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  DESPRE FORMAREA CONTINUĂ 
 

INTERVIU cu NICOLETA MARCU, director al Casei 

Corpului Didactic … 

Realizat de MUȘA ANI-ADRIANA, studentă anul III la 

Universitatea Eftimie Murgu Reșița, specializarea 

Pedagogia învățământului școlar și preșcolar  

1. Care sunt criteriile după care se organizează 

baza de date pentru cursurile de formare 

profesională continuă? 

R. Se au în vedere în primul rând cerințele 

viitorilor cursanți, atingerea obiectivelor 

formulate de către MENCȘ și  - local - de către 

IȘJ. Un alt aspect deloc de neglijat se găsește 

în Legea învățământului, aceasta specifică 

faptul că fiecare cadru didactic, didactic 

auxiliar, trebuie să acumuleze un număr de 

90 credite transferabile la fiecare 5 ani, fapt 

ce determină un interes sporit în anumite 

perioade de timp în ceea ce privește urmarea 

unor cursuri de formare continuă. 

 

2. Oferta de cursuri a instituției pe care o 

reprezentați este realizată în concordanță cu 

nevoile cu care se confruntă cadrele 

didactice din cadrul județului Caraș-Severin? 

R. În vederea realizării ofertei, în perioada 

iunie - septembrie sunt consultate cadrele 

didiactice de pe raza întregului județ 

(chestionare), iar în funcție de rezultatele 

consultării sunt pregătite programe de 

formare sau sunt contactați posibili parteneri 

ce pot oferi cursuri solicitate. 

 

3. Care sunt partenerii implicați în cadrul 

cursurilor de formare continuă? 

R. Instituțiile similare din țară, MENCȘ, 

instituții partenere ce furnizează pregătire 

profesională, ONG-uri, Universități din 

regiune. 

 

4. Cererea pentru realizarea cursurilor de 

formare continuă ocupă un grad mai mare în 

sistem on-line sau este realizată prin 

intermediul terților (exterior)? 

R. Cererea este realizată prin intermediul 

instituțiilor școlare din județ, respectiv a 

responsabililor cu formarea continuă, sau 

direct la sediul CCD CS prin completarea 

formularului de înscriere, în format letric, dar 

și prin completarea acestuia on-line pe site 

ccdcs.ro. Ponderea este relativ aceeași. 

 

5. Căror categorii de profesori se adresează 

cursurile de formare continuă? 

R. Cursurile vizează întregul personal didactic 

și didactic auxiliar; programe specifice pentru 

cei înscriși la examenele naționale (definitivat 

și titularizare), la grade didactice etc. 

 

 

6. Care sunt mijloacele prin care informați 

cadrele didactice privind oferta 

dumneavoastră de formare continuă? 

R.  

- prin intermediul adreselor trimise în școli 

către directori și responsabili cu formarea, 

telefon, sau direct spre unele cadre didactice 

(de către personalul CCD) 

- site-ul instituției (ccdcs.ro), pagina de 

facebook a CCD CS, unde sunt postate 

informații cu privire la cursurile ce urmează a 

fi derulate 

- promovare directă a ofertei prin 

organizarea unor evenimente de informare 

(ședințe cu directorii la ISJ CS, alte activități în 

unități școlare din județ) 

 

7. Considerați că aceste cursuri au un impact 

major asupra carierei cadrelor didactice? 

Nivelul teoretic sau cel practic este cel este 

vizat primordial? 

R. Formarea continuă este esențială în 

evoluția în cariera didactică.. Deviza CCD CS 

este FORMARE-DEZVOLTARE-PERFORMANȚĂ. 

Iar motto-un nostru l-am preluat din 

cuvintele lui Constantin Noica: ”O școală în 

care profesorul nu învață și el, e o 

absurditate”. 

Având în vedere faptul că Legea 

învățământului prevede ca fiecare cadru 

didactic să urmeze un anumit set de cursuri 

în vederea obțineri de credite transferabile 

considerăm că ele au un impact semnificativ 

asupra carierei. Cursurile de formare fiind 

interactive și structurate pe necesitățile 

cursanților, ating atât partea practică cât și 

partea teoretică a problemelor vizate. 

 

8. Există posibilitatea stimulării pentru a 

participa la aceste cursuri? Care sunt din 

punctul dumneavoastră de vedere 

principalele aspecte motivaționale ale 
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  cadrelor didactice privind participarea 

acestora? (puteți preciza aspecte intrinseci, 

extrinseci) 

R. Fiecare cursant poate avea mai mulți 

stimuli direcți sau indirecți ce vor face ca el să 

participe în cadrul unui program de formare 

continuă. Un prim aspect legat exclusiv de 

litera Legii se referă la acumularea de credite 

transferabile odată la 5 ani. Un alt aspect este 

legat de posibilitatea urmări unor cursuri 

gratuite, sau chiar a unor cursuri din care 

cursanți beneficiază pe lângă cunoștințe și de 

un sprijin financiar din partea ofertantului de 

cursuri de formare continuă (cum a fost în 

cazul proiectelor POSDRU). Cel de al treilea 

aspect face referire la noutatea adusă atât de 

cadrul teoretic, cât și de cel practic, al 

cursului. Uneori formabilii sunt atrași de 

conținut, alteori de formator sau de locația 

cursului. 

 

9. Ați întâmpinat dificultăți de-a lungul 

timpului în privința organizării și desfășurării 

programelor de formare continuă (lipsa 

motivației, nivel de pregătire)?  Dacă da, 

cum ați remediat aceste probleme? 

R. Orice instituție ce este axată pe formare 

continuă întâmpină într-un mod sau altul 

dificultăți. Acestea pot fi generate de lipsa 

interesului manifestat de grupul țintă vizat de 

către instituție. Rezolvarea problemelor 

apărute se poate realiza în cele mai multe 

cazuri prin dialog cu părțile implicate 

(ofertant, grup țintă) și prin realizarea de 

oferte de formare care să răspundă nevoii 

identificate 

 

 

 

ŞCOALA CARAŞULUI – ŞCOALA 
CARAŞ – SEVERINEANĂ 

ÎNTRE MOŞTENIRE ŞI 
CONTINUITATE 

 
 Şcoala Caraş-Severineană este un periodic 
care continuă Şcoala Caraşului din perioada 
interbelică, nu numai ca tradiţie, ci şi prin 
adresabilitate şi conţinuturi. Prin amabilitatea poetului 
Nicolae Murgu din Oraviţa, Casei Corpului Didactic 
Caraş-Severin i-au parvenit patru numere ale revistei, 
aparţinând anilor 1936 şi 1939. În perioada interbelică 
existau cercurile culturale care editau revista Şcoala 
Caraşului, revistă cu profil pedagogic.  
 O privire bibliografică comparativă în timp 
oferă informaţia că şi atunci revista cadrelor didactice 
din Caraş apărea în condiţii de penurie financiară. 
Formatul era mic, coperta era din hârtie obişnuită, 
subţire şi puţin rezistentă, iar periodicitatea era 
neregulată. Spre exemplu, nr. 9 (1936) aparţine lunii 
septembrie, iar nr. 10 -11- 12 din 1936 sunt înglobate 
într-un singur volum, cu acelaşi număr de pagini. 
 Revista Şcoala Caraşului a apărut la Oraviţa 
când oraşul era capitala judeţului Caraş şi a prezentat 
aspecte din activitatea Asociaţiilor învăţătoreşti (de 
menţionat că în anul 1902 a apărut Casa Şcoalelor pe 
vremea Ministrului Spiru Haret, iar din 1903 la 
Bucureşti pe frontispiciul Ministerului Educaţiei stă 
scris şi astăzi: Casa Şcoalelor. Din 1902 până în 1948 
putem spune că a fost perioada de geneză a Caselor 
Corpului Didactic. 
Revista Şcoala Caraşului era editată “sub îngrijirea 
Revizoratului şcolar al judeţului Caraş”, începând cu 
anul 1929, şi tipărită la Tipografia Progresul S.A. din 
Oraviţa. În subtitlu era declarat profilul pedagogic, pe 
coperta a II-a se preciza mesajul: “în slujba culturii 

