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BULETIN INFORMATIV
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ la CCD SUCEAVA și
CCD BUCUREȘTI

MOODLE ROMÂNIA 2017

Am avut ocazia unor vizite de lucru la
colegii de la Casa Corpului Didactic
Suceava și Casa Corpului Didactic
București. Împreună am împărtășit din
experiența proprie și am dezbătut
proiecte comune de viitor.

ŞCOALA DE VARĂ „Credința altfel”
Multă lumină şi tinereţe s-a revărsat în perioada 20 - 26 august
la Vărădia, unde a fost găzduită cea de-a cincea ediție a Școlii de vară
„Credința altfel”, organizată de Episcopia Caransebeșului în
parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte.
Formator: NICOLETA MARCU, director CCD CS.

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

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

În săptămâna 21-25 august 2017 a avut
loc lansarea campaniei Moodle România
2017.
La Conferința Națională de
eLearning desfășurată între 23-25 august,
la Hotel Ibis și Palatul Parlamentului a
participat din partea Casei Corpului
Didactic Caraș-Severin doamna director
Nicoleta Marcu. Informaticianul Remus
Rîjniță a urmat cursul Dezvoltator de
eLearning pe platforma Moodle cu
durata de 40 de ore, care a avut loc la
Casa Corpului Didactic a Municipiului
București.
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PROIECT ERASMUS+
Proiectul Erasmus+ „Învață despre
tradițiile noastre!” implementat de Liceul
Tehnologic „Sf. Dimitrie” din Teregova, a
facilitat un schimb de tineri pentru 10 zile,
în perioada 11 – 20 august 2017, în Tabăra
Marabu din Milcoveni și în Teregova,
participând de la fiecare partener câte 7
tineri și câte 1 lider de grup, cu vârste
între 16 și 30 de ani, cu precădere din
mediul rural.
Au fost promovate tradițiile locale din
zonă, oaspeții fiind impresionați de
frumusețea obiectelor și costumelor
naționale.

EVENIMENT CULTURAL-ARTISTIC
Marti, 1 August 2017, ora 18.00, Biblioteca
Județeană Paul Iorgovici în colaborare cu Forumul
Democratic al Germanilor din judetul Caras –
Severin și Asociatia Germana de Cultura si Educatie
a Adultilor Resita au organizat la Centrul German
„Alexander Tietz” Reșița un dublu eveniment:
prezentarea cărții: „Matematica tonurilor de
culoare“, autor: artista plastică reșițeană Viorica
Ana Farkas și vernisajul expoziției de artă plastică a
autoarei cărții.

APARIȚIE EDITORIALĂ
„Valeapai 420 de ani – Pagini monografice,
consemnări, rememorări. O istorie subiectivă“, a
apărut recent de sub tipar la Editura Cosmopolitanart
din Timișoara și este semnată de ANA KREMM, fiică a
satului, poet și intelectual cu o carieră didactică
impecabilă și recunoscută pe plan județean - a fost
timp de zece ani la conducerea Liceului Teoretic
Diaconovici-Tietz din Reșița.

PRELEGERE FESTIVĂ
Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș–
Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a
Adulților Reșița în parteneriat cu Biblioteca Județeană
Paul Iorgovici au marcat 300 de ani de la nașterea lui
Francesco Griselini, autorul lucrării „Încercare de
istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei”
printr-o prelegere festivă susținută de istoricul dr.
Volker Wollmann, cetățean de onoare din acest an al
municipiului Reșița.

