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BULETIN INFORMATIV
PROGRAME DE FORMARE LA CASA
CORPULUI DIDACTIC - MEDPRO

REUNIUNE DE INFORMARE ERASMUS +
Reuniunea de informare și consiliere pentru proiectele de
mobilitate în domeniul educației școlare și educației adulților
Erasmus + „Transformăm România prin învățare" s-a desfășurat
în București, organizator ANPCDEFP - Proiecte de mobilitate în
domeniul educației şcolare şi a educației adulților. Din partea
Casei Corpului Didactic Caraș-Severin au participat doamna
director Nicoleta Marcu și profesorul metodist Elena Blujdea,
coordonatoarele proiectului Formatori europeni. Competențe
europene pentru formatorii CCD.

În această lună, a avut loc evaluarea finală a
cursanților participanți la cursul MEDPRO –
Managementul educațional și dezvoltarea
profesională, program de formare continuă
de lungă durată, 120 de ore și 30 de credite
transferabile, furnizor Centrul Național de
Training Eduexpert din Craiova.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
AICS
Ziua Învățătorului a fost marcată de
Asociația învățătorilor Caraș-Severineni
la Poiana Mărului în perioada 1-2 iulie
2017, după următorul program:
I. Simpozion internațional DASCĂLULPROMOTOR AL VALORILOR EUROPENE;
II. Workshop Învățarea interactivă,
formator Emilia Modrigan.
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CONCURSURI NAȚIONALE
În luna iulie 2017, directorul și angajații Casei Corpului Didactic Caraș-Severin au fost implicați în
organizarea/monitorizarea concursurilor naționale: Evaluare Națională 2017, Bacalaureat 2017, Titularizare
2017, Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar 2017.

EVENIMENT ITOBM
500 de tineri din judeţ şi din ţară au fost oaspeţii celor două municipii din Caraş-Severin, la un eveniment
organizat de Episcopia Caransebeşului. Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Banatul de Munte a avut loc în
perioada 18-20 iulie 2017. Manifestările au avut în prim-plan municipiul Reşiţa, festivitatea de deschidere
a ITOBM fiind marţi, 18 iulie, de la ora 17, în Parcul Tricolorului.

ANIVERSARE

În data de 10 iulie 2017 reputatul
om de cultură Liviu Groza s-a aflat
în fața unei frumoase, emoționante
și
venerabile
aniversări. Pe
parcursul vieții sale a dus o intensă
muncă de cercetare şi promovare a
evenimentelor istorice petrecute în
Banatul Montan, rezultând astfel un
număr impresionant de 56 de
volume de specialitate. A fost
sărbătorit recent cu mare fast de
comunitatea sa natală printr-o
acțiune omagială organizată de
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă și
Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

