
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CURS DE FORMARE ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

În perioada 6 – 9 septembrie 2016 s-a derulat la  Casa Corpului Didactic Caraș-Severin cursul Abilitarea curriculară 
a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare. Grupul țintă a fost constituit din 50 de 
cadre didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017 care au efectuat 16 ore de formare 
sub îndrumarea doamnei formator NICOLETA MARCU. La întâlnirea cu învățătorii au participat și reprezentanți ai 
editurilor didactice, care și-au prezentat oferta atât pentru elevii clasei pregătitoare,  cât și pentru cadrele 
didactice. Selectând din părerile cursanților la finalul programului de formare, putem desprinde concluziile  ce se 
constituie, de fapt, în tot atâtea puncte tari: calitatea programei de formare, noutăți din punct de vedere didactic 
și metodic, prestația la superlativ a formatorului, caracterul practic – aplicativ al cursului. Având în vedere calitatea 
materialelor rezultate în urma evaluării, putem adăuga la cele anterioare și participarea, de o înaltă ținută 
profesională și umană, a cursanților.  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
Str. Bega, Nr.1 Reșița 320059  
Tel: 0355/417618; Fax: 0255/206005 

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘCOLILOR DUALE 
 

e-mail: ccdcaras@gmail.com 
             ccd_caras_severin@yahoo.com 
web: ww.ccdcs.ro 
 
 

Marți, 6 septembrie, ora 12, în sala de ședințe a Primăriei Reșița a avut loc o primă întâlnire tripartită, între 
autoritatea publică locală reșițeană, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, respectiv agenții economici din 
oraș, cu scopul concretizării unui plan de acțiune pentru înființarea școlilor duale. La invitația primarului au 
răspuns: reprezentanți ISJ Caraș-Severin, inspector școlar general adjunct prof. MIRCEA-IACOB MEILĂ și 
inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, prof. DALINA-ELENA RANCU; director Casa Corpului 
Didactic, prof. NICOLETA MARCU; directori și directori adjuncți de la Colegiul Economic al Banatului Montan  
Reșița și cele două colegii tehnice din municipiu; agenți economici UCMR, TMK, AUTOLIV, PLASTOMET, 
SPALECK, PRODMEC. Primarul IOAN POPA a subliniat necesitatea învățământului dual în Reșița, deoarece toți 
agenții economici au posturi neocupate și a solicitat aprobarea de clase la colegiile tehnice și economic cu un 
număr mai mare de specializări. CCD CS a prezentat viziunea proprie asupra formării personalului didactic din 
perspectiva școlii duale. 
 
 

 

În perioada 6-9 septembrie 2016, la Colegiul Național Traian Lalescu Reșița, s-a desfășurat cursul de formare 
continuă Dezvoltarea gândirii critice prin predarea matematicii la clasa a VI-a - program de formare de scurtă 
durată pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar  cu o durată de 30 de ore. Grupul țintă a fost 
format din 24 de cadre didactice care predau disciplina Matematică în ciclul gimnazial. După orele de formare 
față-în-față, discuțiile creative, postarea temelor de curs și dezbaterea diverselor idei au fost continuate pe grupul 
de discuții MATE…ALTFEL, inițiat și coordonat de domnul profesor OVIDIU BĂDESCU, formator. Provocarea 
dascălilor este de a preda fiecare noțiune de matematică pornind de la un exemplu din viața reală. Responsabilul 
de program din partea Casei Corpului Didactic a fost profesorul metodist ADRIANA BONCIU. 

 

DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE PRIN PREDAREA MATEMATICII LA CLASA A VI-A 
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NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2016 
În 30 septembrie 2016, Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin, ca parteneri ai Bibliotecii Județene Paul Iorgovici 
Reșița, a organizat o EXPOZIȚIE DE CARTE VECHE: colecția 
completă a Revistei Școala caraș-severineană; Buletine 
informative CCD CS și ISJ CS începând din anul 1974, carte 
didactică din jurul anului 1900 din colecția privată COLONEL 
LIVIU GROZA și o EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE VECHI prin 
bunăvoința dl. colonel LIVIU GROZA, prezent la eveniment 
pentru a ne spune povestea lor. Au participat cadre 
didactice, bibliotecari școlari și reprezentanți ai Primăriei 
Reșița și ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin. 
 

