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  SEMINARUL  
DIDACTICA INTERNAŢIONAL  

 - EMBLEMĂ A 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI               

CARAȘ-SEVERINEAN 
 

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou 
cadru strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale.  Strategia 
Europa 2020 propune trei priorități interconectate:  

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei 
economii bazate pe cunoaștere și inovare; 
• creștere durabilă: promovarea unei 
economii mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, mai ecologice și mai 
competitive; 
• creștere favorabilă incluziunii: promovarea 
unei economii cu o rată ridicată a ocupării 
forței de muncă, care să asigure coeziunea 
socială și teritorială. 

În acest context,  tema impuls propusă de 
organizatorul principal – Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin - pentru a XXV-a ediție a SEMINARULUI 
DIDACTICA INTERNAŢIONAL este Educația și 
formarea într-o Europă inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.  

Obiectivul principal al Seminarului Didactica 
Internațional este acela de a pune la baza acțiunilor 
derulate dialogul și comunicarea didactică, 
dezvoltarea dimensiunii europene a educației, 
dezvoltarea profesională și personală  prin activitățile 
de formare continuă, promovarea diversității și 
creativității în curriculumul școlar, realizarea unei noi 
paradigme în învățământ și educație în concordanță 
cu standardele europene  în domeniu. 

ET 2020 a fost creat pe baza realizărilor 
programului de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 
2010), în scopul de a răspunde la provocările care sunt 
încă de actualitate în ceea ce priveşte crearea unei 
Europe bazate pe cunoaştere şi transformarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii într-o realitate pentru 
toţi. 

Principalul scop al cadrului este de a sprijini 
statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în 
continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. 
Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor 
mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, 
precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă 
şi capacitatea de integrare profesională. Cadrul ar 
trebui să ia în considerare întregul spectru de sisteme 
de educaţie şi formare profesională dintr-o 
perspectivă a învăţării pe tot parcursul vieţii, 
acoperind toate nivelurile şi contextele (inclusiv 
învăţământul non-formal şi informal). 

În acest sens, sunt stabilite patru obiective 
strategice ale cadrului: 

• realizarea în practică a învăţării pe tot 

parcursul vieţii şi a mobilităţii – sunt 
necesare progrese privind punerea în aplicare 
a strategiilor de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, dezvoltarea cadrelor naţionale pentru 
calificări în legătură cu Cadrul european al 
calificărilor şi stabilirea unor parcursuri 
educaţionale mai flexibile. Ar trebui să fie 
extinsă mobilitatea şi să se aplice Carta 
europeană a calităţii pentru mobilitate;  
• îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei 
educaţiei şi formării – toţi cetăţenii trebuie 
să poată dobândi competenţe-cheie, iar toate 
nivelurile de educaţie şi formare profesională 
trebuie să devină mai atractive şi mai 
eficiente;  
• promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi 
a cetăţeniei active – educaţia şi formarea ar 
trebui să permită tuturor cetăţenilor să 
dobândească şi să dezvolte abilităţi şi 
competenţe necesare pentru a permite 
ocuparea unui loc de muncă şi continuarea 
învăţării, cetăţenia activă şi dialogul 
intercultural. Dezavantajul educaţional ar 
trebui să fie remediat prin asigurarea unui 
învăţământ preşcolar de înaltă calitate;  
• stimularea creativităţii şi a inovării, 
inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate 
nivelurile de educaţie şi formare – 
promovarea dobândirii de către toţi 
cetăţenii a unor competenţe transversale şi 
garantarea bunei funcţionări a triunghiului 
cunoaşterii (educaţie-cercetare-inovare). Ar 
trebui promovate parteneriatele dintre 
întreprinderi şi instituţiile de învăţământ, 
precum şi comunităţile mai largi de cursanţi, 
care să implice reprezentanţi ai societăţii 
civile şi alte părţi interesate. 

Activitățile ce vor avea loc în cadrul Seminarului 
DIDACTICA au în vedere și formarea modelului 
„cadrului didactic profesionist”, pe baza standardelor 
și indicatorilor de performanță specifici Uniunii 
Europene, care necesită formarea și dezvoltarea 
competențelor legate de:  

 racordarea școlii românești la valorile școlii 
europene; 

 dezvoltarea competențelor specifice 
dezvoltării regionale; 

 dezvoltarea unui nou curriculum centrat pe 
nevoile elevului; 

 utilizarea maximală a tuturor resurselor de 
învățare;  

 elaborarea proiectelor școlare centrate pe 
formarea de competențe; 

 responsabilizarea pentru dezvoltarea 
profesională și evoluția în cariera didactică; 

 asumarea noilor roluri în condițiile unei 
societăți a cunoașterii și a dezvoltării globale. 

