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PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE ROMÂNEŞTI
ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
- conferință națională În data de 6 decembrie 2014, la Colegiul Național "Costin D. Nenițescu" s-a desfășurat conferința
națională cu tema "Promovarea valorilor culturale românești în contextul globalizării", având ca
obiective:
dezvoltarea interesului pentru o mai bună cunoaştere a personalităților româneşti, consacrate la
nivel internațional;
trezirea curiozității şi dezvoltarea interesului elevilor față de valorile culturii naționale;
implicarea elevilor în multiple activități de documentare, de observare, de culegere de date;
explorarea asemănărilor şi diferențelor generate de cultură dintre persoanele care conviețuiesc
într-un anumit spațiu geografic;
păstrarea identității culturale şi de limbă şi promovarea acesteia în rândul familiei europene.
Programul s-a desfășurat pe patru secțiuni:
I.Globalizare şi identitate națională;
II.Educația interculturală – modalitate de promovare a valorilor culturale în contextul globalizării;
III.Prezențe româneşti în circuitul valorilor universale;
IV.Promovarea valorilor culturale româneşti prin activități şi proiecte educative.
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Lucrările au contribuit la realizarea unui schimb de experiență util cadrelor didactice privitor la
formarea şi dezvoltarea la elevi a unor componente educaționale, morale şi de caracter (dragostea
față de patrie, dragostea față de valorile spirituale ale neamului, dorința de a cunoaşte specificul
nostru, ființa noastră națională, românească, prin înțelegerea implicării elevilor în cunoaşterea
valorilor culturii şi civilizației româneşti, în vederea păstrării ființei noastre naționale şi dăinuirii ei
peste veacuri.
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Profesor metodist Claudia MATEI
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SHARING EXPERIENCE SO AS TO BUILD STRONG
SCHOOL – FAMILY - COMMUNITY RELATIONSHIPS
- conferință internațională -

În data de 12 decembrie 2014, Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova, sprijinit de Asociația
“Alternative Educaționale” Craiova, a fost gazda conferinței internaționale “Sharing Experience so as
to Build Strong School – Family - Community Relationships”, activitatea fiind înscrisă în Calendarul
activităților de perfecționare al Casei Corpului Didactic Dolj 2014 - 2015.
Conferința a fost organizată cu scopul de a crește calitatea în educație, prin dezvoltarea și
consolidarea relației școală-familie-comunitate, prin facilitarea schimbului de experiență la nivel
european și accesul grupului țintă la exemplele de bune practici.
Obiective:
identificarea unor strategii eficiente de consolidare a parteneriatului școală-familie-comunitate;
perfecționarea continuă a cadrelor didactice, prin abordarea demersului educativ din perspectiva
formării elevului ca cetățean european, activ implicat în viața socială;
conștientizarea importanței sociale a parteneriatului școală-familie-comunitate, verigi cheie ale
procesului educațional;
facilitarea comunicării între diferiți factori implicați în procesul educațional cu scopul de a realiza
un real schimb de experiență în beneficiul elevului;
facilitarea schimbului de bune practici cu privire la experiențe de implementare a proiectelor
şcolare derulate la nivel județean, național sau internațional, cu sau fără finanțare;
promovarea proiectului Grundtvig “Building Strong School–Family-Community Relationships” în
cadrul comunității și informarea grupului țintă cu privire la activitățile desfășurate și viitoare,
rezultate, produse etc.
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Pentru derularea acestui proiect au fost implicate mai multe instituții partenere:
oAsociația “Alternative Educaționale” Craiova;
oInspectoratul Școlar Județean Dolj;
oCasa Corpului Didactic Dolj;
oEuropean Training Center Copenhagen, Danemarca;
oKeçiören Rehberlik Ve Araştirma Merkezi, Ankara, Turcia;
oPeripherie – Institut Für Praxisorientierte Genderforschung, Graz, Austria;
oȘcoala Gimnazială “Gheorghe Tițeica”, Craiova;
oLiceul “Charles Laugier”, Craiova.
Lucrările din cadrul conferinței au fost prezentate pe 3 secțiuni:
Secțiunea 1: Schimb de experiențe și de bune practici în ceea ce privește consolidarea cooperării
școală- familie- comunitate;
Secțiunea 2: Școala, familia și comunitatea - verigi cheie ale procesului educațional;
Secțiunea 3: Schimb de experiență şi de bune practici în proiecte şi parteneriate județene, naționale
şi europene – activități de diseminare.
Au participat direct și cu intervenții online în plen, invitați din Danemarca, Austria, Germania și
Turcia, prezentând exemple de bune practici în ceea ce privește strategiile de consolidare a
cooperării școală-familie-comunitate implementate cu succes în țările lor, precum și profesori de
diferite specialități din 21 de județe (Alba, Argeș, Buzău, Brăila, Bacău, Botoșani, Brașov, CarașSeverin, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Galați, Iași, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova,
Suceava, Teleorman, Vrancea), din București și din județul Dolj.
Atât în alocuțiunile moderatorilor, cât și în intervențiile participanților la conferință, s-a pus
accent pe necesitatea continuării și intensificării eforturilor cadrelor didactice în vederea
conștientizării opiniei publice, a părinților și a reprezentanților comunității locale cu privire la
importanța existenței unei strânse legături între toți factorii care contribuie la obținerea succesului
școlar al elevilor.
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Profesor metodist Elisabeta CIOCAN
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TEHNICĂ, INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN CONTEXTUL PROTECŢIEI MEDIULUI
- masă rotundă la nivel județean Cadrele didactice de la Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova au organizat vineri, 12 decembrie
2014, masa rotundă cu tema „Tehnică, inovație şi creativitate în contextul protecției mediului”, în
parteneriat cu:
• Inspectoratul Şcolar Județean Dolj;
• Casa Corpului Didactic Dolj;
• Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova;
• Colegiul Tehnic Energetic Craiova;
• Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj;
Activitatea a avut ca obiective:
dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;
dezvoltarea personală a talentelor, imaginației şi creativității;
evaluarea competențelor şi performanțelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare,
interdisciplinar şi transdisciplinar;
valorificarea exemplelor de bună practică.

