Școala

Caraș-Severineană
Activități ale Casei Corpului Didactic Caraș-Severin
„O școală în care profesorul nu învață și el, e o absurditate.” – Constantin Noica

Octombrie 2015

BULETIN INFORMATIV
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI – 5 octombrie
Ziua Internațională a Educației a fost
marcată la Inspectoratul Școlar
Judeţean Caraș-Severin în cadrul
unei mese rotunde la care
inspectorii
școlari,
autoritățile
competente
și
reprezentanții
cadrelor didactice au pus în discuție
teme de interes, dar și modalități
prin care educația să iasă din
impasul în care se află momentan.
„Dat fiind faptul că astăzi este Ziua
Educației, la nivelul ISJ și al Casei
Corpului Didactic, am organizat o
masă rotundă pe această temă.
Considerăm că este o întâlnire
oportună.” a precizat Nicolae
Grindeanu, inspector școlar general
al ISJ Caraș-Severin.
„Dezbaterea cu titlul „Educația în
impas?”, considerăm că este cea mai
potrivită activitate a acestei zile, și în
parteneriat cu Asociația Învățătorilor
Caraș-Severineni va fi o întâlnire
interactivă, plecând de la temele
propuse de invitați: Ioan Benga -

deputat de Reșița, Măriuța Simionescu - președinte ONG Salvați Copiii CarașSeverin, colegii inspectori școlari”, a explicat Nicoleta Marcu, director al Casei
Corpului Didactic Caraș-Severin.
La eveniment au participat aproape 100 de cadre didactice din județ, care au
marcat această zi și prin activități cu elevii în unitățile de învățământ.

În luna octombrie s-au derulat trei CURSURI DE FORMARE:
Managementul formării continue în unitățile de învățământ
preuniversitar, la care au participat 114 responsabili cu
formarea continuă din județ; Abilitarea curriculară a
cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa
pregătitoare – o ultimă grupă cu 18 cursanți și Dezvoltarea
dialogului între copii și factorii de decizie, organizat în cadrul
proiectului Trimiteți-mi prietenul la școală și al Campaniei
Globale pentru Educație, de organizația SALVAȚI COPIII.

Echipa CCD CS este completă,
TERCIU
MANUELA,
profesor
învățământ primar, titular la
Colegiul Național „Mircea Eliade”
Reșița, este profesor metodist
începând din data 21.10.2015.

1 octombrie - ZIG ZAG PRIN CARAȘ-SEVERIN
Premiera Hyperlapse-ului Zig Zag prin Caraș Severin și lansarea cărții cu povești educaționale.
Scopul evenimentului a fost de a promova valorile românești și turismul bănățean.
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Zilele Bibliotecii Județene
Paul Iorgovici

În cadrul evenimentelor
derulate de către Biblioteca
Județeană „Paul Iorgovici”
cu ocazia Zilelor Bibliotecii,
miercuri 21 octombrie 2015
a avut loc la Centrul de carte
„Banatica”
prezentarea
monografiei
trilingve
realizată
în
cadrul

proiectului
„Patrimoniul
cultural bănățean – un
patrimoniu
european”.
După prezentarea acesteia
un număr de zece școli și
licee din Reșița au primit
câte două exemplare ale
acestei
monografii
în
vederea
promovării
banatului prin intermediul
bibliotecilor școlare. În
următoarele
săptămâni
mai multe școli și licee din
județ vor beneficia de
exemplare ale monografiei
pentru a fi puse la
dispoziția elevilor.