Accentul trebuie pus în primul rând pe cele mai 
durabile și mai relevante aspecte ale cooperării pentru 
dezvoltare, cum ar fi solidaritatea și justiția la nivel 
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  global, coerența politicilor în scopul dezvoltării, 
obiectivele de dezvoltare durabilă, bunurile publice 
globale și provocările aferente, precum și rolul 
cetățenilor europeni în calitate de actori și de 
consumatori într-o economie globală.  

Așa cum în majoritatea țărilor Uniunii Europene, 
„exercițiile de viziune” asupra problemelor educației și 
formării profesionale, însoțite de ample dezbateri 
publice și de implicarea autentică a unui număr mare 
și variat de actori educaționali, economici și  sociali, 
reprezintă realități obișnuite, Seminarul Didactica 
Internațional a rămas, din acest punct de vedere, un 
proiect viabil.  

Având în vedere deschiderea spre Europa de care 
au dat dovadă reprezentanții județului nostru, în 
special după 1990, pentru realizarea dezideratului 
comun de compatibilizare a învățământului și 
educației cu valorile europene, Seminarul Didactica, 
născut în capitala Landului Stiria, la Graz, în 1991, cum 
afirma prof. mag. Karl Haas, „a fost un capăt de pod 
spre România, iar capătul de pod a fost susținut  de 
piloni, mai întâi la Gyor și apoi la Pecs, în Ungaria”.  

Fixarea pilonului din Caraș-Severin s-a realizat la 
Liceul Pedagogic C. D. Loga din Caransebeș (actualul 
Colegiu Național C. D. Loga Caransebeș) grație 
demersurilor făcute de regretații prof. dr. Ioan-
Cornelius Scheuşan, la vremea respectivă Inspector 
Școlar General și prof. Gheorghe Magas, pe atunci 
director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, 
precum și de profesor doctor Nicolae Grindeanu, 
directorul Liceului Pedagogic C. D. Loga Caransebeș la 
vremea respectivă, acum Inspector Școlar General la 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.  Apoi, 
timp de aproape 17 ani, DIDACTICA a fost ”vie” 
datorită inițiativei și implicării echipei Casei Corpului 
Didactic, coordonată de domnul director TUDOR 
DEACONU.  

Temele impuls propuse de-a lungul anilor au fost 
adevărate provocări care au supus dezbaterii cele mai 
actuale demersuri care vizează didactica modernă,  
educația ca un sector de interes public, formarea 
cadrelor didactice, aducând în actualitate practicile de 
succes din România, din Europa și nu numai, fără de 
care schimbarea de mentalitate nu ar fi posibilă. 

Parteneriatul stabilit cu specialiștii austrieci nu s-
a limitat în perioada 1990 – 2006, doar la Colocviile de 
toamnă de la Retzhof-Austria, pentru profesori, 
Kinderferienaktion (vacanța de vară a copiilor din 
Caraș-Severin în Stiria-Austria)  sau la Seminarul 
Didactica Internațional, ci s-a dezvoltat și în domeniul 
formării manageriale. 

Astfel, au avut loc șapte stagii de formare în 
perioada 1999-2010, după cum urmează: Calitatea 
managementului și a educației - 7-9 octombrie 1999; 
Managementul schimbării – Schimbarea 
managementului - 25-27 septembrie 2000; 
Managementul eficient și dezvoltarea instituțională - 
27-29 septembrie 2001; Managementul formării pe 
programe și proiecte locale și regionale - 23-25 
septembrie 2004; Colocvii de toamnă: Noul cadru 

legislativ privind asigurarea calității în educație – 
descentralizarea în învățământul preuniversitar - 6-9 
octombrie 2005; Calitatea managementului școlar și 
educațional în unitățile de învățământ preuniversitar 
din județul Caraș-Severin - 1-4 noiembrie 2006; 20 de 
ani de parteneriat în Didactica - 21 – 24 octombrie 
2010;  

