
 

EDITORIAL 

SĂ FIE ÎNTR-UN CEAS BUN! 

 

                     Casa Corpului Didactic Tulcea îşi propune ca şi în perioada următoare să sprijine 

activitatea şcolilor, ba chiar să contribuie la îmbunătăţirea acesteia, să fie sursa de soluţii 

pentru problemele cu care acestea se confruntă. 

                    Din 2010 şi până în prezent instituţia s-a confruntat cu o acuta lipsă de resurse 

financiare şi cu o restructurare de personal (mai mult de jumătate din personal a fost 

disponibilizat). Găsirea soluţiilor de funcţionare în noile condiţii, ca şi asumarea şi punerea lor 

în practică, a făcut ca în această perioadă revista Convorbiri Didactice să îşi înceteze apariţia. 

Micul dar inimosul şi, îndrăznesc să spun, competentul colectiv al  Casei Corpului Didactic 

Tulcea, a considerat că poate şi a hotărât că merită să reluăm această activitate. Cum resursele 

financiare sunt limitate, forma de prezentare pe care am ales-o este cea on-line. Publicaţia se 

bucura de recunoaşterea Bibliotecii Naţionale, acordându-i-se codul internaţional de 

identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297 (ISSN). 

                     Avem convingerea că în fiecare unitate şcolară există dascăli cu bogată şi 

fructuoasă experienţă ce merită împărtăşită.  Revista deschide posibilitatea publicării de 

articole prin care exemplele de bună practică să fie cunoscute şi urmate, proiectele valoroase  

să fie apreciate şi multiplicate. 

                   Modificările profunde de structură şi conţinut pe care le aduce noua Lege a 

Educaţiei Naţionale, precum şi metodologiile de aplicare a acesteia, sunt subiecte de larg 

interes pentru toate categoriile de personal didactic. Revista îşi propune să  fie un mijloc de 

informare, dar şi de dezbatere a problemelor ce apar în practica curentă, datorate acestor 

schimbări. Descentralizarea sistemului de învăţământ românesc aduce un alt tip de probleme 

cu care mulţi conducători de unităţi şcolare nu s-au confruntat până acum. Avem convingerea 

că, într-o revistă ca aceasta, puteţi să găsiţi  idei şi soluţii la multe din problemele 

dumneavoastră.  

Aşteptăm cu interes articolele dumneavoastră!      

Mult succes ! 
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