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care au finalizat 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,
formator prof. metodist Adriana Bonciu.

La Casa Corpului Didactic Caraș-Severin s-au derulat în
luna aprilie 2017 o de serie programe de formare:
Management educațional, furnizor Casa Corpului
Didactic Mehedinți, 30 credite profesionale
transferabile, formatori prof. Nicoleta Marcu, Claudia
Guină și Grigore Giorgi; Valorizarea instituției de
învățământ prin optimizarea și eficientizarea
comunicării și relaționării, furnizor AGCDR Dăscălimea
Română, 19 credite profesionale transferabile,
formator prof. Daniela Potocean; Stagiu de formare
pentru cadrele didactice debutante, cu durata de 24 de ore,
formatori fiind cadrele didactice universitare Crașovan
Mariana și Rotaru Ileana de la Universitatea de Vest Timișoara
și Universitatea Tibiscus Timișoara; 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. În data de 9
aprilie 2017 a avut loc evaluarea obiectelor (pictură pe
ceramică, pictură textilă, tehnica șervețelului, tehnica
crăpării și „marble-magic colours” realizate de cursanții
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TINERII DEZBAT

LANSARE DE CARTE
Liceul Teologic Baptist din
Reșița a găzduit miercuri, 5
aprilie 2017, lansarea cărții
O serbare pentru fiecare,
apărută
la
Editura
GHEORGHE MAGAS a
Casei Corpului Didactic
Caraș-Severin, scrisă de
Irina Briscan. Cartea a fost
prezentată cititorilor într-o
atmosferă de ... sărbătoare
pentru
fiecare:
corul
Armonia, grupul vocal al
claselor
III-IV
și
dramatizarea Zarva din
pădure, după un scenariu
aparținând autoarei.

În urma seminarului de formare pentru
cadrele didactice coordonatoare ale
echipelor de elevi de liceu participante
la Olimpiada națională de argumentare,
dezbatere și gândire critică „Tinerii
dezbat”, Formator EMIL LAZĂR de la
„ARDOR” ROMÂNIA, găzduit de Casa
Corpului
Didactic
Caraș-Severin,
oferim un exemplu de bună practică:
pregătirea pentru olimpiadă a grupului
de elevi de la Liceul Teoretic Traian
Vuia din Reșița, coordonați de prof.
Sprînceană Delia.

ANIVERSARE-PROSLAVA
Un liceu unic în țară, Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova a sărbătorit în 7 aprilie 2017, 20 de ani de
activitate. Uniunea Croaților din România a asigurat un sprijin constant, cu aport considerabil, încă de la înființare.
Spectacolul aniversar a fost de excepție, amintind dintre participanți: Ansamblul Uniunii Croaților, Grupul vocal al
liceului, Tamburaşii din Clocotici. Evenimentul a fost onorat de invitați de seamă: cei patru directori care au
coordonat liceul în cei 20 de ani, preşedintele Uniunii Croaților şi directorul Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.

ALMĂJUL-LANSĂRI DE CARTE
Prima carte, după cum afirmă academicianul Păun Ion
Otiman, este o monografie a Văii Almăjului, intitulată
„Almăjul de ieri, de azi şi de mâine”, realizată de o
echipă formată din 19 colegi, care cuprinde mai multe
părţi care vizează istoria, geografia, economia, cultura,
învăţământul, civilizaţia, dar mai cu seamă câteva
proiecte cu privire la dezvoltarea viitoare a Almăjului.
Acest volum a fost prezentat publicului reşiţean luni, 24
aprilie, sub cupola Aulei Magna a Universității „Eftimie
Murgu“ din Reșița, în cadrul unui amplu eveniment la
care au participat oameni de cultură, profesori
universitari, studenţi şi reprezentanţi ai diferitor
instituţii de rang municipal şi judeţean. În a doua carte
este vorba despre o recuperare a unui poet almăjan,
bănăţean, profesorul David Blidariu, primul volum de
versuri pe care le-a scris în perioada 1924-1946 («Scrieri
– I. Versuri 1924-1946», n.r.) şi care, din păcate, nu au
fost publicate la vremea respectivă din diverse motive.
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ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ
SALVAȚI COPIII
Joi, 6 aprilie 2017, la Școala Gimnazială
Nr. 7 din Reșița a avut loc Adunarea
Generală Anuală a ONG Salvați copiii,
filiala Caraș Severin, organizație cu care
instituția noastră derulează constant
activități în parteneriat.

Concursul național ICOANA
ŞI ŞCOALA MĂRTURISIRII a
ajuns la a.... ediție.
Premierea etapei de la
nivelul
Episcopiei
Caransebeşului s-a realizat
în data de 27 aprilie.
Reprezentantul
pentru
etapa națională este Anita
Radics de la Centrul De
Tineret Moniom. Felicitări
tuturor, copii şi dascăli!

CERC PEDAGOGIC ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
În această lună, s-a desfășurat pe zone, Cercul pedagogic al învățătorilor din județul Caraș-Severin.

ROBIA ROMILOR
În Amfiteatrul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” din Reşiţa, în data de 7 aprilie 2017, s-a desfăşurat activitatea
de formare pentru profesorii de istorie şi profesorii pentru învăţământul primar din judeţ, „ROBIA ROMILOR ŞI
HOLOCAUSTUL ROMILOR – ATITUDINI”. Partenerii evenimentului au fost Inspectoratul Școlar Județean
Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Asociaţia Nevo Parudimos Caraş-Severin şi Asociaţia
„Misiunea Pâinea vieţii” Susani Timiş.
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GALERIA PREȘEDINȚILOR
Consiliul Județean Caraș-Severin a marcat 25 de ani de funcționare a instituției care gestionează destinele CarașSeverinului, prilej cu care, alături de manageri ai instituțiilor marcante din județ, Casa Corpului Didactic a fost
reprezentată de directorul instituției, prof. Nicoleta Marcu.

SĂPTĂMÂNA LECTURII ȘI CĂRȚII PENTRU COPII
Casa Corpului Didactic participă la Festivalul Național Bucuria lecturii la secțiunile Cărți pentru copii și
Evenimente. În această lună a derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană Paul Iorgovici și cu Inspectoratul
Școlar Județean o serie de activități sub genericul Săptămâna Cărții pentru Copii.
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