noastre profesionale şi a educaţiei noastre naţionale”, 
iar pe coperta I observăm că sunt oferite detaliile: 
“Partea pedagogică”, “Partea literară”, “Partea 
oficială”. 
Aspectele teoretice privind educaţia au făcut obiectul 
informării prin rubricile revistei de altădată. De pildă, 
în nr. 1-2, ianuarie-februarie1937, era prezentată 
Teoria biogenetică a educaţiei, fiind citaţi marii 
pedagogi ai lumii care s-au pronunţat asupra acestei 
teorii. 
 Creaţia şi cultura literară ocupau un număr de 
pagini apreciabil, atât pentru satisfacerea nevoii de 
lectură, cât şi cu scopuri metodice (de exemplu, un 
articol axat pe modalităţi de predare a poeziei). 
 “Partea oficială” era reflectată, număr de 
număr, în cele mai multe pagini ale revistei Şcoala 
Caraşului, lărgind astfel informaţia denumită 
“oficială”. 
 Pe lângă Ordinele şi Deciziile miniştrilor ori 
revizorilor şcolari, paginile revistei publicau şi adrese 
ale autorităţii prin care erau solicitaţi revizorii şcolari 
să aplice legi şi hotărâri ale acestora, pe diverse 
probleme. 
 “Partea oficială” conţinea şi informaţii, 
oarecum colaterale procesului de învăţământ, cum ar 
fi “Tabloul cercurilor culturale din judeţul Caraş, 1936-
1937”. 
 Înfiinţată în anul 1971, Casa Corpului Didactic 
Caraş-Severin dezvoltă atribuţiile Casei Şcoalelor, 
prioritare fiind seturile de nevoi ale cadrelor didactice 
din unităţile şcolare ale judeţului.  
 Directorul din perioada 1971 – 1981, prof. 
Iosif Barna a editat revista Casei Corpului Didactic sub 
forma unui Buletin Informativ intitulat Şcoala fără 
ziduri, îngrijit de regretatul prof. Alexandru Bîrsescu. 
De menţionat că, în anul 1986 Casele Corpului Didactic 
au fost desfiinţate. 
 REVISTA ŞCOALA CARAŞ-SEVERINEANĂ – 
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  spaţiu de prezentare a problemelor educaţiei şi 
învăţământului din perspectiva valorilor şi 
standardelor europene. 
 Casa Corpului Didactic Caraş-Severin este 
reînfiinţată în anul 1990 prin Nota Telefonică nr. 
21/04.01.1990 şi prin Adresa nr. 9867/20.03.1990 
emise de Ministerului Învăţământului şi Dispoziţia 
nr.11/12.03.1990 a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin. 
 Pentru popularizarea experienţelor pozitive şi 
a exemplelor de bună practică în domeniul didacticii 
moderne şi al activităţii educative s-a editat pentru 
prima dată revista Şcoala Caraş-Severineană, sub 
egida Casei Corpului Didactic Caraş-Severin al cărui 
director a fost regretatul prof. Gheorghe Magas. 
Revista, sub o formă de foi volante (ziar) era editată cu 
ocazia unor aniversări, concursuri (Memorialul Traian 
Lalescu), olimpiade naţionale desfăşurate în Caraş-
Severin, Seminarul DIDACTICA.  
 O preocupare constantă a acestei revistei a 
constat în prezentarea şi explicitarea curriculum-ului şi 
dezvoltarea acestuia, în concordanţă cu exigenţele 
schimbărilor structurale din învăţământul românesc.  
Instruirea diferenţiată, bazată pe teoria inteligenţelor 
multiple, evaluarea prin teste după itemi obiectivi, 
semiobiectivi şi subiectivi au fost subiecte predilecte, 
oarecum prezentate ca o expresie a integrării noastre 
în didactica actuală.  

 
 Spre comparaţie cu Şcoala Caraşului din 
perioada interbelică poate fi supus atenţiei doar un 
titlu din “Partea pedagogică”, a revistei Şcoala 
Caraşului, nr. 9, septembrie 1936: Importanţa textelor 
pentru măsurarea inteligenţei în studiul individualităţii 
şi modul de aplicare în învăţământul primar. 
 Începând cu anul 1999, Revista Şcoala Caraş-
Severineană apare în serie nouă, iar instituţia Casa 

Corpului Didactic Caraş-Severin a reuşit, prin 
demersurile făcute de prof. Tudor Deaconu, în calitate 
de director, să obţină, începând cu anul 2002, Codul 
ISSN 1583-5529 din partea Bibilotecii Naţionale a 
României. 
 Seminarul Didactica a fost conceput încă de la 
prima ediţie din 1992, în parteneriat cu reprezentanţi 
ai învăţământului din Landul Steiermark Austria, ca un 
forum internaţional pentru dezbaterea celor mai 
actuale probleme ale Didacticii, educaţiei şi 
învăţământului, care a reunit de-a lungul anilor 
reprezentanţi ai învăţământului din mai multe ţări 
europene (Austria, Anglia, Franţa, Germania, 
Norvegia, Serbia, Spania, Suedia, Ungaria) şi chiar din 
Statele Unite ale Americii, devenind astfel din 1999: 
DIDACTICA INTERNAŢIONAL - simbolul emblematic al 
învăţământului din Banatul Montan, pentru activităţile 
de formare continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar.  
 Totodată, Colocviile de toamnă, derulate de 
Inspectoratul Şcolar Județean şi Casa Corpului Didactic 
Caraş-Severin în perioada 1999 – 2006, prin 
organizarea Cursurilor de formare managerială 
organizate în parteneriat cu Departamentul pentru 
învăţământ al Landului Steiermark şi Institutul 
Pedagogic Graz – Austria s-au regăsit în paginile 
revistei Şcoala Caraş-Severineană. 
 Temele impuls propuse de-a lungul anilor au 
fost adevărate provocări care au supus dezbaterii cele 
mai actuale demersuri care vizează didactica 
modernă, educaţia ca un sector de interes public, 
formarea cadrelor didactice, aducând în actualitate 
practicile de succes din România, din Europa şi nu 
numai, fără de care schimbarea de mentalitate nu ar fi 
posibilă. Abordările temelor impuls propuse şi 
dezvoltarea acestora de-a lungul celor 24 de ediţii, au 
făcut ca Revista Şcoala Caraş-Severineană să devină o 
adevărată tribună de dezbatere a problemelor 
educaţiei şi învăţământului din perspectiva valorilor şi 
standardelor europene. 
 Toate acestea au fost posibile datorită 
sprijinului acordat de către unităţile de învăţământ din 
judeţ, autorităţilor locale şi în special sprijinului 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, care a susţinut 
financiar apariţia Revistei Şcoala Caraş-Severineană pe 
baza Proiectului DIDACTICA depus spre finanţare an 
de an, la această instituţie, de către Casa Corpului 
Didactic Caraş-Severin. 
 Să nu uităm că oricât de diversificate ar fi 
suporturile actuale de culegere şi transmitere a 
informaţiei, cuvântul scris pe clasica hârtie şi 
concentrat în, să zicem, clasica revistă, rămâne 
fundamental. Prin Revista Şcoala Caraş-Severineană 
editată şi astăzi, chiar cu o apariţie sporadică, aşa ca 
altădată, străduiţi-vă să fiţi de folos celor angrenaţi în 
munca didactică zilnică, atât cu informaţii verificate în 
timp, cât şi cu probleme care ţin de modernizarea 
corespunzătoare a prezentului şi viitorului. 

