Badea 



 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

CCD Dolj  
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6, 
Tel: 0040 251 421 159, 
Craiova (RO), 200760  

Fax: 0040 251 595 174  
 

e-mail: 

ccd_dj@isj.dj.edu.ro 

www.ccddj.ro  

 
© Casa Corpului Didactic 

Dolj, 2014  

Profesionişti în 
educaţie!  

“TRADIȚII ȘI FOLCLOR ÎN OLTENIA” 
- simpozion interjudețean - 

              Vineri, 11 aprilie 2014, la Școala Gimnazială Ișalnița s-a desfășurat simpozionul 
interjudețean “Tradiţii și folclor în Oltenia”, urmărindu-se dezvoltarea unei imagini culturale 
proprii, a unui spațiu cultural caracteristic prin cunoașterea istoriei locale în vederea integrării în 
istoria națională și europeană și consolidarea relațiilor de colaborare, de parteneriat activ cu 
comunitatea pentru redescoperirea și asigurarea continuității tradițiilor locale.  
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             Obiectivele specifice ale activității: 
● cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor legate de zona Olteniei; 
● dezvoltarea interesului pentru promovarea tradițiilor; 
● trezirea curiozității și dezvoltarea interesului elevilor față de valorile culturii naționale și 
universale; 
● conștientizarea rolului și importanței păstrării și promovării tradițiilor, obiceiurilor și a 
folclorului; 
● îmbunătățirea comunicării și cooperării între școală, comunitate și familiile elevilor în vederea 
desfășurării de activități menite să trezească sentimente de dragoste pentru tradiții, obiceiuri, 
folclor. 
              Secțiunile simpozionului: 
1. Unitate și diversitate în păstrarea tradițiilor și folclorului din Oltenia; 
2. Educarea copiilor în spiritul menținerii identității naționale prin tradiții și folclor; 
3. Modalități de conservare a tradițiilor și folclorului - exemple de bune practici. 

                     Întocmit, 
Profesor metodist Claudia Matei 
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”MULTICULTURALITATE – TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI” 
- simpozion județean -  

            Prin realizarea simpozionului județean ,,Multiculturalitate – Tradiţii și obiceiuri de Paști”, 
desfășurat la Școala Gimnazială Leșile, s-a urmărit eficientizarea procesului de învățământ, 
modelarea personalității elevilor, ținând seama de potențialul educativ al învățământului informal 
şi nevoia de consolidare a relațiilor dintre educația şcolară şi cea extraşcolară. Această activitate de 
perfecționare este determinată de dorința de a reuni cadre didactice din mai multe județe ale țării, 
cu scopul de a da o altă valență tradițiilor și obiceiurilor românești. 
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Profesionişti în 
educaţie!  

                     Întocmit, 
Profesor metodist Teodora Badea 

              Cadrele didactice prezente au dezbătut materiale sugestive, lucrări încadrate în una din  
cele două secțiuni:  
I. Tradiţii și obiceiuri pascale în diferite zone ale ţării;  
II. Simboluri pascale. 
              Elevii Școlii Gimnaziale Leșile au prezentat invitaților un program artistic de cântece și 
dansuri populare românești. 
              Evenimentul a continuat cu discuții cu un grad de interes ridicat, având ca suport tematica 
propusă dezbaterii, fiecare intervenție încântând auditoriul prin  originalitate şi profunzime.   


