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educaţie!  

PRIMĂVARA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI PREZENT 

- simpozion național - 

          Muzeul Olteniei din Craiova a găzduit joi, 10 martie 2016, activitățile desfășurate cu ocazia 
simpozionului național „Primăvara între tradiție și prezent" organizat de Școala Gimnazială 
Coșoveni.   

          Printre sărbătorile de primăvară din România au fost prezentate și sărbători din alte țări 
precum Macedonia, fiind invitați voluntari de la Erasmus+ Rural Intercultural.  

          Elevii au realizat desene și colaje expuse pentru a fi apreciate de cadrele didactice 
participante.  

Cuprins:  
 

1. Evenimente 

C.C.D. Dolj  

 

2. Cursuri 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, 2016  



Profesionişti în 
educaţie!  

VALORIFICAREA FOLCLORULUI ROMÂNESC 

- simpozion județean - 

           Simpozionul județean ”Valorificarea folclorului românesc” s-a desfășurat la Școala 
Gimnazială Goieşti în data de 11 martie 2016  fiind destinat tuturor cadrelor didactice. 

           Partenerii implicați au fost Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj și 
Primăria Comunei Goieşti. 

           Activitatea a avut ca scop dezvoltarea unei imagini culturale proprii, a unui spațiu cultural 
caracteristic prin cunoaşterea folclorului românesc în vederea integrării în lume şi consolidarea  
relațiilor de colaborare, de parteneriat activ cu comunitatea pentru redescoperirea şi asigurarea 
continuității tradițiilor locale. Astfel se remarcă muzica, portul popular, dansul şi tradițiile 
populare. 
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           Obiectivele specifice ale activității: 

• Optimizarea calității educației prin restabilirea rolurilor simpozioanelor, întrunirilor şi 
dezbaterilor dintre profesorii diferitelor şcoli în trasarea unei consecvențe educaționale; 

• Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în acțiuni concrete vizând familiarizarea cu folclorul 
românesc; 

• Contribuția activă la conservarea creației populare în general şi creația populară a zonelor direct  
implicate,  în  particular; 

• Dezvoltarea  capacității  de  interrelaționare  la  nivelul  grupului  din  care  fac  parte  şi  la  nivelul  
comunității  locale; 

• Legătura permanentă între comunitatea locală și școală.  

          Activitatea a fost desfășurată pe trei secțiuni: 

- Secțiunea 1: Portul popular; 

- Secțiunea 2: Jocul popular oltenesc; 

- Secțiunea 3: Legătura dintre tradițiile din zona Olteniei şi cele din alte județe. 

Profesor metodist Elisabeta CIOCAN 
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            În perioada 20.02.2016 - 01.03.2016, cadrele didactice din învățământul preuniversitar au 
participat la programul de formare "Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor„ desfășurat la Școala 
Gimnazială "Sf. Mina" Craiova.   
            Tematica abordată a vizat atingerea următoarelor competențe: 

• Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interpersonală;  

• Explorarea oportunităților pentru învățare pentru a aplica achizițiile în diverse situații de viață;  

• Aplicarea metodelor explicative privind abilitățile de viață;  

• Receptivitatea la sensurile date de elevi realității în care aceștia trăiesc;  

• Proiectarea de programe educaționale care vizează dezvoltarea abilităților de viață la un grup 
specific de copii și tineri.   
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