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BULETIN INFORMATIV
PROGRAME DE FORMARE LA CASA
CORPULUI DIDACTIC
La Casa Corpului Didactic Caraș-Severin s-au derulat în
luna februarie 2017 programele de formare Predarea
învățarea limbii franceze într-un demers comunicativ
acțional, 12 credite transferabile, având grup țintă 20 de
profesori din învățământul preuniversitar care au
specializarea (principal sau secundar) limba și literatura
franceză, formator prof. Florin-Gabriel Linca; Jocul
didactic de la formal la nonformal, furnizor AGCDR
Dăscălimea Română, 15 credite profesionale
transferabile, formator prof. Daniela Potocean;
Metodist, furnizor EduZecePlus, 15 credite profesionale
transferabile, formator Alina Firan; Prevenirea
discriminării și abuzului copilului, 24 de ore, formatori
prof. Nicoleta Unici și Anton Lazăr.

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

CONGRESULUI CENTRELOR DE TINERET

Prima ediție a Congresului Centrelor de tineret din
Episcopia Caransebeşului a reunit timp de 3 zile, la
Moldova Nouă şi Coronini, adolescenți, dascăli, oameni
de cultură, preoți, voluntari. CCD CS a prezentat tema:
Despre educația nonformală și Metode ale educației
nonformale - sesiune interactivă.

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

DASCĂLI CĂRĂȘENI LA BISERICA ALBĂ

La Casa Municipală Reșița a
avut loc o întâlnire cu
dramaturgul Matei Vișniec,
eveniment organizat de
Teatrul de Vest Reșița în
parteneriat cu Biblioteca
Județeană ,,Paul Iorgovici"
Caraș-Severin.
În zilele de 18-19 februarie 2017, 30 de
cadre didactice din județul nostru au
constituit a doua grupă de cursanți
pentru
programul
de
formare
Managementul de conducere în şcoala
modernă, derulat la Biserica Albă, în
Serbia. Formatori au fost Jasmina
Turturea şi Kristian Turturea de la ONG
SKOLA PLUS Biserica Albă.
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DESPRE EMINESCU ALTFEL …
Biblioteca
Județeană
„Paul
Iorgovici” a organizat în Sala
Bibliotecii Germane „Alexander
Tietz”
prezentarea
cărții
Antiparadisul lui Eminescu, autor
Radu Cernătescu, cu participarea
directorului
bibliotecii,
Clara
Constantin,
criticului
literar
Gheorghe Jurma și a scriitorului Ion
Știubea.

CONFERINȚA REGIONALĂ (+) ADUNĂRI SI (-) SCĂDERI CU VICTORII ȘI FRUSTRĂRI
La Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” din Glimboca a avut loc un triplu eveniment: Atelier de lucru cu părinții,
Conferință cu participarea cadrelor didactice și o sesiunea de formare „Modalități de lucru cu copiii cu CES”, cu
lectori din Bucureşti şi Timişoara (din mediul nonformal), inclusiv un profesor cu deficiențe de auz şi văz de la o
grădiniță de învățământ special din Cluj, care și-a prezentat propriul traseu educațional în fața celor peste 130 de
dascăli participanți.

IT-UL ÎN PROCESUL DIDACTIC
Cursul de formare Folosirea IT-ului în procesul didactic gimnazial și liceal s-a desfășurat și în luna februarie 2017
la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Aurora Reșița, cu a treia grupă de cursanți, formator prof. Maria Salai.