 
Prof. TUDOR DEACONU 

Liceul de Arte Sabin Păutza Reșița 
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JOCUL DIDACTIC DE LA FORMAL 

LA NON  FORMAL 
 
 Jocul este o activitate specific umană, 
fiind una din variatele activități ale oamenilor și 
în strânsă interdependență cu acestea, fiind 
determinat de celelalte activități și 
determinându-le pe toate acestea, învățarea, 
munca și creația neputându-se realiza în afara 
jocului, după cum acesta nu ar putea exista fără a 
fi purtătorul principalelor elemente psihologice 
de esență neludică ale oricarei ocupații specific 
umane. 
 Jocul a fost, este și va fi o prezență 
permanentă în viața oamenilor, o realitate care a 
depășit de mult granițele de vârstă. Jocul este un 
fenomen de cultură și civilizație 
multidimensional. 
 Termenul de didactic asociat celui de joc 
accentuează latura instructiv-educativă activităţii 
care devine, în mod necondiţionat, parte 
integrantă a acestuia şi se concentrează printr-un 
volum mare de cunoştinţe, de acţiuni obiectuale 
şi mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa 
de vârstă la care este utilizat, jocul didactic 
favorizează atât aspectul informativ al procesului 
de învăţământ cât şi aspectul formativ al 
acestuia. 

La nivelul cel mai cuprinzător al Legii 

Învăţământului se precizează că idealul de 

personalitate ce se doreşte a fi format în 

societatea actuală trebuie să fie una armonioasă, 

integrală şi creatoare. Finalitatea transpusă la 

nivelul didacticii practice ar echivala cu utilizarea 

de către formator a conţinuturilor flexibile dar şi 

a metodelor active (printre care şi jocul) care să-l 

antreneze pe copil în stilul euristic de cunoaştere. 

Acest adevăr candidat la umanitate (H. Pieron) 

asistă la rapide schimbări sociale şi 

informaţionale, trebuie să joace cu eficacitate 

rolul si statusul său social. 

Astfel, în Oferta de Formare a Casei 

Corpului Didactic Caraş-Severin am cuprins în 

acest an şcolar cursul de formare Jocul didactic 

de la formal la non formal, în învăţământul 

preuniversitar, având ca furnizor de formare 

Asociaţia Generală a Cadrelor Didactice din 

România Dăscălimea Română, curs acreditat de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin 

Ordinul nr.4623/27.07.2015 (categoria 2 şi tipuri 

de competenţe a /15 credite profesionale 

transferabile /60 h), cu public ţintă: personalul 

didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar. 

Am finalizat două sesiuni de formare a 

câte 25 de formabili, dascăli care predau diverse 

discipline şi suntem în desfăşurare cu cea de-a 

treia grupă, la Caransebeş. 

Tematica aleasă pentru programul 

desfăşurat a fost selectată în funcţie de nevoia de 

formare a cadrelor didactice şi organizată 

structural pe trei module de formare: Jocul 

didactic, Ludicul în opţional şi Tipuri de jocuri 

didactice utilizate în activităţile nonformale. 

Opiniile exprimate de participanţi au 

subliniat câteva calităţi ale programului de 

formare: oferta destul de largă a tematicii de 

formare, noutăţile aduse de profesie şi dincolo 

de ea, perspectiva interdisciplinară a cursului, 

apreciindu-se abordările transdisciplinare chiar în 

cazul unor discipline aparent disjuncte, 

posibilitatea de a alege opţionalul( cuprinderea 

unor variante de curs opţionale). Dacă tematica a 

fost bine apreciată, un aspect amendat este acela 

privind densitatea mare a informaţiei pentru 

bugetul de timp alocat cursului. 

 De asemenea, în discuţiile cu cadrele 

didactice s-au conturat şi unele sugestii privind 

noi teme sau direcţii de formare, dintre care 

amintesc: învăţământul centrat pe competenţe, 

aspecte legate de întocmirea proiectelor 

europene în domeniul educaţiei şi atragerea de 

fonduri externe, gestiunea conflictelor şi 

influenţa mediului în care trăim, rezolvarea 

barierelor de comunicare verbală, propuneri de 

activităţi pentru Şcoala altfel, prezentarea unor 

experienţe de bune practici, metode din 

domeniul educaţiei – aplicate cu succes în ţările 

UE. 

 În legătură cu procesul didactic, 

principalele concluzii rezultate din discuţiile 

individuale sau de grup privind aspecte legate de 

metodele de predare au fost: utilizarea unui 

număr mare de aplicaţii, diversitatea exemplelor, 

aplicaţiile propuse au fost corespunzătoare 

modulelor, formarea s-a bazat pe activităţi 

interactive, munca în echipă. 

 În ceea ce priveşte materialul didactic, 
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  furnizorul de formare ne-a oferit materiale de 

calitate, suporturi de curs bine întocmite, 

reprezentând un adevărat ghid pentru cursanţi şi 

utile în viitor. 

 În cadrul cursului, derulând activităţi de 
cooperare în ateliere de lucru, profesorii 
participanţi şi-au dezvoltat atât deprinderi de a 
realiza jocuri cu scop educativ, folosind 
mijloacele de învăţământ disponibile în şcolile din 
care provin cât şi tehnici în a organiza şi 
desfăşura strategii de învăţare pe sistemul 
jocului. Metoda jocului ajută în elaborarea 
procedeelor de învăţare bazate pe joc, de 
proiectare eficientă, respectând normele 
didactice. După cum bine ştim, în realitate a 
desfăşura un joc nu este joacă lipsită de 
importanţă şi seriozitate. Este, într-un fel, unica 
modalitate de predare adaptată gradului de 
maturitate psihică a şcolarului. 
  Prin libertatea de gândire şi acţiune, prin 
încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi 
cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de 
valoroase, pe atât de plăcute. În joc se dezvoltă 

curajul, perseverenţa, dârzenia, competiţia, 
corectitudinea, disciplina, precum şi spiritul de 
cooperare, de viaţă în colectiv şi de comportare 
civilizată. Datorită caracterului său formativ, jocul 
influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. 
 Prin jocul didactic le cultivăm elevilor 
dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul 
susţinut şi îi determinam să lucreze cu plăcere, cu 
interes, atât în oră, cât şi în afara ei. Utilizându-l 
frecvent în activităţile de la clasă, îmbinând 
ineditul cu plăcutul, am constatat că activitatea 
devine mai interesantă, mai atractivă, şi după 
cum remarcă psihologul american, Jerome S. 
Bruner: Jocul constituie o admirabilă modalitate 
de a-i face pe elevi să participe activ la procesul 
de învăţare. Elevul se găseşte aici în situaţia de 
actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce 
corespunde foarte bine dinamismului gândirii, 
imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe 
interioare de acţiune şi afective, unei trebuinţe 
interioare de acţiune şi afirmare. 
  

Prof. DANIELA POTOCEAN 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA 
TRADIȚIILOR ÎN ARHIVE LETRICE 

ȘI DIGITALE 
 
Motto: ,,În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul 
trebuie transmis şi reînnoit.”  

 (Constantin Noica) 
             

Agenda digitală pentru Europa  
Digitizarea şi conservarea memoriei culturale 

a Europei, care include tipărituri (cărţi, reviste, ziare), 
fotografii, piese de muzeu, documente de arhivă, 
materiale audio şi audiovizuale, monumente şi situri 
arheologice, reprezintă unul dintre domeniile-cheie 
abordate de agenda digitală.  