De remarcat varietatea și actualitatea temelor 
impuls propuse la edițiile anterioare ale Seminarului 
Didactica și Didactica Internațional  organizate de 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin: 1992 – Start 
Didactica: teme la alegerea participanților; 1993 – 
Tematică în două ateliere de lucru (Istoria central-
europeană sub raport economic, politic și cultural); 
1994 – Tematică diferențiată pe cinci ateliere 
(Convergențe în dezvoltarea istoriei popoarelor central 
europene); 1995 - Ce poate face fiecare dintre noi? – 
nouă ateliere,  nouă teme diferențiate (Istorie și destin 
, universalitate și specificitate în istoria românilor); 
1996 – Didactica din perspectiva reformei 
învățământului -  prima temă impuls (Ființă istorică și 
devenire, spațiu și timp la români); 1997 – Școală, 
familie, comunitate locală (Geopolitica și problematica 
puterii); 1998 – Comunicare internă și externă 
(Banatul montan – spațiu  al comunicării 
interculturale); 1999 – Comunicare internă și externă 
(multiculturalismul bănățean, un posibil model 
existențial); 2000 – Formarea de capacități – rațiunea 
de a fi a școlii; 2001 – Elevul – partenerul nostru?; 
2002 – Climatul școlar – personalizarea școlii; 2003 – 
Învățământul centrat pe programe și proiecte; 2004 – 
Managementul formării competențelor; 2005 – 
Evaluarea centrată pe competențe și performanțe 
școlare; 2006 – Globalizare – valori naționale; 2007 – 
Promovarea și valorificarea diversității culturale în 
educație; 2008 - Diversitatea în curriculumul școlar – 
educația interculturală; 2009 - Creativitate și inovație 
în curriculumul școlar; 2010 - De la școala incluzivă la 
comunitatea incluzivă și coeziune socială; 2011 – 
Formarea competențelor sociale prin activități de 
voluntariat care promovează cetățenia activă; 2012 – 
Să redescoperim identitatea națională în curriculumul 
școlar:  spațiul geografic - suport al comunității 
umane; 2013 - Educație pentru cetățenie europeană; 
2014 – Creșterea competitivității regionale prin 
promovarea inovării și specializării didactice; 2015 - 
Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin 
curriculum-ul școlar.  

De-a lungul unui sfert de secol, Seminarul 
Didactica a fost conceput ca un forum internațional 
pentru dezbaterea celor mai actuale probleme ale 
educației și învățământului, care a reunit de-a lungul 
anilor reprezentanți ai învățământului din țări 
europene și chiar din Statele Unite ale Americii, 
devenind astfel simbolul emblematic al 
învățământului din Banatul Montan, în cadrul 
activităților de  formare continuă a cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar. 

Revista Școala caraș-severineană este unul 
dintre produsele finale ale DIDACTICII, anul acesta a 
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  împlinit 25 de ani de la primul număr și, cu această 
ocazie, a fost lansată seria III, numărul 1 (51), în cadrul 
unui eveniment cultural deosebit, dedicat dascălilor 
cărășeni. 

 
Prof. NICOLETA MARCU  

Director Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 

 
 

 

REPERE IDENTITARE ALE 
SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI 

la Casa Corpului Didactic  
Caraș-Severin 

 
Joi, 16 martie 2017, Casa Corpului Didactic 

Caraș-Severin a fost gazda unei manifestări culturale 
de excepție, desfășurată sub genericul Repere 
identitare ale spiritualității românești. Organizarea 
aparține instituției gazdă în colaborare cu Centrul 
Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Tradiţionale Caraş-Severin și Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici. 

Programul a cuprins:  
● Prezentarea unor Publicații culturale ale 

Banatului Montan: „Școala caraș-severineană” 
(coordonator Nicoleta Marcu), „Nedeia” (redactor-șef 
Angelica Herac); „Almăjana” (redactor-șef Iosif Băcilă)  

● Prezentare și lansare de cărți: Conceptul de 
cultură tradițională, coordonatori Angelica Herac și 
Adela Lungu-Schindler; Valea Almăjului – oameni și 
fapte, I-II, coordonatori Florina-Maria Băcilă și Iosif 
Băcilă; Rolul religiei în dinamica identitară a 
comunităților, de Lazăr Anton Dorziana – o 
(re)construcție a textului prin limbaj, de Florina-
Maria Băcilă 

● Alocuțiuni ale invitaților: Ada D. Cruceanu - 
critic de artă, Gheorghe Jurma - editor și critic literar, 
Adela Lungu-Schindler - profesor 

● Momente artistice și poetice susținute de: 
Iulia-Andreea Anton (elevă, Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici), Costel Simedrea (scriitor), Nicolae 
Preda , (scriitor) Iosif Băcilă, Eliza Marcu și Daria 
Cernicica (eleve, Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița) 

 

 



 

 

9. DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 3
(5

3
) 

 
9

7
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

Activitățile s-au desfășurat în sala de curs a Casei 
Corpului Didactic Caraș-Severin, unde a fost 
amenajată o expoziție cu cărțile și revistele 
prezentate, cu participarea unui public format din 
scriitori și oameni de cultură, reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și cadre 
didactice. 

