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BULETIN INFORMATIV
5 octombrie 2016 - ZIUA EDUCAȚIEI / ZIUA PROFESORILOR
Lansarea revistei Școala Caraș-Severineană nr. 2 (52)
Ziua Educației a fost sărbătorită de Casa Corpului Didactic în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean,
Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Centrul EUROPE DIRECT Timișoara, Liceul Mathias Hammer Anina și Liceul
Tehnologic Mihai Novac din Oravița, într-un mod inedit, sub forma unei excursii pe ruta Reșița-Anina-Oravița.
Programul a cuprins: popas în Gara Anina - prezentarea lucrării monografice ANINA, de către autori; călătorie cu
trenul pe ruta Anina-Oravița, pe cea mai veche cale ferată din România; traseu turistic-educativ cu vizitarea
obiectivelor: Teatrul Vechi Mihai Eminescu, Muzeul Farmaceutic, Muzeul Monetăriei, Muzeul Etnografic. Lansarea
revistei Școala Caraș-Severineană nr. 2 (52 s-a realizat pe parcursul călătoriei cu trenul pe Semeringul Bănățean.

ATELIER DE DIALOG STRUCTURAT
Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie din Teregova a fost gazda unui atelier de
dialog structurat, desfășurat sub forma unei Cafenele publice. Joi, 20
octombrie 2016, Maria Liță şi Ioana Dudilă, voluntari ai rețelei de tineret
tineREȚEA au dezbătut, într-o activitate interactivă, cu participarea
cadrelor didactice, a reprezentanților Casei Corpului Didactic CarașSeverin și elevi ai școlii, 3 din cele 8 recomandări comune rezultate din
analiza Rapoartelor de ţară realizată de Comitetul Coordonator
European privind sectorul de tineret: 5. Susţinerea implicării tinerilor în
societate, în special pentru grupurile vulnerabile; 7. Program de
mobilitate: ocuparea forţei de muncă şi a educaţiei pentru toţi; 8.
Impactul lucrului cu tinerii şi a organizaţiilor de tineret pentru toţi.
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CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR
-zona Oțelu-RoșuLa Școala Gimnazială Gheorghe Frățilă din Glimboca a
avut loc Cercul Pedagogic al învățătorilor din zona OțeluRoșu, în data de 21 octombrie 2016. Primul punct pe
agenda zilei a fost un atelier interactiv cu părinții elevilor.
În a doua parte, cadrele didactice din școală, împreună
cu învățătorii din zonă, invitați din învățământul
preșcolar și reprezentanți ai comunității locale, s-au
reunit la Căminul Cultural pentru dezbaterea temei Clasa
pregătitoare – perspective și potențial. Lectorii acțiunii
au fost prof. Gabriela-Priscila Lipciuc, prof. Angela
Guillen-Lagos și psiholog Rodica Fabian, cu care cadrele
didactice din comună colaborează de câțiva ani pentru
programul Școala părinților. Prezentările au fost
presărate cu momente interactive. Întreaga activitate a
fost considerată un succes, fapt remarcat atât de
directorul Casei Corpului Didactic Caraș-Severin,
Nicoleta Marcu, cât și de responsabilul de zonă, prof.
Nicoleta Toader. Doamna director Marioara Țepiș a
demonstrat încă o dată că la Glimboca, școala este
deschisă spre comunitate, se bucură de sprijinul total al
autorităților locale și al părinților.

