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 Hrestic Bogdan – Petru 

Director - Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte 
 „Simpozionul s-a dovedit a fi un real schimb de experienţă pentru cadrele didactice participante, o 

ocazie ca fiecare să-şi aducă o contribuţie la cercetările efectuate în domeniul didacticii specialităţii, 

un domeniu în continuă schimbare, precum și o ocazie de valorificare a exemplelor de bună practică 

prezentate în cadrul simpozionului în scopul perfecţionării stilului de predare-evaluare.Volumul de 

lucrări privind didactica specialităților, publicat cu prilejul participării personalului didactic la 

manifestările acestui simpozion, reprezintă o veritabilă sursă de inspirație pentru reorganizarea 

activității de predare-învățare-evaluare la clasă...   

Tematicile propuse pentru cele trei secțiuni ale simpozionului 

național, și anume: ”Resurse  ale stimulării creativităţii şi 

priorităţi ale inovării în învăţământ”, “Repere metodice în 

abordarea predării-învăţării-evaluării  la copiii cu dificultăţi de 

învăţare” și „Parteneriatul şcolar, mijloc eficient pentru 

stimularea creativităţii, asigurarea progresului şcolar şi integrarea 

tinerei generaţii pe piaţa muncii-prezentare de proiecte 

educaționale/europene”, au avut impact, dovada constând în 

numărul mare al studiilor de caz, al proiectelor educaționale, al 

exemplelor de bună practică privind aplicarea metodelor moderne 

cu caracter activ – participativ și cu valoare activ-formativă asupra 

personalităţii elevului”... 

Bucăloiu Ionela 

Profesor - Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură  de Aur” Târgovişte 
„Motto-ul care ne-a impulsionat și ne-a ghidat în organizarea acestui simpozion a fost 

afirmația rostită de William George Ward „Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și 

demonstrează. Profesorul perfect inspiră”, practica dovedindu-ne, de atâtea ori, că nu este atât de 

important să știm ce să comunicăm, cât mai important este să știm să ne adaptăm demersul didactic 

și latura afectivă la particularitățile și la nevoile individuale ale elevilor.  

Important este ca noile conținuturi să fie susținute de cercetare și descoperire astfel încât, 

prin efort propriu și prin valorificarea experienței acumulate atât în mediul formal, cat și în mediul 

nonformal și informal, elevii să ajungă la noi și noi adevăruri.  

Secțiunea A ”Resurse ale stimulării creativității și priorități ale inovării în învăţământ” a 

oferit un bun prilej participanților de a prezenta o serie de resurse educaționale pe care le folosesc în 

demersul didactic. 

 Secțiunea B “Repere metodice în abordarea predării-învăţării-evaluării la copiii cu 

dificultăţi de învăţare” a avut în vedere faptul că este important pentru un profesor să cunoască și să 

utilizeze strategii didactice adecvate în vederea identificării și rezolvării dificultăților de învățare cu 

care se pot confrunta elevii. 



 Obiectivul general al secțiunii C „Parteneriatul școlar, mijloc eficient pentru stimularea 

creativității, asigurarea progresului școlar și integrarea tinerei generații pe piața muncii-prezentare 

de proiecte educaționale/europene” a fost diseminarea și valorificarea exemplelor de bună practică 

din domeniul proiectelor europene, naționale, județene, locale plecând de la premisa că acivitatea 

extracurriculară nu este decât o completare a activității de la 

școală.  

Consider că prin mediul interactiv creat, prin 

multitudinea de exemple de bune practici oferite, prin enunțarea 

unor teme de reflecție asupra unor probleme cu care se 

confruntă sistemul nostru de învățământ și noi, cadrele 

didactice, printr-o serie de soluții și răspunsuri găsite la 

întrebările ridicate în plen pe tema, mai ales, a elevilor cu 

dificultăți de învățare, simpozionul și-a atins obiectivul și, cu 

siguranță, a creat cadrul continuării activității și anul următor.” 

 

Ene Doina-Mihaela 

Profesor - Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești 
"Simpozionul la care am participat a fost organizat ireproșabil, iar tematica secțiunilor 

propuse a fost interesantă și utilă, dând posibilitatea tuturor participanților la liberă exprimare... ". 

 

Aldea Denisa 

Profesor - Școala Gimnazială  ,,Diaconu Coresi” Fieni 
„...tematica celor trei secțiuni ale activității mi s-a părut foarte interesantă, iar experiența 

organizatorilor s-a dovedit benefică și s-a concretizat în crearea unui mediu interactiv, incitant în 

care s-au oferit soluții la o serie de probleme ridicate de către participanți și cu care aceștia se 

confruntă la clasă.” 

 

Chiriac Delia 

Bibliotecar - Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Ioan Gură  de Aur” Târgovişte 
„Cu profesionalism, pasiune pentru lucrul bine făcut, dăruire și vocație consider că 

simpozionul organizat în cadrul Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” 

Târgovişte a fost o reușită, atât din punct de vedere al organizării, dar și datorită faptului că 

materialele prezentate au fost bine gândite și documentate, susținute cu argumente solide ca rezultat 

al experienței acumulate la clasă de către susținători”. 

 

 

 