Agenda digitală pentru Europa încearcă să 
optimizeze beneficiile  tehnologiilor informaţiei pentru 
creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi 
calitatea vieţii cetăţenilor europeni, ca parte a 
Strategiei Europa 2020. 

Accesibilitatea online a materialului cultural 
va permite cetăţenilor din întreaga Europă să aibă 
acces la el şi să îl utilizeze în scopuri recreative, 
educative sau profesionale. Preocuparea pentru 
digitizare şi prezervare a bunurilor culturale a intrat şi 
în atenţia Comisiei Europene, care a publicat în anul 
2011 „RECOMANDAREA COMISIEI din 27 octombrie 
2011 privind digitizarea şi accesibilitatea online a 
materialului cultural şi conservarea digitală“, în care 
se asigură: 

 accesul la documentele cu valoare 
patrimonială pentru stimularea cercetării şi 
inovării, prin utilizarea lor sporităa; 

 accesibilitatea şi utilizarea acestor 
documente în viitor. 
Pentru îndeplinirea celor două obiective 

precizate anterior se vor întreprinde următoarele 
acţiuni: 

1. digitizarea fondurilor tradiţionale; 
2. accesibilitatea documentelor în mediul 

world wide web; 
3. prezervarea şi depozitarea în condiţii 

optime a patrimoniului cultural.  
 
Strategia Națională privind Agenda Digitală 

pentru România - Iulie 2013 
1.1. TIC în cultură 
1.1.1. Situația curenta 
Obiectivele Uniunii Europene structurate în 

cadrul Agendei Digitale și a țintelor de digitalizare 
asumate pentru 2020, presupun și măsuri direct 
legate de conservarea și promovarea patrimoniului 
digital European. Dintre acestea putem menționa: 

 Implementarea și utilizarea unui singur punct 
de acces al informației legate de patrimoniul 
cultural, dar și de educație, de petrecerea 
timpului liber etc. 

 Materializarea și digitalizarea patrimoniului 

cultural (biblioteci, arhive fizice și 
audiovizuale, muzee) pentru deschiderea 
accesului la nivel European și pentru 
asigurarea conservării în timp a acestuia  

 Crearea Europeana – Biblioteca unică 
europeană – în strânsă colaborare cu toate 
instituțiile implicate 
Ținta României aferentă TIC în cultura prin 

Agenda Digitală 2020 presupune: 

 Dezvoltarea arhivelor digitale ale României și 
a aportului la Europeana (cu ținta specifică de 
a expune în Europeana a ~750.000 de 
elemente digitale până în 2015) 

 Promovarea creării de conținut digital 
original, specific comunităților din România 

 Îmbunătățirea interacțiunii bibliotecă – 
individ prin intermediul resurselor TIC 
Biblioteca Digitală Europeană este punctul de 

interes maxim al strategiei de promovare TIC în 
cultură și reprezintă un punct de acces unic către 
milioane de cărți, tablouri, filme, obiecte muzeale și 
documente arhivistice care au fost digitalizate în 
întreaga Europă. De asemenea, aceasta reprezintă și o 
sursă de informații provenite de la instituțiile culturale 
și științifice europene, un suport promotor al 
moștenirii culturale, prin transfer de cunoaștere, 
inovație și tehnologie, o platformă pentru schimbul de 
cunoștințe între bibliotecari, muzeografi, arhiviști și 
reprezentanți ai industriilor culturale creative și o cale 
de a stimula economia creativă și de a promova 
turismul cultural. 

Având scopul de a poziționa biblioteca 
publică locală și cea școlară drept centre care oferă 
informație pentru cetățenii de toate vârstele și 
categoriile sociale și promovează familiarizarea cu 
mediul digital, diversificarea serviciilor furnizate în 
bibliotecă presupune activități de socializare între 
categorii variate de populație, bibliotecarii fiind 
încurajați să inițieze servicii culturale care să implice 
cât mai multe persoane din comunitatea locală. 

Linii strategice de dezvoltare – TIC în Cultură: 
1. Dezvoltarea prin digitizarea arhivelor 

României și a aportului la Europeana: Principalul 
avantaj care derivă din acțiunea de digitalizare a 
patrimoniului cultural al României este reprezentat de 
conservarea operelor culturale naționale. Prin 
proiectarea tuturor creațiilor culturale reprezentative 
într-un vast univers digital, într-un format electronic 
consistent, efectele timpului și ale altor factori externi 
(incendii, inundații, furt, etc) vor putea fi contracarate, 
asigurându-se accesul generațiilor viitoare la creațiile 
artistice din trecut. În plus, ușurința cu care vor putea 
fi accesate registrele digitale conținând elementele de 
patrimoniu ar putea spori gradul de informare al 
cetățenilor cu privire la moștenirea culturală 
românească.  

Odată realizat portofoliul digital al 
elementelor culturale naționale, acesta va putea fi 
inclus în biblioteca digitală Europeana, sporind astfel 
vizibilitatea țării, influențând percepțiile cetățenilor 
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  străini și determinându-i să viziteze Romania.  
2. Promovarea creării de conținut 

digital original, specific comunităților din România: 
Digitalizarea conținutului cultural specific 
comunităților din România va avea în principal un 
impact asupra gradului de conștientizare în rândul 
cetățenilor cu privire la obiectivele turistice existente 
la nivel național și asupra turismului intern și 
internațional. Pe termen lung, o astfel de acțiune ar 
putea avea un impact semnificativ asupra perpetuării 
tradițiilor românești, educând tinerii - segmentul de 
populație cel mai activ pe internet, dar și cel care 
manifestă o preocupare foarte redusă pentru 
îndeletnicirile tradiționale – și suscitându-le interesul 
pentru practicile tradiționale. 

Adaptarea conținutului cultural digital în 
funcție de regiune va contribui la individualizarea 
regiunilor, promovând turismul rural și incluziunea 
socială a persoanelor localizate în regiuni greu 
accesibile prin educarea acestora în mod indirect și 
dezvoltarea competențelor digitale.  

Conservarea şi promovarea tradițiilor în 
arhive letrice și digitale 

Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul 
popular reprezintă comori inestimabile care definesc 
identitatea unui popor, făcându-l unic, statornic și 
nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Toate 
elementele de cultură și tradițiile populare transmit 
valori și creează punți de legătură între generații. 
Imensul tezaur folcloric cu toate elementele 
aparținătoare reprezintă reale documente grăitoare 
privind istoria și cultura unui popor, constituind o 
componentă valoroasă, o moștenire neprețuită pentru 
noi ca locuitori ai tării românești. Această moștenire 
strămoșească trebuie dusă mai departe prin orice 
mijloace,  deoarece, un popor trebuie să trăiască prin 
ceea ce lasă fiilor săi. 

Protejarea patrimoniului cultural rural 
tradițional trebuie să cuprindă o componentă 
fundamentală, cea a obiceiurilor, datinilor, a 
cântecelor şi jocurilor populare, a portului şi graiului, a 
folclorului popular. Educaţia în spiritul preţuirii culturii 
locale, a dragostei şi respectului pentru creaţia 
înaintaşilor, pentru civilizaţia materială a familiei şi 
satului, trebuie să devină parte constitutivă a 
procesului de socializare realizat în şcoală şi familie. 
Păstrând şi dezvoltând patrimoniul moral-educativ 
rural ne apărăm propria noastră identitate, dragostea 
de frumos, bunătatea, ospitalitatea, omenia, 
toleranţa, valorile morale făurite de-a lungul timpului.  