Profesionişti în
educaţie!

Cuprins:
Evenimente
C.C.D. Dolj

În urma implementării activității s-au așteptat următoarele rezultate:
atitudinea elevului față de natură se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu cunoştințele
ecologice teoretice pe care acesta le posedă, cu convingerile, semnificația morală şi estetică, dar şi
cu activitatea practică în raport cu mediul;
educația pentru mediu este un proces ce necesită timp pentru dezvoltarea atitudinilor,
priceperilor şi deprinderilor care să creeze un comportament ecologic al cetățenilor, deoarece
populația nu poate să-şi dezvolte un comportament adecvat atâta vreme cât nu înțelege
problemele de mediu prin prisma conştientizării efectelor ulterioare ale acțiunilor lor;
educația ecologică presupune o formare pertinentă, dar şi o conştientizare a indivizilor de toate
vârstele, la toate nivelurile, în cadrul şcolar şi extraşcolar, față de starea mediului şi problemele sale,
astfel încât să creeze convingeri şi atitudini comportamentale favorabile soluționării sau diminuării
acestor probleme şi evitării apariției altora noi;
elevii participanți vor fi încurajați să-şi exploateze aptitudinile de comunicare şi de implicare în
viața comunității.
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Profesor metodist Rodica CODOBAN
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OBICEIURI ȘI TRADIŢII DE IARNĂ
- masă rotundă naționalăMasa rotundă națională "Obiceiuri și tradiții de iarnă" reprezintă una dintre activitățile de
perfecționare organizate de Școala Gimnazială Goiești, care și-a propus dezvoltarea unei reale
colaborări între partenerii educaționali grădiniță, școală, părinți, autorități locale, în vederea
cunoașterii istoriei locale și naționale precum și a obiceiurilor și a tradițiilor de iarnă românești și
din lume.
Evenimentul a avut loc în data de 13 decembrie 2014 și a urmărit respectarea consecvenței
procesului instructiv-educativ și a sistemelor de valori, optimizarea calității educației prin
restabilirea rolurilor simpozioanelor, întrunirilor și dezbaterilor dintre profesorii diferitelor școli în
trasarea unei consecvențe educaționale, dezvoltarea interesului pentru cunoaștere, păstrarea și
transmiterea tradițiilor și obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei față de țară
și de tot ce are valoros poporul nostru și alte popoare, dezvoltarea interesului pentru informare și
documentare științifică, dezvoltarea toleranței față de opiniile celorlalți.
S-au purtat discuții cu un grad ridicat de interes pe tematica propusă dezbaterii, fiecare
intervenție având originalitate și profunzime.
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Profesor metodist Camelia BĂLAN

