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CURSURI DE FORMARE

POVESTE DE CRĂCIUN

Luna decembrie 2016 a fost o lună fructuoasă pentru
formarea cadrelor didactice cărășene: s-a finalizat
programul de formare acreditat Predarea-învățarea
limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional
(12 credite), a demarat programul de formare
acreditat Management educațional (30 credite) și tot
acum s-au derulat cursurile Consilier-Mediator și
Învățarea interactivă.

DE CRĂCIUN DĂRUIM
În această perioadă de întâmpinare a Sărbătorii
Crăciunului şi a Anului Nou, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin şi Casa Corpului Didactic
Caraş-Severin,
în
parteneriat cu
Federaţia
Internaţională a Comunităţilor Educative din România
(FICE-ROMÂNIA), filiala Caraş-Severin şi Asociaţia
Învăţătorilor
Caraş-Severineni
au
organizat
evenimentul de finalizare a campaniei de tradiţie
SOLIDARITATE COLEGIALĂ, înscrisă în activitatea
fundamentală a organizaţiei FICE-ROMÂNIA, aceea de
susţinere prin fapte concrete a ajutorării copiilor,
educării şi creşterii lor. Fiecare unitate școlară a
selectat un grup de 10-15 copii aflați în dificultate
materială. În perioada 15.11-12.12.2016 s-au colectat
donații în rechizite, alimente, produse de curățenie,
îmbrăcăminte la nivelul fiecărei școli. În 14.12.2016, la
cantina Colegiului Economic al Banatului Montan
Reșița, lângă bradul de Crăciun, 79 de elevi din 8 școli
reșițene și de la liceul din Carașova, au primit
pachetele de Crăciun aduse din școli, au ascultat
colinde în interpretarea Corului Armonia al Liceului
Teologic Baptist Reșița și au servit masa. Pentru a le
face o bucurie acestor copii au mai contribuit financiar:
Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni, Sindicatul

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

Proiectul educațional POVESTE DE CRĂCIUN ediția I,
derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană PAUL
IORGOVICI, a adunat 55 de creații literare ale elevilor
de ciclul primar, dintre care 13 au fost premiate. La
expoziția cu vânzare în scop caritabil, pentru
CAMPANIA SOLIDARITATE COLEGIALĂ - FICE
ROMÂNIA-CARAȘ-SEVERIN, au trimis decorațiuni
peste 60 de cadre didactice. Luni 12 decembrie, secția
pentru copii a Bibliotecii Județene a fost
neîncăpătoare...MAGIA CRĂCIUNULUI a ... fost
prezentă!
Învățământ Preuniversitar Caraș-Severin, iar Casa
Corpului Didactic Caraș-Severin și Biblioteca Județeană
Paul Iorgovici, prin suma adunată în urma Expoziției cu
vânzare POVESTE DE CRĂCIUN din data de 12.12.2016.

e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
web: ww.ccdcs.ro
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FESTIVAL DE COLINDE
În acest an, a V-a ediție a Festivalului-concurs de
colinde Lângă ieslea minunată a adunat pe scena
Casei de cultură Bozovici, sâmbătă 17 decembrie, în
jur de 300 de copii: grupuri vocale, solişti, fanfară de
copii şi coruri. Icoane pictate pe sticlă şi piatră au fost
expuse în sală.

Octombrie 2016

FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR
GHIȚĂ COPĂCEANU-MOȘU

Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie din Teregova, în
parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin și
cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Teregova,
a organizat sâmbătă, 3 decembrie 2016 cea de-a II-a
ediție a Festivalului internațional de folclor Ghiță
Copăceanu-Moșu.

HORA ETNIILOR
VREMEA COLINDELOR
Ca în fiecare an, Casa Corpului Didactic a fost gazdă
bună pentru grupurile de colindători venite din
instituţiile de învăţământ cărășene: copiii de la CȘEI
Primăvara și corul Armonia de la Liceul Teologic
Baptist Reșița

Precedând cu o zi Ziua Minorităților Naționale, în 17
decembrie a avut loc la Berzasca cea de-a III-a ediție a
Festivalului județean Hora etniilor. Pentru Clisura
Dunării EDUCAȚIA MULTICULTURALĂ este un mod de
viață!