Octombrie 2015

GUGULAN CU CAR CU MERE
Festivalul de folclor pentru
copii Gugulan cu car cu mere
s-a aflat la cea de-a V-a ediție
și
s-a
desfășurat
la
Caransebeș, în data de 30
octombrie. Anul acesta,
festivalul a adunat 456 de
copii, cu vârste cuprinse între
3 și 19 ani, din județele:
Caraș-Severin, Timiș, Arad,
Hunedoara, Alba, Cluj, Gorj și
Dolj, un juriu de excepție și
un public entuziast. Marius
Dăescu, tânărul gorjean care
și-a adjudecat Premiul I și
trofeul secțiunii „Folclor”, are
15 ani și este elev al Școlii
Populare de Artă din TârguJiu, unde se pregătește cu

profesor
Liliana
Neoagă
Ciochină. De asemenea, el mai
frecventează
și
cursurile
Palatului Copiilor Târgu-Jiu, la
clasa
profesor
Cristina
Olteanu, și este colaborator al
Ansamblului Ciupercenii Noi
din Dolj.
Ansamblul
de
dansuri
populare
„Cununa”
din
Șpanțov, format din tineri
pasionați de folclor au urcat pe
scenă cu suita de dansuri
populare din Muntenia și
Fetele spanțovence, o suită de
dansuri care a stârnit murmure
de admirație și a primit
aplauze la scenă deschisă,
ocupând locul I.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL „PORTRETE DE DASCĂLI” - SERBIA
”Fiecare dintre noi am avut unul sau mai mulți educatori, învățători sau profesori de
care ne amintim cu drag și despre care am avea să spunem și/sau să scriem câteva
cuvinte. Despre mulți dintre acești dascăli model nu a scris și poate nu va mai scrie
nimeni dacă nu o facem acum noi cei care încă ne amintim de ei. Amintindu-ne de acești
dascăli buni ne ridicăm nouă înșine ștacheta profesională și ne vom simți obligați să le
călcăm pe urme. Poate cândva vor scrie și alții despre noi dacă vom reuși să le rămânem
în suflete.” (Viorel Dolha – președinte AGIRo)
Simpozionul a avut loc la Veliko Gradiște, în Serbia, 31 octombrie 2015. Au fost prezenți
un număr de 200 participanți din Serbia și România, delegația caraș-severineană
numărând 30 de participanți. Toate lucrările vor alcătui volumul Portrete de dascăli.

Achiziții de carte la Privește și nu uita – Genocidul Romilor
CCD Caraș-Severin
– Parte a Istoriei Europene
Biblioteca Casei Corpului
Didactic Caraș-Severin a
realizat o serie de achiziții
pentru îmbogățirea ofertei de
carte.
Noile lucrări vor fi puse la
dispoziția
personalului
didactic, acestea acoperă o
gamă variată de domenii de
la cel de Psihopedagogie sau
Management până la cele de
Dezvoltare
personală
și
Didactica disciplinelor. Lista
completă poate fi consultată
pe pagina de web a Casei
Corpului Didactic, secțiunea
Bibliotecă.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Str. Bega, Nr.1 Reșița 320059
Tel: 0355/417618; Fax: 0255/206005

Evenimentul, organizat în data de 29 octombrie, a fost
deschis cu recitalul de vioară susținut de elevi ai Liceului de
Arte “Sabin Păuța”. În cadrul vernisajului au fost expuse lucrări
de pictură în ulei realizate de tineri artiști de la același liceu,
care redau scene despre atrocitățile comise în timpul celui deal Doilea Război Mondial asupra populației evreiești și de etnie
rromă.
Expoziția a fost realizată de Asociația Nevo Parudimos în
parteneriat cu Liceul de Arte “Sabin Păuța” și Asociația
Culturală Reșița Română.
Intervențiile organizatorilor și ale invitaților participanți la
eveniment au evidențiat scopul proiectului demarat, acela de a
sensibiliza populația asupra Genocidului Romilor și de a
stimula dezbateri și gândire critică pe această temă.
Evenimentul a oferit tinerilor posibilitatea de a cunoaște
supraviețuitori și de a cunoaște experiențele acestora pentru a
învăța din trecut și pentru a dezvolta simțul proprietății active
asupra valorilor europene comune.
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
web: ww.ccdcs.ro

