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STRATEGII DIDACTICE DIFERENȚIATE
- simpozion județean Cadrele didactice de la Școala Gimnazială Apele Vii au organizat în data de 10 decembrie 2015
Simpozionul Județean „Strategii didactice diferențiate„ la care s-au înscris cadre didactice din
județul Dolj, conform Regulamentului de organizare al acestuia. Profesorii au prezentat lucrări
precum „Strategii și metode moderne folosite cu succes în activitățile de recuperare", „Metode și
tehnici moderne în demersul educațional", „Succesul și insuccesul școlar", exemplificându-se și
câteva instrumente de monitorizare a rezultatelor școlare precum portofoliul, proiectul tematic,
chestionarele.

CCD Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr.
6, Tel: 0040 251 421
159, Craiova (RO),
200760
Fax: 0040 251 595 174
e-mail:
ccddolj@gmail.com
www.ccddj.ro
© Casa Corpului Didactic
Dolj, 2015

Profesor metodist Elisabeta CIOCAN

Profesionişti în
educaţie!

Cuprins:
Evenimente
C.C.D. Dolj

CCD Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr.
6, Tel: 0040 251 421
159, Craiova (RO),
200760
Fax: 0040 251 595 174
e-mail:
ccddolj@gmail.com
www.ccddj.ro
© Casa Corpului Didactic
Dolj, 2015

EGALITATE DE ȘANSE PENTRU TOȚI
- conferință județeană -

În cadrul Conferinței Județene „Egalitate de șanse pentru toți” desfășurată în data de 11
decembrie 2015 la Școala Gimnazială Calopăr, Structura Sălcuța, au participat 35 de cadre didactice
care au susținut referate abordând următoarele teme:
”Asigurarea şanselor egale pentru copiii defavorizați”
”Interculturalitatea etniei rrome”
”Rolul şcolii în educația multiculturală şi interculturală”
“Între toleranță şi respect - o viață socială normală“
“Rromii - egalitate de şanse”
”Interculturalitatea deziderat imperativ”
“Incluziunea rromilor”
”Democrația şi respectul reciproc ”
”Egalitate de şanse”
”Tradiții şi obiceiuri specific rromilor”
“ Suntem egali dar diferiți”
”Rolul şcolii în educația multiculturală şi interculturală”
” Impactul tradițiilor în integrarea tinerilor rromi”
”Învățăm să trăim împreună cu etnia rromă”
”Copiii rromi”
”Egalitatea şanselor între etnii”
”Dreptul la educație şi segregarea şcolară a copiilor rromi”
”Rromii şi viața lor zbuciumată în istorie”
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În deschiderea festivității s-au desfășurat activități cultural-artistice reprezentând dansuri,
obiceiuri și tradiții rrome. Au fost prezentate de asemenea scenete de teatru atât în limba română,
cât și în limba rromani.
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La sesiunea propriu-zisă au fost prezentate referate cuprinzând o gamă amplă asupra viziunii
invitaților vis-à-vis de tema „Egalitate de șanse pentru toți”.
Un spațiu amplu conferinței a fost alocat domnului Pandelică Nicolae care a prezentat referatul
„Rromii și viața lor zbuciumată în istorie” (prezentare powerpoint), precum și discuțiilor libere
aferente temei, respectiv răspunsurilor la întrebările adresate de către participanți.
Acest proiect își propune stimularea participării elevilor rromi la educație, la cunoașterea de
către aceștia a drepturilor și îndatoririlor ce le revin.
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE IARNĂ
- masă rotundă județeană -

În data de 12 decembrie 2015 Școala Gimnazială "Decebal", în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, Asociația pentru Educație "Decebal" și alte școli
din județ, a organizat masa rotundă județeană „Tradiții și obiceiuri românești de iarnă” având ca
scop cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor românești prin respectarea, practicarea și
transmiterea lor generațiilor anuale și viitoare.
Activitatea s-a desfășurat pe trei secțiuni , implicând un număr semnificativ de cadre didactice:
I.Integrarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă în activitatea curriculară;
II.Integrarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă în activitatea extracurriculară;
III.Exemple de bună practică (parteneriate educative);
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