DESCHIDEREA NOULUI AN
UNIVERSITAR LA UNIVERSITATEA
EFTIMIE MURGU REȘIȚA
Deschiderea anului universitar 2016-2017 la
Universitatea Eftimie Murgu Reșița a constituit
totodată prilej de sărbătorire a 45 de ani
neîntrerupți de învățământ superior la Reșița.
Marcăm şi continuarea colaborării CCD CSUEMR:
● foşti studenți sunt astăzi dascălii de a căror
formare continuă ne ocupăm;
● cadre didactice din preuniversitar îşi
profesionalizează cariera urmând cursurile
DPPD UEMR, cursuri înscrise în oferta noastră de
formare;
● DIDACTICA INTERNAȚIONAL 2016 - ediția XXV,
şi-a înscris în agendă două Conferințe organizate
la UEMR;
● grade didactice la UEMR.
Banatul Montan are nevoie de UNIVERSITATE,
tot atât de mult cum UNIVERSITATEA are nevoie
de comunitatea locală!
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Conferința Asociației Naționale a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România ediția a XXVI-a
Bibliotecara CCD CS, Ligia-Elena Constantin, a fost
prezentă alături de cei peste 200 de manageri de
biblioteci, bibliotecari şi editori, la Iaşi, la cea de-a XXVIa ediţie a Conferinţei Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR). Conferinţa s-a desfăşurat în perioada 5-7
octombrie, având tema Promisiunea viitorului tehnologie, bibliotecă şi digital.
Preşedintele ANBPR, Dragoş-Adrian Neagu, a declarat că
ediţia din acest an a conferinţei încearcă să aducă în
atenţia participanţilor ce înseamnă bibliotecă,
tehnologie şi digital: „Este o activitate care începe să
prindă contur din ce în ce mai mult în bibliotecile publice
din România: activitatea de informare prin intermediul
bibliotecilor digitale. Nu este un concept nou. El a apărut
în bibliotecile publice în anul 2000, dar din ce în ce mai
mult modalitatea prin care utilizatorii de servicii de
bibliotecă se informează impune organizarea unor astfel
de conferinţe cu astfel de teme. Există din ce în ce mai
mult tendinţa de a te informa în mod mixt, atât din
publicaţii, cât şi de pe internet".
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREATIVITATE DIDACTICĂ ÎN DOMENIUL MATERIALELOR AUXILIARE DESTINATE
EDUCAȚIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, DEMOCRAȚIE ȘI O CULTURĂ A PĂCII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
În data de 15 octombrie 2016 la Casa Corpului
Didactic Caraș-Severin a fost organizată o
expoziție cu lucrările participante la faza
județeană a Concursului naţional de creativitate
didactică în domeniul materialelor auxiliare
destinate educației pentru drepturile omului,
democrație și o cultură a păcii în învățământul
preuniversitar. Lucrările care au obținut locul I
au fost trimise la Cluj, pentru a participa la cea
de-a VIII-a ediție la nivel național a concursului.
FELICITĂRI TUTUROR!

ENESCU, SUNET ȘI CULOARE
În Sala Lira a Liceului de Arte Sabin Păuţa Reşiţa a avut loc în data de 19 octombrie
2016 un important eveniment cultural-artistic. Anul acesta marcăm 135 de ani de
la nașterea lui George Enescu (1881–1955). Tulburătorul poet al baghetei,
desăvârșitul tehnician și pedagogul de vocație George Enescu este omagiat de
Asociația Klavier ART prin Turneul ENESCU, sunet și culoare, desfășurat în perioada
25 septembrie – 20 octombrie 2016. SUNET: Pianiștii Corina Răducanu și Eugen
Dumitrescu, alături de tinerii muzicieni aflați la debut artistic Andrei Radu (vioară)
și Măriuca Popa (pian). CULOARE: Muzica lui George Enescu se întâlnește cu
busturile realizate de artistul plastic Maria Păun.
Am răspuns invitației de a colora bustul lui George ENESCU pe muzica lui George
ENESCU, alături de alți 5 reprezentanți ai comunității locale.
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EXPOZIȚIE DE CREAȚII PLASTICE
VREAU O ȘCOALĂ CA ACASĂ

Octombrie 2016

COPILĂRIE ÎN CULORI
În data de 27 octombrie 2016, la Grădinița Riki-Priki
Reșița, am participat la jurizarea lucrărilor plastice trimise
în cadrul Concursului internațional de creație plastică
COPILĂRIE ÎN CULORI, organizat în trei secțiuni: desen,
pictură și colaj, Atelier Didactica organizat în parteneriat
cu o grădiniță din Germania. În deschidere prichindeii au
oferit un spectacol pentru părinți educatoare și ceilalți
invitați.

De ZIUA EDUCAȚIEI, 5 octombrie 2016, la Casa
Corpului Didactic Caraș-Severin, în colaborare cu
învățătoarele Liceului Teologic Baptist Reșița am
amenajat EXPOZIȚIA DE CREAȚII PLASTICE Vreau o
școală ca acasă!, cu lucrările premiate în cadrul
Concursului cu același nume organizat de unitatea
școlară la finalul anului școlar trecut. Fiecare desen
este un mesaj care ni se adresează, dragi colegi!

FESTIVAL INTERCULTURAL LA POJEJENA
În 22 octombrie 2016, Pojejena a găzduit un festival intercultural devenit traditional deja: FASULIADA, ajunsă la
a III-a ediție. Organizatorii, Şcoala Gimnazială Atanasie Cojocaru din Pojejena și Asociația Tommyland, cu sprijinul
financiar al Uniunii Sârbilor din România, au reușit să aducă la eveniment formații de dansuri din România
(județele Caraș-Severin, Timiș și Mehedinți) alături de ansambluri din Serbia, Macedonia şi Croația.
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