Obiceiurile tradiționale se împart în două 
mari categorii: cele care marchează diferite 
evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului 
(sărbători religioase, cele legale, de munca agricolă, 
de factori de mediu) și care vizau viața colectivă a 
satului, având un caracter public si ciclic; și cel care se 
referă la obiceiurile care atestă diferite momente 
importante din viața omului, desfășurarea lor fiind 
legată de momente bine determinate, care nu se 
repetă de-a lungul vieții acestea fiind: obiceiurile care 

marchează și vizează cele mai importante momente 
din viața unui om: nașterea, căsătoria și moartea. 
Folcloriștii numesc astăzi obiceiurile tradiționale în 
legătură cu nașterea, inițierea, căsătoria și moartea, 
obiceiuri sau rituri de trecere. În general, nunta, prin 
desfășurarea ei amplă și caracterul sărbătoresc și de 
mare veselie, atrage cea mai mare și cea mai activă 
participare a colectivității. 

Un mijloc și un rol deosebit de important în 
păstrarea și valorificarea obiceiurilor tradiționale îl are 
școala și toate instituțiile de învățământ. Așa cum 
sublinia unul dintre corifeii Scolii Ardelene, Samuil 
Micu, “obiceiurile străbune sunt păstrate de 
țărănime”. Școala Ardeleană scotea în evidență 
necesitatea studierii folclorului, care ilustrează valorile 
și originea însăși a poporului nostru. Cu ajutorul unor 
proiecte care vizează reconstituirea, conservarea și 
valorificarea vechilor obiceiuri desfășurate de-a lungul 
timpului în satul tradițional, în componența căruia pot 
fi implicați și tinerii ca personaje active, se poate 
realiza în fapt păstrarea și valorificarea patrimoniului 
cultural tradițional. 

Copiii și tinerii trebuie îndrumați să-și 
îndrepte atenția spre fondul străbun de valori artistice 
și documentare pentru a-l aprofunda, a-l iubi si a-l 
răspândi, mai departe la următoarele generații. 
”Cunoașterea si conservarea valorilor identitare, 
stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, 
cultivarea aptitudinilor lor artistice sau meșteșugărești 
ar putea contribui mult la dezvoltarea personalității 
umane, la spiritualizarea si socializarea tinerilor, la 
găsirea unui sens al vieții, a unei motivații existențiale, 
de care adeseori sunt lipsiți. Într-un cuvânt, putem 
spune că patrimoniul valorilor identitare românești 
poate constitui, pentru societatea actuală, o 
alternativă educațională, artistică, economică, cu un 
potențial deloc neglijabil, o alternativă si o soluție a 
unora dintre dilemele, căutările si neîmplinirile 
contemporane.”   

Transformarea societății rurale într-o 
societate de consum asemănătoare celei urbane si 
schimbările demografice au ca efect nepracticarea 
obiceiurilor sau chiar pierderea lor. Multe din 
obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni 
doar  în așa zisele  manifestări cultural - tradiționale, 
exemplu concret ar fi aceea de ”Fii ai satului” unde 
obiceiurile sunt foarte denaturate, față de cum le 
găsim descrise  în materialele documentare și în 
scrierile cercetătorilor, obiceiul devenind doar o 
manifestare cu caracter de divertisment pentru 
întreaga comunitate, pierzându-și în totalitate 
semnificația mitologică.  Populația rurală  actuală 
trece printr-o emancipare care se afla la marginea 
prăpastiei ce semnifică pierderea identității si  a 
patrimoniului tradițional românesc. Pentru acest fapt 
trebuie tras un semnal de alarmă.  Trebuie 
conștientizat pericolul, acela de a ne pierde 
identitatea construită cu multă trudă de înaintașii 
noștri. Personal cred că implementarea în şcoala 
generală, a materiei de folclor este imperios necesară, 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  necesar ar fi chiar din grădiniță. 
      Cele mai moderne tehnici și mijloace de păstrare şi 
arhivarea a elementelor de patrimoniu național 
cultural (tradițional) sunt: 

•   Fotografia este un document etnografic 
pertinent în relatarea acţiunilor cu caracter descriptiv 
a unor obiceiuri, desfăşurate cu foarte mult timp în 
urmă, care presupune următoarele îngrijiri:  
- Se păstrează în biblioteci, în albume foto – care 
trebuie depozitate orizontal de preferat în cutii 
căptuşite cu văl neacid. 
- Negative pe sticlă  - trebuie ţinute fiecare într-o 
învelitoare de hârtie şi depozitate vertical în cutii 
căptuşite sau în cutii rezistente cu carton de separare 
după fiecare 5 plăci. 
- Negative pentru film –  acestea pot fi depozitate în 
cartuşe de hârtie sau poliester apoi pot fi puse în cutii; 
- Fotografii tubate  - acestea trebuie ţinute orizontal în 
cutiile lor şi apoi depozitate în depozite şi, sau cutii. 

Cutiile care conţin material fotografic trebuie 
aşezate pe rafturi metalice. Acolo unde este posibil, 
obiectele de aceeaşi mărime trebuie depozitate 
împreună, amestecarea obiectelor de diferite mărimi 
poate cauza abraziunea şi spargerea (crăparea). Cutiile 
nu trebuie umplute la maximum. 

Mijloacele de întreţinere a fotografiei 
amintite mai sus, sunt relatate în 1998 de către Marie-
Thérèse Varlamoff, Director al Programului de 
Prezervare Conservare (PAC) – IFLA, până în 2006. 
Iniţial, traducerea a fost publicată în paginile revistei 
Biblos 
Astăzi cu ajutorul tehnologiei fotografia veche poate fi 
arhivată şi digital cu ajutorul scanării. Iar realizarea 
fotografiilor, beneficiază de aparatură foarte 
performantă, digitală și sofisticată, aparținătoare 
tehnologiei de ultimă generație.  

 Înregistrarea audio   
- Discuri şerloc - acest format de înregistrare audio a 
fost folosit încă din anul 1890 până aproximativ în anul 
1950 când încet, încet discurile de vinil l-a înlocuit. 
- Discuri vinil 
- Suport magnetic 
- Mediul optic – discuri laser 
- CD – ROM. 

Astăzi putem vorbi de reportofoane digitale, 
Ipod, ș.a care au o capacitate de stocare mult mai 
mare a informaţiei, de o calitate superioară tuturor 
mijloacelor folosite în relatarea sunetului. 

•   Înregistrarea video.  
În zilele noastre putem beneficia de mijloace 

performante de înregistrare video + audio, de o 
calitate perfectă în relatarea audio și imagine. 

„Strategia de prezervare preferată pentru 
următoarea perioadă de timp, este mediu digital 
principal pentru acces. Politica de filmare este 
preferată în întregime. Oricum, dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei computerelor, apariţia echipamentelor 
sofisticate, care pot produce microfilm şi imagini 
digitale de rezoluţie  înaltă, simultan şi la un cost 
foarte scăzut şi presiunea exercitată de utilizatori 

pentru asigurarea accesului, toate acestea vor duce la 
preferarea tehnologiei digitale”  pentru conservarea şi 
arhivarea tuturor elementelor de patrimoniu cultural, 
tradiţional  - respectiv a obiceiurilor reconstituie.  

Din cauza rapidei evoluții tehnologice, 
informația digitală este mult mai perisabilă decât cea 
conținută pe suporți tradiționali, precum hârtia și 
microfilmul. Astfel, organisme, instituții 
internaționale, mondiale au contribuit la elaborarea 
de standarde și strategii de prezervare digitală. 
UNESCO, în „Ghidul de prezervare a patrimoniului 
digital” („Guidelines for the Preservation of Digital 
Heritage”) subliniază pericolul pierderii documentelor 
patrimoniale aflate pe suport modern. 

