
 Evenimente C.C.D. Dolj  

Profesionişti în 
educaţie!  

GESTIONAREA RESURSELOR DE APĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE  
 - simpozion județean - 

      Pornind de la aspectele actuale în care omenirea se confruntă cu deteriorarea continuă a 
mediului înconjurător, limitarea resurselor naturale, degradarea apelor, dispariția zonelor verzi, 
încălzirea globală, probleme care inițial erau de domeniul specialiștilor, devenind ulterior probleme 
ale întregii omeniri, cadrele didactice de la Colegiul Național “Carol I” Craiova au inițiat, sub 
coordonarea d-nei profesor Ciobanu Maria, simpozionul județean “Gestionarea resurselor de apă în 
contextul dezvoltării durabile”, dedicat “Zilei Internaționale a Mării Negre”.  
      Activitatea s-a desfășurat în data de 7 noiembrie 2014 și a avut ca scop creșterea 
responsabilizării față de ocrotirea mediului prin educarea spiritului eco-civic și implicarea activă a 
elevilor și a profesorilor precum și a întregii comunități, în vederea formării unei atitudini de respect 
față de mediu, a dezvoltării unei gândiri europene, de a acționa unitar, pentru păstrarea sănătății 
planetei și implicit, a sănătății noastre. 
       La această activitate au participat cadre didactice din județul Dolj, lucrările evidențiind 
preocuparea acestora de a cerceta și sublinia diferite aspecte ale resurselor de apă pe care le deține 
planeta noastră și gestionarea lor eficientă în contextul actual al dezvoltării durabile și al globalizării.  
       Simpozionul s-a dovedit un util schimb de experiență între cadrele didactice participante, ideile 
și concluziile desprinse putând fi valorificate în activitatea educativă cu elevii.                                         
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TOLERANȚA – ARMONIE ÎN DIVERSITATE,  
MULTICULTURALITATE ȘI ALTERITATE  

- simpozion județean -  

     "În conformitate cu respectarea drepturilor omului,  a practica toleranţa nu înseamnă a tolera 
nedreptatea socială, a renunţa la propriile convingeri, a face concesii în această privinţă. Ea 
semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea 
aspectului lor fizic, prin situaţia lor, prin felul lor de exprimare, prin comportamentul lor şi prin 
valorile lor, au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt. Ea semnifică faptul că nimeni nu 
trebuie să-şi impună propriile opinii altuia.       

      Toleranţa este necesară atât între indivizi cât şi în cadrul familiei şi comunităţii. Promovarea 
toleranţei şi modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul unei deschideri reciproce şi al 
solidarităţii, ar trebui să aibă loc în şcoli şi universităţi, prin intermediul educaţiei, acasă şi la locul de 
muncă." 

       Având în vedere aceste aspecte, cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova 
au  inițiat  simpozionul  județean cu tema „Toleranța – armonie în diversitate, multiculturalitate și 
alteritate” care s-a desfășurat în data de 19 noiembrie 2014.        

        Activitatea a avut ca obiectiv general identificarea unor noi oportunități pentru educarea și 
sensibilizarea personalității umane față de respectarea diversității, multiculturalității, alterității și 
solidarității.  

       Obiective specifice:  

• promovarea exemplelor de bună practică legate de educația orientată spre suprimarea pornirilor 
egoiste şi distructive în favoarea celor altruiste, creatoare, spre adaptarea individului la mediul 
social; 

• facilitarea dialogului, comunicării, schimbului de informații şi de experiență între cadrele didactice 
din diferite unități de învățământ;  

      Au participat cu comunicări cadre didactice din unitățile şcolare din Craiova și din alte unități de 
învățământ din județul Dolj. 
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     Simpozionul s-a dovedit a fi un real schimb de experiență prin exemplele de bune practici, 
proiectele educaționale prezentate și apreciate. 
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     Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Dolj, Casa 
Corpului Didactic Dolj, Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională Dolj, a găzduit vineri, 
21 noiembrie 2014, simpozionul național „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii 
contemporane” care s-a desfășurat pe 4 secțiuni: 

Secțiunea 1: Educația tehnologică şi profesională   

Secțiunea 2: Educația pentru timpul liber  

Secțiunea 3: Educația nutrițională  

Secțiunea 4: Educația economică şi casnică modernă  

      Lucrările participanților au fost publicate în Revista „Noile educaţii – orientări şi perspective”, 
ISSN 2392 – 9359. 

      În cadrul simpozionului, invitații au subliniat importanța abordării noilor componente ale 
educației din perspectiva integrării curriculare şi a formării competențelor necesare în societatea 
modernă. 

NOILE EDUCAȚII, RĂSPUNSURI LA IMPERATIVELE LUMII CONTEMPORANE 
- simpozion național -  
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      A fost efectuat un schimb de experiențe pozitive, de proiecte derulate în contextul noilor 
educații, insistându-se asupra conexiunilor care necesită a fi efectuate permanent în cadrul 
activităților de învățare, cu scopul eficientizării demersului metodologic de implementare a 
educației moderne. 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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SĂ COMBATEM ABSENTEISMUL ŞI VIOLENȚA 
- masă rotundă națională - 

       "Cazurile de absenteism şi de violenţă în şcolile din România sunt într-o creştere alarmantă. Ca 
urmare a studiilor sociologice recente întreprinse în mediul educaţional românesc, s-a evidenţiat o 
creştere semnificativă a fenomenului de violenţă în şcoli şi a absenteismului în rândul tinerilor.        

