
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAME DE FORMARE LA CASA 
CORPULUI DIDACTIC 

La Casa Corpului Didactic Caraș-Severin s-au derulat în 
luna martie 2017 programele de formare Jocul didactic 
de la formal la nonformal, furnizor AGCDR Dăscălimea 
Română, 15 credite profesionale transferabile, 
formator prof. Daniela Potocean; Folosirea IT-ului în 
procesul didactic gimnazial și liceal, furnizor Casa 
Corpului Didactic Caraș-Severin, cu durata de 30 de ore, 
formator Maria Salai; Prevenirea discriminării și 
abuzului copilului, 24 de ore, formatori prof. Nicoleta 
Unici și Anton Lazăr; MEDPRO – Managementul 
educațional și dezvoltare profesională, furnizor Centrul 
Național de Training Eduexpert, 30 de credite 
profesionale transferabile, formatori prof. Simona Stan, 
Aurora Korka, Tudor Deaconu, Bianca Stanciu,  Daniela 
Chelbea și Claudia Rof. 
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Caraș-Severineană 
                Activități ale Casei Corpului Didactic Caraș-Severin 
„O școală în care profesorul nu învață și el, e o absurditate.” – Constantin Noica 
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La Colegiul Național C.D. Loga din Caransebeș s-a 
derulat în perioada 02.03.2017-13.03.2017  programul 
de formare Predarea învățarea limbii franceze într-un 
demers comunicativ acțional, 12 credite transferabile, 
având grup țintă 23 de profesori din învățământul 
preuniversitar care au specializarea (principal sau 
secundar) limba și literatura franceză, formator prof. 
Florin-Gabriel Linca. La Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin a demarat în 4 martie 2017 programul de 
formare Artele vizuale și lucrul manual de la pasiune la 
job, cu o durată de 100 de ore și având 25 de credite 
profesionale transferabile, grupul țintă fiind format din 
profesori pentru învățământul primar sau preșcolar și 
Cadre didactice care au specializarea arte sau tehnologii, 
formator prof. metodist Adriana Bonciu. 
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Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin a fost prezentă la 
Universitatea Eftimie Murgu 
cu ocazia aniversării a 46 de 
ani de învățământ universitar 
la Reșița! 

 
 

Conferința Character First a adus în atenția cadrelor didactice participante cursul de formare on-line „Mai întâi 
caracterul”, ca oportunitate de dezvoltare profesională și personală. Character First la școală: „Multe probleme din 
sala de clasă—violență verbală și fizică, rezultate școlare slabe, lipsă de respect, întârziere— împiedică atât 
dezvoltarea personală a copilului și realizările sale academice, cât și siguranța școlilor și încrederea publică în 
instituțiile educaționale. Din această cauză, mulți profesori din țara noastră și din lumea întreagă folosesc 
programul educativ Character First, pentru a defini obiective comportamentale și a le consolida, construind o 
societate care prețuiește caracterul! Este necesar ca profesorii să urmeze o pregătire pentru a ști cum să integreze 
programul Character First în timpul orelor obișnuite.” 
 

 

CHARACTER FIRST 
 

Campania HAI PE NET 2017 se 
derulează în perioada 27 martie- 2 
aprilie. Categoriile de activități Hai 
pe Net 2017 sunt: Primul clic, 
Promovarea TIC pentru 
angajabilitatea tinerilor, 
Competențe digitale? No problem!, 
Cursuri online de perfecționare 
pentru cadre didactice, Comunicare 
digitală audio-video, Promovarea 
accesibilității web, Promovare new 
media prin infografice de impact. 

 

HAI PE NET 2017 
 

46 DE ANI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

UNIVERSITAR LA 
REȘIȚA 

DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA CASA CORPULUI DIDACTIC 
 Elevii clasei pregătitoare A de la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, coordonați de doamna învățătoare 

Viorica Galben, ne-au prezentat într-o expoziție lucrările realizate de ei pentru a sărbători 100 de zile de școală. 
De asemenea, au evoluat în fața mamelor într-un spectacol dedicat zilei de 8 Martie. 
 

 

 
 

Seminarul de formare pentru cadrele 
didactice coordonatoare ale echipelor 
de elevi de liceu participante la 
Olimpiada națională de argumentare, 
dezbatere și gândire critică „Tinerii 
dezbat” a fost organizat de Casa 
Corpului Didactic Caraș-Severin în 
parteneriat cu „ARDOR” ROMÂNIA - 
Formator EMIL LAZĂR. 

TINERII DEZBAT 
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  MADE FOR EUROPE 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a organizat 
vineri, 24 martie 2017, la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, 
etapa judeţeană a Concursului Naţional de produse finale ale 
proiectelor finanţate prin programe europene MADE FOR 
EUROPE. La concurs au participat patru unităţi de învăţământ 
care au implementat proiecte europene în anul școlar 2015-
2016: 
• Liceul Teoretic ,,Traian Vuia” Reșița- Proiectul Erasmus+ 
KA2- parteneriat strategic pentru educație școlară 
,,WEGAME- Worth-spreanding European Games Aid 
Mainstream Education”, coordonator prof. Bianca Iulia 
Stanciu; 
• Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz” Reșița- Proiectul 
Erasmus+ KA2- parteneriat strategic pentru educație școlară 
,, Patterns of Life – From a Different Past to a Common 
Future”, coordonator prof. Florica Molnar; 
• Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița- Proiectul Erasmus+ KA2- 
parteneriat strategic pentru educație școlară ,,Just Read!”, 
coordonator prof. Adina Tîmpa; 
• Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă- 
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-
Serbia, Proiectul ,,Punțile culturii și obiceiurilor”, coordonator 
prof. Vera Novakovic. 
Casa Corpului Didactic este în fiecare an implicată în 
jurizare. 
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 REPERE IDENTITARE ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI 
MADE FOR EUROPE 

 Eveniment cultural la Casa Corpului Didactic a judeţului Caraş-
Severin. Iubitorii cărţii au fost invitaţi să participe la lansarea 
mai multor publicaţii cu tradiţie în spaţiul bănăţean. 
Manifestarea culturală găzduită de Casa Corpului Didactic a 
adus în atenţia asistenţei cele mai noi numere ale unor 
publicaţii cu tradiţie în spaţiul bănăţean: Şcoala                                 
caraş-severineană, Almăjana şi Nedeia, publicaţii care şi-au 
adus de-a lungul anilor importante contribuţii la promovarea 
culturii şi tradiţiilor Banatului de Munte. De asemenea, Casa 
Corpului Didactic a găzduit cu acelaşi prilej lansarea volumelor 
I şi II ale amplei lucrări Valea Almăjului – Oameni şi fapte, 
semnată de Iosif şi Florina-Maria Băcilă, precum şi a volumului 
Dorziana, dedicat de Florina-Maria Băcilă operei poetului 
Traian Dorz. În cadrul aceleiaşi manifestări a mai fost lansată 
cartea Rolul religiei în dinamica identitară a comunităţilor a 
profesorului Lazăr Anton, dar şi un interesant volum despre 
cultura tradiţională din Banat şi de pretutindeni, studiu realizat 
de Angelica Herac şi Adela Lungu-Schindler. 
 