 
Exemple de bună practică 
Importante resurse patrimoniale deținute de 

către muzeele din România au fost supuse digitizării: 
 

Nr. 
crt. 

INSTITUȚIA DENUMIREA 
PROIECTULUI 

OBSERVAȚII 

1. Muzeul 
Etnografic al 
Transilvaniei 

1.Digitizarea 
negativotecii şi 
a 
diapozitivotecii 
Muzeului 
Etnografic al 
Transilvaniei 
2. Digitizarea 
patrimoniului 
mobil şi imobil 
al Muzeului 
Etnografic al 
Transilvaniei 

 

2. Muzeul 
Naţional al 
Carpaţilor 
Răsăriteni 

Digitizarea 
patrimoniului 
ecleziastic din 
cadrul colecţiei 
Parohiei 
ortodoxe Sf. 
Gheorghe 

Perioada: 1 
septembrie 
2010 – 15 
noiembrie 
2011 

3. Muzeul 
Naţional 
Brukenthal 

Brukenthal 
Digital 

parcursul 
anului 2009 

4. Muzeul 
Național de 
Istorie 

1. Comunismul 
în România  
2. Imago 
Romaniae 

debut în 
2009 
debut în 
2011 

5. Muzeul 
Naţional al 
Ţăranului 
Român 

1. Digitizarea 
bunurilor 
culturale de 
patrimoniu din 
colecţiile MNŢR 
2.Digitizarea 
manuscriselor 
Picu Pătruţ 
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  6. Muzeul 
Secuiesc al 
Ciucului 

1. Digitizarea 
fototecii 
muzeului 
2. Digitizarea 
unor colecţii ale 
muzeului 
(colecţia de 
etnografie, de 
cărţi vechi şi de 
istorie) 
3. Digitizarea 
cărţilor editate 
de muzeu 

 

7. Muzeul „Casa 
Mureșenilor” 
din Brașov 

1. digitizarea 
ziarului Gazeta 
Transilvaniei  
2. scanarea 
documentelor 
din patrimoniu, 
fotografierea 
obiectelor de 
patrimoniu. 

pentru anii 
1838-1894, 
1912, 1937 

 
Bibliotecile și muzeele au început procesul de 

digitizare, pornind de la două considerente: în acest 
mod, vor fi prezervate documentele originale și, 
totodată, vor fi puse la dispoziția tuturor celor 
interesați, în mediul online. În principal, documentele 
digitizate se adresează cercetătorilor, stimulând, 
astfel, procesul de cercetare/ documentare, însă 
acestea pot fi consultate și de alte categorii de 
utilizatori: studenți, elevi, cadre didactice din mediul 
preuniversitar și universitar, specialiști. 

Orice proiect de digitizare are ca ultimă etapă 
comunicarea rezultatelor în mediul online. Este 
îmbucurător faptul că instituțiile românești, mai precis 
73% dintre biblioteci și 54% dintre muzee, pun la 
dispoziția publicului larg documentele digitizate.  

Din activitatea Casei Corpului Didactic Caraș-
Severin 

 

Localitatea Titlul programului 

Berzasca Festivalul Hora etniilor 

Dalboşeţ, Şopotu 
Vechi 

Simpozionul Internaţional 
Oameni de seamă ai Banatului 

Eftimie Murgu Festival-concurs Bănăţean, suflet 
ales 

Măru Festival folcloric în grai  Doina 
Bistrei 

Şopotu Vechi 
Festivalul muzeelor satului 
bănăţean, ediţia II 

Reşiţa 
Festival folcloric judeţean în grai 
Drag mi-i graiul Bănăţan, ediția 
VII 

Teregova Simpozionul  
Valorificarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale în contextul e 
european 

Forotic Festival de tradiţii şi obiceiuri 
populare Sânzienele 

Sasca Montană Festival de tradiţii şi obiceiuri 
populare pe meleaguri cărăşene 

Bucova-Băuţar Simpozion Internaţional Educaţie 
pentru patrimoniu,  
Festival de folclor – concurs cu 
participare internaţională 
Ciobănaşul, ediţia a III-a 

Episcopia 
Ortodoxă 
Caransebeş  

Festival concurs Gugulan cu car 
cu mere 

Bozovici Concurs Naţional de artă plastică  
Lumină din Lumina Învierii 

Bozovici Festivalul concurs de colinde 
Lângă Ieslea Minunată 

Reşiţa Festival coral Florile Dalbe 

Zăvoi Festivalul concurs Mândru mi-s că 
mi-s român 

Bocşa Festival de creaţie şi intrepretare 
a poeziei dialectale 
Mândru mi-s că-s bănățan 

 
Proiect CCD CS - EXPLORAREA 

MEŞTEŞUGULUI CĂRĂȘAN  
- identificare parteneri 
- identificare sursă finanțare 
Scopul proiectului: păstrarea diversităţii 

patrimoniului cultural imaterial pentru generaţiile 
viitoare prin conservarea şi arhivarea digitală a 
meşteşugurilor tradiţionale din Caraș-Severin. 

Obiectivul general al proiectului este 
punerea în valoare și în actualitate a patrimoniului 
cultural imaterial; identificarea, conservarea, 
arhivarea şi prezentarea meştesugurilor tradiţionale 
din județ în vederea cunoaşterii, actualizării şi 
transmiterii acestora ca model de bună practică 
pentru tânăra generaţie. 

Grupurile ţintă cărora li se adresează acest 
proiect sunt  meşteri populari autentici care realizează 
şi transmit arta  tradiţională, dar şi tinerii care pot 
prelua arta meşteşugărească  ca  profesie şi mod de 
viaţă. 

Rezultatele proiectului: realizarea de filme 
etnografice de scurt metraj ce vor conține două dintre 
meșteșugurile relevante (DVD-uri ce vor fi distribuite 
școlilor, partenerilor, meșterilor și instituțiilor de 
specialitate); realizarea unei expoziții itinerante de 
fotografie (vor fi invitate școlile în locațiile de 
expunere);   realizarea unui catalog color; participarea 
publicului la evenimentul cultural și creșterea 
interesului legat de acesta (expoziția este una 
itineranta,  

 
 CONCLUZII: 
Pentru păstrarea și promovarea elementelor 

de patrimoniu cultural imaterial, dar și material se 
impune realizarea a cât mai multor reconstituiri ale 
obiceiurilor arhaice, făcute cu ajutorul unei 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

LISTĂ PROGRAME FORMARE CONTINUĂ DERULATE 
AN ȘCOLAR 2015-2016 

Nr. crt. Denumire curs / 
program 

Instituția 
parteneră 
 (dacă este 

cazul) 

Număr 
credite 

/ Număr 
ore 

Num
ăr 

curs
anți 

Data / 
Perioada de 

derulare 

Formatori / Locație 

1.  Abilitarea 
curriculară a 
cadrelor didactice 
din învățământul 
primar pentru 
clasa pregătitoare 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Caraş-Severin 

16 ore 62 07-
08.09.2015 

09-
10.09.2015 

11-12-
09.2015 

ILIE-DAN STOINEL 
NICOLETA MARCU 
DANIELA POTOCEAN 
Colegiul Naţional C. 
D. Loga Caransebeş 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 7 Reşiţa 

2.  Descrierea 
standardizată 
pentru publicațiile 
monografice 

Universitatea 
de Vest din 
Timişoara 

16 ore 25 11-
12.09.2015 

MARIA MICLE 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 

3.  Istoria recentă a 
României (Proiect 
POSDRU) 

Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 
Casa Corpului 
Didactic 
Grigore 
Tăbăcaru 
Bacău 

25 credite 24 septembrie-
octombrie 

2015 

CĂTĂLIN SIULESCU 
Colegiul Economic al 
Banatului Montan 
Reşiţa 

4.  Managementul 
formării continue 
în unitățile de 
învățământ 
preuniversitar 
adresat cadrelor 
didactice 
responsabile cu 
formarea continuă 
în unitățile de 
învățământ 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Caraş-Severin 

16 ore 107 02-
03.10.2015 

04-05-
10.2015 

06-
07.10.2015 

NICOLETA MARCU 
AURORA-RODICA 
KORKA 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Caraş-
Severin 

documentații meticuloase, din materiale științifice de 
specialitate, realizate de către cercetători renumiți ai 
folclorului, încă de pe vremea când obiceiurile erau vii, 
și se celebrau cu sfințenie de locuitorii din vetrele 
satelor.  