În luna septembrie, la Inspectoratul Școlar 
Județean Caraș-Severin, conform unei agende 
transmisă de Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, s-au derulat o serie de 
video conferințe, pe discipline de învățământ, 
susținute de reprezentanții departamentelor din 
minister. Au participat inspectorii școlari, 
metodiștii și responsabilii de cercuri pedagogice. 
Informațiile au fost diseminate în rândul 
cadrelor didactice din județ la Consfătuirile care 
au fost organizate în fiecare zonă. 
 

CONSFĂTUIRI 2016 

CURS  -  ocupația FORMATOR 
În perioada 23-30 septembrie 2016, Universitatea Eftimie Murgu 
Reșița a organizat programul de specializare „Formator” (60 de 
ore) acreditat prin Autoritatea Națională pentru Calificări.  
Principalele teme atinse de prezentul curs au fost: Rolul și 
competențele formatorului, proiectarea activității de formare, 
construirea, organizarea și facilitarea activităților de formnare, 
evaluarea și aplicarea metodelor de formare. Grupa a cuprins 30 
de cursanți, cadre didactice din învățământul preuniversitar iar 
cursul s-a finalizat cu evaluarea candidaților ce a avut loc în data 
de 30 septembrie 2016. 
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CONCURSUL NAŢIONAL 
BIBLIOTECA: Fereastră deschisă spre 

nenumărate vieţi 2016 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin a organizat, în 
perioada spetembrie-octombrie 2016, etapa 
județeană a Concursului  Național BIBLIOTECA: 
Fereastră deschisă spre nenumărate vieţi 2016, 
concurs  ce are ca principal scop inducerea unei 
atitudini pozitive față de lectură, valorificarea 
talentelor personale, dar și dezvoltarea talentului 
narativ și artistic al elevilor. Parteneriatul este realizat 
în colaborare cu Casa Corpului Didactic Satu Mare 
având ca obiectiv dezvoltarea interesului față de 
lectură și a capacității de exprimare, înțelegerea și 
utilizarea corectă a informațiilor; familiarizarea 
elevilor cu marile valori ale culturii naționale. La faza 
județeană a concursului au fost invitate toate școlile 
din județ, atât din mediul urban cât și cele din rural, 
dar și bibliotecarii din întreg județul. Concursul are mai 
multe secțiuni, dedicate tuturor ciclurilor de 
învățământ cu  activități separate pentru fiecare dintre 
acestea. Perioada de desfășurare prevede termene de 
trimitere a lucrărilor atât în luna septembrie cât și 
octombrie. 

Edu Zece Plus, furnizor de formare profesională, a 
organizat în perioada 12.09.2016-19.09.2016, programul 
de specializare în ocupația Evaluator în sistemul formării 
profesionale continue, fiind o cerință obligatorie pentru 
cei care doresc să fie specialiști evaluatori în cadrul 
Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice, 
respectiv ANC. La curs au participat 28 de cadre didactice 
din județul Caraș-Severin, care au obținut 15 credite 
transferabile și Certificatul de Evaluator, necesar 
completării listei de specialiști evaluatori ai MENCS. 
 

  
 

PROGRAM PERFECȚIONARE EVALUATOR 
ÎN SISTEMUL FORMĂRII PROFESIONALE 

În ziua de 28 septembrie 2016, sub oblăduirea Episcopiei Caransebeșului, la sediul Protopopiatului Ortodox din 
Reșița, a avut loc Campania de informare „Am aflat", susținută de reprezentanți ai Asociației IKON, Arad și 
Timișoara. Această campanie a fost inițiată de o profesoară de fizică, care a observat că elevii săi sunt foarte 
preocupați de multe alte probleme existențiale și ea a considerat că acestea sunt mai importante decât cele de 
la fizică, așa că a luat atitudine. Participanții au fost în majoritate elevi, dar și cadre didactice și preoți.  
„Demnitatea, altruismul, nobleţea sufletească, credinţa, responsabilitatea şi toate celelalte care întregesc 
imaginea unui om de caracter sunt cele mai sigure moşteniri pe care le putem lăsa copiilor noştri. Ele îi vor călăuzi 
pe copii în lipsa noastră, le vor da puterea să răzbească nu călcând peste cadavrele celorlalţi, ci luptând pentru 
a-i sprijini pe cei mai slabi decât ei.” 

Virgiliu Gheorghe în Educatia pentru caracter, Revista Familia Ortodoxa 
 

 

CAMPANIA DE INFORMARE AM AFLAT … 
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