„MOTIVAŢII EDUCAŢIONALE,
o revistă în publicistica psihopedagogică gorjeană”
Casele corpului didactic, ca instituţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice îşi au obârşia în istoria
învăţământului românesc, activitatea lor cristalizându-se şi dezvoltându-se odată cu evoluţia societăţii româneşti.
Casa Corpului Didactic Gorj a fost înfiinţată sub denumirea „Casa Învăţătorilor”, în anul 1898, cu
activitate ascendentă sau descendentă în funcţie de transformările social - politice din ţara noastră.
Întreaga activitate a CCD a fost susţinută printr-o bogată activitate editorială concretizată în buletine
informative, metodici de specialitate, ghiduri anuale de orientare şcolară şi profesională, culegere de creaţie
literară şi metodică a cadrelor didactice.
Revista Casei Corpului Didactic Gorj, publicaţie periodică de învăţământ, ştiinţă, cultură, opinie şi
divertisment, în care sunt publicate lucrările cadrelor didactice, a apărut de-a lungul timpului sub diferite denumiri:
„Buletin informativ psihopedagogic”, „Didactica”, „Şcoala Gorjeană”, „Motivaţii.Ed” şi denumire actuală
„Motivaţii Educaţionale”.
Revista „Motivaţii Educaţionale” este revista tuturor dascălilor din judeţ: educatori, învăţători, profesori,
prin care fiecare dintre aceştia îşi exprimă în mod autentic trăirile, gândurile, experienţele spirituale şi pedagogice,
pe fundalul unui context socio – cultural care determină şi reclamă manifestări directe ale modului de a gândi şi a
fi.
În societatea actuală, caracterizată printr-o explozie informaţională diversificată în toate domeniile de
activitate, apariţia unei reviste culturale în judeţul nostru este un eveniment deosebit de important, deoarece scrisul
este o manifestare liberă a personalităţii. Printre alte publicaţii psihopedagogice care apar în judeţ, revista
„Motivaţii Educaţionale” reprezintă prima publicaţie reprezentativă pentru învăţământul gorjean, menită să
promoveze expresia spiritului de educator în forme cât mai variate, fiind o rampă de lansare a spiritului de educator
deschis inovaţiei, cercetării, opiniei.
Revista constituie o poartă de afirmare a tinerelor cadre didactice care doresc să se exprime didactic,
metodic, artistic şi în acelaşi timp o poartă de cunoaştere a destinelor profesionale care pot deveni proiectul unei
dezbateri vii despre profesiune.
De asemenea, revista oferă şansa unei expuneri profesionale, de calitate, modernă, specifică noilor orientări
psihopedagogice, respectând spusele lui Klapper: „Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu şti, nu ajunge să şti bine
ceva pentru a-i învăţa pe alţii. Trebuie să şti cui să te adresezi şi cum să o faci ”.
Revista este structurată pe capitole ce tratează tematici variate de interes precum: Educaţie şi societate,
Învăţământ preprimar, Învăţământ primar, Noi perspective de abordare a educaţiei, Valori spirituale, Documentare
şi informare. Aceste tematici au izvorât din conţinuturile materialelor primite spre editare, propuse de un număr
considerabil de cadre didactice.
Articolele tehnoredactate sunt cu atenţie selecţionate şi redactate de către colectivul de redacţie, colectiv
format din membrii echipei Casei Corpului Didactic Gorj.
Prin apariţia şi conţinutul ei, revista Motivaţii educaţionale descrie actuala reformă a învăţământului
românesc, redând şcolii consideraţia pe care aceasta o merită.
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