Reconstituirea obiceiurilor trebuie realizată 
sub o atentă observație, atestată din punct de vedere 
științific pentru relatarea, pertinentă a elementelor 
etnologice, evitându-se astfel introducerea unor alte 
piese noi ale contemporaneității.  

Imortalizarea obiceiurilor reconstituite, se 
poate conserva în arhive, ca documente de atestare a 
identității noastre, pentru posteritate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 Strategia Europa 2020;  

 RECOMANDAREA COMISIEI 
EUROPENE din 27 octombrie 2011 
privind digitizarea şi accesibilitatea 
online a materialului cultural şi 

conservarea digitală 

 UNESCO - „Ghidul de prezervare a 
patrimoniului digital” („Guidelines 
for the Preservation of Digital 
Heritage”) 

 
Profesor NICOLETA MARCU – director 

REMUS-MIHAI RÎJNIȚĂ – informatician 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
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  5.  Formator Universitatea 
Eftimie Murgu 
Reșița 

60 ore  
12 credite 

61  06.11.2015 – 
20.11.2015 

 
 

GIANINA-CĂTĂLINA 
PRODAN 
LAVINIA NIȚULESCU 
Universitatea 
Eftimie Murgu 
Reșița 

6.  
Metodist  (pentru 
cadrele didactice 
care au gradul II 
sau I) 

Universitatea 
Eftimie Murgu 
Reșița 

30 ore 

22  05.12.2015 – 
17.12.2015 

 

GIANINA-CĂTĂLINA 
PRODAN 
LAVINIA NIȚULESCU 
Universitatea 
Eftimie Murgu 
Reșița 

7.  Stagiu de formare 
pentru cadrele 
didactice 
debutante 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Caraş-Severin 

24 ore 84 04-
07.02.2016 

11-
14.02.2016 

20-
28.02.2016 

19-
22.03.2016 

NICOLETA MARCU 
AURORA-RODICA 
KORKA 
ADRIANA DUDAŞ-
VASILE 
ANA DAMIAN 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Caraş-
Severin 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 8 Reşiţa 
Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
Riki Priki Reşiţa 

8.  MEDPRO – 
Managementul 
educațional și 
dezvoltare 
profesională  

Centrul 
Național de 
Training 
Eduexpert 

30 credite 98 12.12.2015-
23.01.2016 

16.4-
26.05.2016 

AURORA-RODICA 
KORKA 
CLAUDIA ROF 
TUDOR DEACONU 
BIANCA STANCIU 
SIMONA-LILIANA 
STAN 
DANIELA CHELBEA 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 

9.  Indexarea 
resurselor 
informaționale, 
descrierea 
conținuturilor 

Universitatea 
de Vest din 
Timişoara 

24 ore 23 04-
09.05.2016 

MARIA MICLE 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 

10.  Bazele matematicii 
de liceu în vederea 
pregătirii 
examenelor de 
perfecționare 
(definitivat, 
titularizare, grade 
didactice) 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Caraş-Severin 

30 ore 25 06.02-
07.05.2016 

NICOLAE STĂNILOIU 
Colegiul Naţional 
Traian Lalescu Reşiţa 

11.  Jocul didactic de la 
formal la non 
formal în 
învăţământul 
preuniversitar 

Asociația 
Generală a 
Cadrelor 
Didactice din 
România 
Dăscălimea 
Română 

60 ore  
15 credite 

 

74 05-
27.03.2016 

14.05-
04.06.2016 

10-
26.06.2016 

DANIELA POTOCEAN 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  12.  Șahul în 
curriculum-ul la 
decizia școlii 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Caraş-Severin 

24 ore 75 04-
09.04.2016 

11-
16.04.2016 

18-
23.04.2016 

ION MOATĂR 
SORINA CORCOAŢĂ 
Sala Polivalentă 
Reşiţa 

13.  Pregătire 
psihopedagogică 
pentru 
definitivarea în 
învăţământ 

Asociaţia EDU 
ACT Reșița 

50 30  mai-iunie 
2016 

GIANINA-CĂTĂLINA 
PRODAN 
LAVINIA NIȚULESCU 
Asociaţia EDU ACT 
Reșița 

14.  Noutăți în 
structura info-
documentară la 
nivelul 
învățământului 
peuniversitar 

Casa Corpului 
Didactic 
Gorj 

24 ore 25 03.06-
11.06.2016 

ALINA-MIHAELA 
FIRAN 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 

15.  Metode interactive 
în predare-
învățare-evaluare 

- 24 ore 150 12-
20.03.2016 

26.03-
03.04.2016 

09-
17.04.2016 

28.05-
12.06.2016 

18-
26.06.2016 

09-
17.07.2016 

SIMONA VOIN 
Şcoala Gimnazială 
Berzasca 
Şcoala Gimnazială 
Zăvoi 
Colegiul Naţional 
Mircea Eliade Reşiţa 

16.  Dezvoltarea 
competenţelor de 
evaluare a cadrelor 
didactice pentru 
examenul de 
definitivare în 
învăţămţnt şi 
concursul naţional 
pentru ocuparea 
posturilor/catedrel
or declarate 
vacante/rezervate 
în unităţile de 
învăţământ 
preuniversitar 

Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 
Casa Corpului 
Didactic 
Timiş 

133 ore 
 

25 24.06-
16.08.2016 

DACIANA ARDELEAN 
NOEMI NEAMŢU 
VASILE MICLĂUŞ 
FLORICA PUŞCAŞ 
OTILIA BERSAN 
RODICA BEICU 
JULIA ILIESCU 
SILVIU ANDONIE 
IULIANA GALEŞ 
ANGELA OSAIN 
SIMONA DUIULEASA  
VALERICA NEGRU 
VALENTINA 
URECHIATU  
ION DUMITRU 
Casa Corpului 
Didactic 
Caraş-Severin 

17.  Dezvoltarea 
resursei umane 
pentru 
managementul 
eficient al bazelor 
de date calitative şi 
utilizarea 
borderoului 
electronic în cadrul 
examenelor 
naţionale (DRU-
MEBEN) 

Centrul 
Naţional de 
Evaluare şi 
Examinare 

47 ore 25 18 – 
26.07.2016 

NICOLICEA 
CONSTANTIN 
Colegiul Tehnic 
Reşiţa 

Total programe: 17 Total cursanți: 935 Total formatori: 36 
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  PARTENERIATE (ACTIVITĂŢI, PROIECTE, BURSE INTERNAŢIONALE) 
 

Denumirea programului 
Parteneri Forma de 

finalizare Din ţară Internaţionali 

Seminar European 
MIGRATION IN EUROPA-
AUSTRIA 

Inspectoratul Școlar Județean 
Caraș-Severin 

Asociația 
Europeană a 
Educatorilor-
filiala Austria 
Institutul 
Pedagogic 
Steiermark-
Austria 

