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Organizator: Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești   

Parteneri:  Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

                    Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

 

Simpozionul a fost centrat pe ideea schimbului de bune practici între cadrele didactice 

cu privire la strategiile și metodele inovative folosite în procesul instructiv-educativ, iar 

activitatea din cele două secțiuni ale simpozionului a fost moderată de cadre didactice cu 

experiență, profesioniști în domeniul educației: 

Secțiunea I: „Strategii didactice inovative”  - referate, inovații didactice, cercetări etc. 

Moderatori:  

 Inspector școlar - învățământ primar, prof. dr. Mihăescu Mirela, Inspectoratul Școlar 

Județean Dâmbovița 

 Conf. univ. dr. Drăghicescu Luminița, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 

Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 



    

 

Secţiunea a II-a: „Repere practice de inovare a metodologiei didactice”  -  activităţi concrete 

derulate cu elevii, proiecte didactice în care sunt folosite strategii și metode interactive, 

microcercetări etc. 

Moderatori:  

 Prof. dr. Barbu Daniela 

Luminiţa, director Casa 

Corpului Didactic Dâmboviţa 

 Conf. univ. dr. Anghel Alina 

Gabriela, Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte, 

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă și Ştiinţele Educaţiei 

 Conf. univ. dr. Petrescu Ana-Maria, Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă și Ştiinţele Educaţiei 

 

Workshop-ul cu tema 

„Competențe digitale în 

acțiune” - activitate asociată 

simpozionului, a fost 

moderat de profesor Tăbârcă 

Radu Nicolae - inspector 

școlar, Inspectoratul Școlar 

Județean Dâmbovița 

 



Impresii...Gânduri...Idei ... la finalul activității: 

Conf. univ. dr. Anghel Alina Gabriela 

Felicitări tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui eveniment! La cât mai multe 

acțiuni științifice! 

 

Conf. univ. dr. Luminiţa Drăghicescu  

Felicitări și mulțumiri organizatorilor pentru oportunitatea de a fi parte din „povestea” lor! 

 

Conf. univ. dr. Petrescu Ana-Maria 

Felicitări pentru organizarea și realizarea acestei activități, care cu siguranță va deschide 

drumul altor și altor activități de succes! Felicitări întregii echipe pentru efortul depus și 

pentru confirmarea unui leadership autentic! 

 

Inspector școlar general adjunct, profesor Stroe Cristina 

Felicitări tuturor celor care, cu profesionalism și determinare, au făcut posibilă desfășurarea 

acestei activități! 

 

Director CCD Dâmboviţa, profesor dr. Barbu Daniela 

Partener în organizarea şi derularea de activităţi ştiintifice la nivelul judeţului, Casa 

Corpului Didactic Damboviţa şi-a adus contributia, prin intermediul Simpozionului Naţional 

“Practici inovative în activitatea didactica”, la  dezvoltarea profesională a personalului 

didactic. Experienţele prezentate de participanţi au fost unele de impact - interesante, în 

concordanţă cu evoluţia societăţii şi cu cea a tehnologiilor informatice, unele dintre acestea 

reprezentând punerea în aplicare a achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare. 

Eficienţa lucrărilor activităţii a fost demonstrată de  momentele de reflecţie şi analiză create 

ca urmare a prezentării fiecarei lucrări. Întrebările adresate, analiza de situaţii prezentate, 

prezentarea de soluţii alternative constituie dovada utilităţii evenimentului.    

 

Inspector școlar – învățământ primar, profesor dr. Mihăescu Mirela 

Felicitări echipei din Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești pentru excelenta 

organizare! Felicitări participanților pentru experiențele interesante pe care le-au prezentat! 

 

Profesor Turcu Adrian, directorul Școlii Gimnaziale „Șerban Cioculescu” Găești 

În Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești vin zilnic aproximativ 820 de elevi și 50 

de cadre didactice. Dintre acestea, un grup a avut ideea, entuziasmul, curajul, să conceapă, 

https://www.facebook.com/draghicescu.luminita?fref=ufi


să inițieze, să planifice, să organizeze activitatea științifică „Practici inovative în activitatea 

didactică”. Cel mai important fapt a fost că acest grup a transmis entuziasmul și pasiunea 

întregului colectiv. Activitățile simpozionului au constituit o ocazie excepțională pentru toți 

participanții de a face schimb de bune practici, fapt ce va conduce la schimbări pozitive în 

activitatea didactică a fiecăruia. 

 

Profesor metodist Crenguța Alexe, Casa Corpului Didactic Dâmbovița  

O poveste scrisă de oameni care lucrează în echipa, cu personaje care au completat-o cu 

experienţe de succes, cu final fericit și cu VA URMA .... 

 

Profesor învățământ primar Măgirescu Mirela 

Felicitări pentru organizare! O echipă de nota 10! Inovare, creativitate și profesionalism, 

cuvinte-cheie ce au caracterizat activitățile derulate în cadrul simpozionului. Succes în 

continuare! 

 

Profesor Silvia Lăpădat  

Felicitări organizatorilor pentru o activitate care a implicat mult efort, creativitate și s-a 

dovedit un adevarăt succes! 

 

Profesor învățământ primar Luminiţa Mincă 

Felicitări organizatorilor! O activitate întru totul la superlativ: organizare, seriozitate, 

tematica abordată, invitați și nu în ultimul rând echipa de organizare! Am simțit multă 

vitalitate, multă energie pozitivă! Evident că m-au năpădit amintirile și emoțiile aflându-mă, 

după 27 de ani de la absolvirea gimnaziului, în școala mea dragă, pe care am regăsit-o 

înflorită, cu siguranță în continuă înflorire! Felicitări atât conducerii Școlii Gimnaziale 

,,Șerban Cioculescu”, cât și tuturor cadrelor didactice pentru povestea frumoasă în care 

personajul principal este școala mea de suflet! 

 

Profesor învățământ special Magda Stoica  

O zi deosebită cu un final excelent! Felicitări tuturor! Sunt mândră că am putut face parte din 

această poveste! 

 

Anonim 

Fiecare activitate are ... povestea ei. Aceasta a fost de excepție! 

 

https://www.facebook.com/mirela.magirescu?fref=ufi
https://www.facebook.com/silvia.lapadat?fref=ufi
https://www.facebook.com/luminita.minca.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/stan.magda?fref=ufi

