SUGESTII PRIVIND STRUCTURA REVISTEI ,,GRAIUL DÂMBOVIŢEI”

1. CCD Dâmboviţa - o certitudine în educaţie: articole despre proiecte şi programe de formare,
parteneriate educaţionale, activităţi ştiinţifice, metodice, culturale derulate la nivelul Casei Corpului
Didactic Dâmboviţa şi impactul acestora asupra creşterii calităţii actului didactic.
2. IŞJ Dâmboviţa spre noi dimensiuni educaţionale: articole despre strategii de îmbunătăţire a activităţii
la nivelul tuturor ciclurilor de învăţământ; strategii de dezvoltare instituţională; inovaţii la nivelul
instituţiilor de învăţământ, care vizeză creşterea eficienţei şi calităţii procesului instructiv – educativ etc.
3. Acces la formarea continuă prin experienţe didactice: articole despre modalităţi specifice de
proiectare a procesului de învăţământ la nivelul dimensiunii sale operaţionale, realizabilă în diferite
contexte şcolare sau extraşcolare; exemple de bune practici.
4. Interferenţe europene în educaţie: articole despre experienţe semnalate de cadre didactice implicate în
acţiuni parteneriale şi proiecte Erasmus + etc; articole despre mobilităţi în cadrul Programului Învăţare
pe toată durata vieţii.
5. Evenimente: articole despre evenimente, festivităţi, lansări de carte/reviste, manifestări
ştiinţifice/metodice/culturale, omagieri ale unor personalităţi din spaţiul învăţământului dâmboviţean.
6. Consideraţii metodice:articole despre noi abordări în predarea disciplinelor şcolare; metode şi procedee
didactice utilizate pentru dezvoltarea creativităţii elevilor; studii experimentale; impactul activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului etc.
7. Perspective, opinii, interpretări:articole despre actualul sistem de învăţământ (cultura organizaţiei
şcolare, managementul descentralizării, performanţei, comunicării, conflictelor, promovarea drepturilor
în şcoală; profesorul de calitate; codul de etică în învăţământ, controverse, provocări etc.).
8. Curier psihopedagogic: articole în care specialistul (psiholog, profesor logoped, mediator şcolar,
mentor, cadre didactice, pedagod) informează şi consiliază cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii
activităţii cu elevul.
9. Şcoala "altfel"...: articole care prezintă experienţe din alternativele educaţionale (Step by Step, Waldorf
etc.).
10. Cronica revistelor şcolare: articole de prezentare a revistelor şcolare.
11. Şcolile se prezintă: articole de prezentare a unor instituţii educaţionale (scurt istoric, prezentare
narativă, prezentare narativă, evoluţia şcolii; rezultate şcolare şi extraşcolare de excepţie, misiunea
şcolii, acţiuni cu tradiţie în şcoală).
12. Omul de la catedră: articole despre personalităţi din rândul cadrelor didactice (scurtă carte de vizită,
reflecţii, omagiu).
13. Reverberaţii…: articole cuprinzând reflecţii, trăiri, ecouri ale unor evenimente semnificative din viaţa
şcolii.
14. In memoriam: articole omagiale despre cadre didactice care au marcat învăţământul şi cultura
dâmboviţeană.
15. Comunicate de presă: informaţii şi anunţuri cu notă oficială.

