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AMBASADA S.U.A. ŞI CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ -  

PROGRAM DE ÎNVĂŢARE A LIMBII ENGLEZE PENTRU LICEENI 

            Ambasada S.U.A. şi Casa Corpului Didactic Dolj au organizat miercuri, 11 martie 2015, 
ceremonia de încheiere a programului de limba engleză şi cultură americană English Access 
Microscholarship Program, pe care cele două instituţii l-au desfăşurat în parteneriat din 2013.  

            Evenimentul a avut loc de la ora 15:30 în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, str. 
Ion Maiorescu nr. 6, Craiova. 

           Programul English Access Microscholarship este o iniţiativă a Departamentului de Stat al S.U.A., 
iar parteneriatul cu C.C.D. Dolj a fost primul de acest fel din România. La programul Access au 
participat, pe bază de concurs, 20 de elevi neprivilegiaţi economic de la mai multe licee din Craiova, 
interesaţi să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limba engleză şi să înveţe despre istoria, cultura şi 
valorile democratice americane.  

          Programul a constat în 360 de ore de limba engleză /cultură americană, la care s-au adăugat 
activităţi în interesul comunităţii, precum şi o şcoală de vară cu participarea unor profesori americani. 

          În cadrul ceremoniei de miercuri, 11 martie, organizatorii English Access Microscholarship 
Program, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj,  

i-au felicitat pe cei 20 de absolvenţi Access, în prezenţa părinţilor lor şi au mulţumit profesorilor care     
i-au îndrumat. 
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MISIUNEA PAROHIEI ŞI MĂNĂSTIRII ÎN SOCIETATEA 
CONTEMPORANĂ  

- simpozion internaţional - 

           La a doua ediţie a simpozionului internaţional “Misiunea parohiei şi mănăstirii în societatea 
contemporană”organizat în data de 21 martie 2015 la Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan 
Velovan’’, Craiova, au participat cu lucrări 137 persoane, la cele patru secţiuni: 
Secţiunea I: Comunicarea inter și intra–instituţională (misiunea Bisericii, rolul monahismului, rolul 
şcolii şi problemele actuale ale societăţii). 
Secţiunea a-II-a: Aspecte privind rolul și importanţa vieţii duhovniceşti şi ale activităţii social- 
filantropice şi educaţionale în parohie, școală-familie-comunitate, în formarea şi educarea 
elevului.  
Secţiunea a-III-a: Dimensiuni ale misiunii şi educaţiei în familie, Biserică, școală și societate – 
exemple de bune practici. 
Secţiunea  a-IV-a: Valenţele formative ale proiectelor educaţionale în promovarea legăturii dintre 
cult şi cultură (produse finale: postere, afişe, broşuri, platforma, site-uri, reviste şcolare etc.).  
         La deschidere au luat cuvântul domnul director prof. dr. Pătularu Ionuţ, inspector şcolar pr. 
profesor Pîrva Gheorghe, inspector pentru învăţământul religios eparhial diacon dr. Apostolache 
Ioniţă, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere. 
        Modalitatea de prezentare a fost citirea referatelor, prezentări PowerPoint, discuţii libere. 
Partenerii internaţionali au participat prin expunerea referatelor privind activităţile social-
filantropice şi educaţionale în cadrul Bisericii  Creştine. 
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        Pe lângă informaţiile știinţifice prezentate în cadrul simpozionului, s-au purtat și discuţii ce au 
vizat experienţa proprie a cadrelor didactice în concordanţă cu tema simpozionului.  