Schimb de 
experiență 

Seminar Internațional 
PORTRETE DE DASCĂL, ediția 
a VII-a 

Asociația Generală a Învățătorilor 
din România Comunitatea 
Sârbilor din România 
Sucursala AGIRO a Cadrelor 
Didactice de etnie sârbă din 
România 
 

Asociația 
Cadrelor 
Didactice d Etnie 
Română din Sebia 
Românii 
Independenți din 
Serbia 
Liceul din Veliko 
Gradiște 

Conferință 
Focus-grupuri 
Material editat 

Simpozion Internațional 
DASCĂLII BĂNĂȚENI-
DASCĂLII VIITORULUI 

Asociația Învățătorilor Bănățeni 
Asociația Învățătorilor Caraș-
Severineni 

ONG Skola Plus 
Biserica Albă, 
Serbia 

Sesiune de 
formare, work-
shop-uri 
Material editat 

Colcovii Nedeia – “Banatul 
viu la 2015”, ediţia I 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Caraş-
Severin, Universitatea de Vest 
Timişoara 

 Colocviile 
literare 

Gugulan cu car cu mere – 
ediţia a V-a 

Primăria Municipiului Caransebeş 
Episcopia Caransebeşului 
Casa de Cultură George Suru 
Caransebeş 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Caraş-
Severin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr. 4 Caransebeş 

 Festivalul 
folcloric cu 
participare 
internaţională 

5 octombrie - Ziua 
Internaţională a Educaţiei 
Dezbatere cu tema 
Educaţia….în impas? 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Asociaţia Învăţătorilor Caraş-
Severineni 
ONG Salvaţi Copiii – filiala Caraş-
Severin 

 Dezbatere 

Zilele Bibliotecii Judeţene 
Paul Iorgovici - prezentarea 
monografiei Patrimoniul 
Cultural al Banatului  

Centrul de Cercetări pentru 
Protecţia Mediului şi Bunurilor 
Culturale Victor Duculescu din 
cadrul Universităţii Eftimie Murgu 
Reşiţa 
Biblioteca Judeţeană Paul 
Iorgovici Caraş-Severin 

 Distribuirea 
volumului către 
bibliotecile 
școlare 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Educativa – Oportunități de 
studiu în străinătate pentru 
elevi - sesiune adresată 
cadrelor didactice care 
predau în ciclul liceal 

 Edmundo – A 
World Education 
EDUCATIVA 
Teacher Network 
 

Sesiune de 
formare 

Festivalul Toamnei - 
Grădinari, ediția a IX-a  

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Consiliul Local Grădinari 
Școala Gimnazială ”Pavel Bordan” 
Grădinari 

 Materiale 
editate, audio-
video 

Conferința de fizică Otto 
Aczel – ediţia a V-a 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Liceul Teoretic ”Diaconovici-
Tietz” Reșița 

 Conferința 

Concurs județean Copil ca 
tine sunt și eu - ediţia a VII-a, 
în cadrul Proiectului 
Împreună pentru viitor 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Grădinița cu Program Prelungit 
”Floarea –Soarelui” Reșița 

  
Concurs 
județean 

Simpozion județean Sportul 
între beneficii și provocările 
lumii contemporane 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Grădinița cu Program Prelungit 
”Floarea –Soarelui” Reșița 

 
Materiale 
editate 

Festival Judeţean de Colinde 
Florile dalbe 
- ediţia a VII-a 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa   

 
Festival 
Judeţean 

Colocviile revistei Almăjul 
prilejuite cu ocazia împlinirii 
a 20 de ani de la apariţia 
primului număr al revistei 
“Almăjul” 

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Caraş-Severin  
Asociaţia Publiciştilor Presei 
Rurale din Banat 
Asociaţia Culturală ,,Banatcult” 
Almăj 
Revista de cultură ,,Almăjul” 

 
Colocviile 
revistei 

Concurs național înscris în 
Calendarul Activităților 
Educative Regionale și 
Interjudețene 2016 – 
SPORTUL ÎN VIAȚA MEA 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Academia Olimpică Română – 
filiala Caraș-Severin 
Direcția pentru Tineret și Sport 
Caraș-Severin 
Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița 

 Concurs național 

Concurs Județean de creație 
literară și plastică – COPIII, 
MESAGERII PĂCII 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
 

 
Expoziție;  Carte 
Copiii mesagerii 
păcii 

Simpozion Național - 
Profesionalizarea carierei 
didactice din perspectiva 
educației permanente 
(sustenabilitate proiect 
POSDRU) 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş- Severin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mehedinți 
Casa Corpului Didactic Mehedinți 

 
Simpozion 
Național 

Simpozion Județean - 
Impactul socio-emoțional 
asupra copiilor ai căror 
părinți sunt plecați în 
străinătate 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Grădinița cu Program Prelungit 
Dumbrava Minunată, Reșița  
Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Caraș-
Severin 

 
Simpozion 
Județean 
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 Conferința Națională a 
Directorilor Români ai 
Școlilor Creștine 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Liceul Teologic Baptist Reșița  
Școala Primară Harul Lugoj 
 

Asociația 
Internațională a 
Școlilor Creștine 
(ACSI) 

Conferință  

Sesiuni de informare - 
ERASMUS  IN SCHOOL 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Erasmus Student Network 
România  

 
Sesiune 
informare 

Festivalul coral județean Lia 
Ponoran, ediția a XV-a 2016  

Primăria Reșița 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița 

 Festival coral 

Concursul județean de creații 
literare 
Povestea mea, ediția a IV-a 
2016 

Inspectoratul Școlar Județean 
Caraș-Severin 
Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin 

 
Concurs 
județean, Carte 
Povestea mea 

Conferința Națională 
Provocări ale educației într-o 
societate multiculturală 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Universitatea Eftimie Murgu 
Reșița 

 Material editat 

Simpozion 
Reşiţa – 245 de ani 

Primăria Municipiului Reşiţa 
Consiliul Local Reşiţa 
Muzeul Banatului Montan 
Universitatea Eftimie Murgu 
Reşiţa 
Forumul Democratic al 
Germanilor din Caraş-Severin 

 
Simpozion 
județean 

Simpozion 
Internaţional: Educaţia – 
factor determinant în 
formarea personalităţii 
copilului 

Primăria Municipiului Reşiţa 
Universitatea Eftimie Murgu 
Reşiţa 
Organizaţia Salvaţi Copiii, filiala 
Reşiţa 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Caraş-Severin 
Teatrul de Vest Reşiţa 
Direcţia de Sănătate Publică 
Caraş-Severin 

ONG Skola Plus 
Biserica Albă 
Serbia 
 

Material editat, 
album foto 

Simpozion Internaţional: 
Valorificarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale în context 
european 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin 
Primăria Teregova 
Liceul Tehnologic Sfântul Dimitrie 
Teregova 
 

Școala Gimnazială  
Uzdin Serbia ONG 
Bunicuțele Uzdin 

Material editat, 
album foto 

Simpozion Regional Educaţie 
pentru patrimoniu 
ediţia a IV-a 

Inspectoratul Școlar Județean 
Caraș-Severin 
Şcoala Gimnazială Zăvoi 

 
Simpozion 
regional 

Simpozion regional: Mediul 
în atenţia dascălilor 
Concurs regional: Protejarea 
ecosistemelor Banatului 
Montan 

Primăria Cornereva 
Şcoala Profesională Agricolă 
Cornereva 
Colegiul Tehnic Reşiţa 
 

 
Simpozion 
regional Concurs 
regional 

Total programe                                        35 

 