       Reducerea violenţei şi a absenteismului în şcoli va conduce la ridicarea standardelor 
învăţământului românesc. Cadrele didactice trebuie să identifice cauzele care duc la comportamente 
agresive şi să anticipeze riscurile dezvoltării acestor comportamente, depistarea lor timpurie ducând  
la identificarea unor modalităţi de intervenţie optime." 

        Pornind de la aceste aspecte, profesorii de la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Craiova, au 
inițiat în data de 22 noiembrie 2014 activitatea ,,Să combatem absenteismul şi violenţa”, în 
parteneriat cu unități de învățământ din țară: 

• Şcoala Gimnazială Nr. 1119, București;  

• Colegiul  Tehnic "Valeriu Branişte" Lugoj, jud. Timiş; 

• Liceul  Teoretic Teiuş, jud. Alba;  

• Colegiul  Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca, jud. Cluj;  

• Colegiul  Tehnic "Apulum" Alba Iulia, jud. Alba; 

• Colegiul  Tehnic "Alexe Marin" Slatina, jud. Olt;  

• Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia, jud. Constanța;  

• Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Gară, jud. Călăraşi;  

• Şcoala Gimnazială Nr.1 "Cuza Vodă", jud. Călăraşi;  

• Liceul Tehnologic "Gheorghe Şincai" Târgu Mureş, jud. Mureş; 

• Colegiul Economic "Transilvania" Târgu Mureş, jud. Mureş;  

• Colegiul  Tehnic "D. Mangeron" Bacău, jud. Bacău; 

• Colegiul  Tehnic Reşița, jud. Caraş-Severin;  

• Colegiul  Tehnic "Regele Ferdinand  I" Timişoara, jud. Timiş; 

• Şcoala Gimnazială "Henri Mathias  Berthelot" Ploieşti, jud. Prahova;  
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• Şcoala Gimnazială "Octavian Goga", structura GPP nr. 42, Oradea, jud. Bihor; 

• Colegiul  Tehnic "Dimitrie Leonida", Petroşani, jud. Hunedoara. 
    Cadrele didactice au prezentat referate în cadrul celor patru secțiuni: 
I.Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi 
intervenţie; 
II.Prevenirea şi combaterea absenteismului şi violenţei în rândul comunităţilor defavorizate; 
III.Absenteismul şi violenţa - teme pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii; 
IV.Proiectele educative şcolare şi extraşcolare, activităţile de consiliere - modalităţi de prevenire şi 
combatere a absenteismului şi actelor de violenţă din şcoală. 

      Lucrările prezentate au descris proiectele educative şcolare şi extraşcolare pe tema combaterii 
absenteismului şi violenței, desfăşurate cu succes de către cadrele didactice prezente la masa 
rotundă. Profesorii consilieri au împărtăşit colegilor din propria experiență, informându-i despre 
programele şi activitățile de consiliere ce au avut ca obiectiv prevenirea şi combaterea 
absenteismului şi actelor de violență din mediul şcolar. 

      Lucrările au contribuit la realizarea unui schimb de experiență util cadrelor didactice implicate în 
activitățile de prevenire şi combatere a absenteismului şi violenței din mediul şcolar. 

Profesor metodist Claudia MATEI 
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     În data de 27 noiembrie 2014, la Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” din Craiova a avut loc 
simpozionul național „Demersul didactic modern în şcoala contemporană”.  

     S-au înscris 120 de cadre didactice din învățământul preuniversitar care au prezentat şi dezbătut 
lucrări ce au vizat următoarele obiective: 

implementarea unei metodologii didactice bazată pe utilizarea într-o manieră nouă a metodelor 
de învățământ prin orientarea lor în direcția euristică; 

stimularea interesului profesorilor pentru utilizarea unor strategii inovatoare, specifice diverselor 
discipline predate în şcoală, centrate pe elev; 

valorificarea spiritului creativ al elevilor în cadrul diferitelor discipline, folosind metode moderne 
de predare;  

creşterea ritmului de asimilare de către elevi a unor cunoştințe selecționate şi tot mai 
concentrate şi formarea priceperilor şi deprinderilor care solicită tehnici de investigare şi 
descoperire; 

     Simpozionul s-a derulat în parteneriat cu următoarele unități de învățământ din țară: 

 Colegiul Național “Iulia Haşdeu”, Bucureşti; 

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Tg. Mureş, jud. Mureş; 

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, jud. Alba; 

Liceul Teoretic ”Sf. Maria”, Galați, jud. Galați; 

Şcoala Gimnazială „Decebal”, comuna Dobrețu, jud. Olt; 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sârbi, Vlăsineşti, jud. Botoşani; 

Școala Gimnazială Slătioara, jud. Vâlcea; 

Școala  Gimnazială Nr. 1 „Abram”, jud. Bihor; 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Alexandria, jud. Teleorman; 

Şcoala Gimnazială Deleni, jud. Iaşi; 

Liceul „Matei Basarab”, Craiova, jud. Dolj; 

DEMERSUL DIDACTIC MODERN ÎN ŞCOALA CONTEMPORANĂ  
- simpozion național -  
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      Cadrele didactice participante au făcut un amplu schimb de idei care au vizat noi metode de 
predare activ–participative, care să pună în centrul demersului didactic elevul.  

      Astfel, profesorul trebuie să cultive o atitudine activă din partea elevilor şi să contribuie la 
formarea, menținerea coeziunii grupului şi la crearea unui climat stimulativ pentru desfăşurarea 
activităților educative. 