În deschidere, domnul profesor Iosif Băcilă a 
mulțumit directorului CCD CS, Nicoleta Marcu pentru 
implicarea și dăruirea de care a dat dovadă în 
organizarea evenimentului, amintind că peste o lună 
revista Almăjana, al cărei redactor-șef este, va împlini 
18 ani. Doamna director Nicoleta Marcu prezintă 
colecția de reviste Școala caraș-severineană, 
cuprinzând: trei numere din 1983 cu titlul Școala 
cărășană, apoi revista reeditată, începând cu anul 
1991: seria I (nr. 1-22, anii 1991-1997), seria II (nr. 23-
49, anii 1997-2014), inclusiv primele două numere 
apărute într-un format nou (seria III), cu rubrici fixe, 
din ianuarie și octombrie 2016. De asemenea, este 
prezentată activitatea Editurii „Gheorghe Magas” a 
Casei Corpului Didactic, numită după regretatul 
profesor care a îndeplinit funcțiile de inspector școlar 
general și director al Casei Corpului Didactic, 
inițiatorul Colocviilor de toamnă și al Seminarului 
Didactica Internațional. Se editează cu prioritate carte 
didactică în format electronic și letric: lucrări ale 
cadrelor didactice susținute în cadrul unor conferințe 
de specialitate, ghiduri de bună practică, volumele 
„Povestea mea” și „Copiii, mesagerii păcii”; cea mai 
recentă, „O serbare pentru fiecare”, urmând să aibă 
lansarea în luna aprilie. 

Doamna Angelica Herac face o prezentare a 
revistei „Nedeia”, revistă de cultură tradițională, 
„…sărbătoarea de suflet a bănățenilor”, cea care 
contribuie la păstrarea identității tradiționale a 
Banatului Montan, fiind „…situată între două lumi, 
trecut și prezent, cu deschidere spre viitor…”. Apare 
bilunar din 2013 sub acest nume care i-a fost dat de 
directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, 
domnul Gheorghe Țunea, având rubrici reper pentru 
cei interesați, colaborând cu cadre didactice, scriitori 
și alte categorii socio-profesionale, cu răsunet în țară 
și peste hotare, în comunitatea „bănățenilor de 
pretutindeni”. 

Editorul și criticul literar Gheorghe Jurma 
relevează că volumul „Conceptul de cultură 

tradițională” a plecat de la o anchetă începută de 
profesoara Adela Schindler de la Colegiul Național 
„Mircea Eliade” din Reșița, rezultatele acesteia fiind 
adunate în cartea apărută la Editura „Timp” din Reșița, 
gen de publicație „oarecum unic” în care semnează 
specialiști în domeniu (Gheorghe Țunea, Daniela 
Băcilă, Gheorghe Jurma, Ada D. Cruceanu, Gheorghe 
Popovici ș.a.), consideră că e un punct de plecare 
pentru alte cercetări, concluzionând sintetic că 
„Revista Nedeia a determinat niște lucruri.” 

Coautoarea cărții „Conceptul de cultură 
tradițională”, Adela Schindler consideră că lecturarea 
acesteia lămurește concepte tradiționale prin opiniile 
exprimate de specialiști în folcloristică și etnografie și 
de alți colaboratori ai revistei „Nedeia”. Ancheta s-a 
desfășurat pe parcursul a trei numere ale revistei 
„Nedeia”, cartea venind cu mai multe răspunsuri. 

Domnul profesor Iosif Băcilă își amintește că primul 
număr al reviste „Almăjana” i se datorează tot 
domnului profesor Gheorghe Magas, fiind prezentat 
primei delegații din Austria în cadrul Seminarului 
Didactica Internațional, apărând ca revistă școlară, 
fără specificarea numărului pe copertă, editând-o în 
două zile cu ajutorul domnului Gheorghe Jurma. 
Cuprindea valorile culturale și educaționale ale „Văii 
Miracolelor” (Valea Almăjului); revista a continuat să 
apară ca publicație a Centrului Cultural Bozovici, 
incluzând creații ale elevilor, monografii scrise de 
cadre didactice, articole semnate de scriitori care își 
au rădăcinile în Valea Almăjului, avându-l colaborator 
o vreme pe fiul lui Tudor Arghezi, Baruțu Arghezi; 
cuprinde materiale legate de istorie, folclor, oameni 
marcanți ai locului, precum și scrieri ale unor autori 
străini. Dificultățile financiare cu care se confruntă 
sunt depășite în principal cu ajutorul a doi sponsori 
Societatea Culturală „Țara Almăjului” din Timișoara și 
Asociația „Pro Almăj”. Revista participă la târgurile de 
carte din țară, a fost prezentată în emisiuni radio și TV, 
fiind premiată în străinătate alături de o altă revistă 
românească, „Brâncuși”. La îndemnul domnului 
profesor Pavel Panduru, ia naștere ciclul tezaur 
„Oameni de seamă din Valea Almăjului” până acum 
apărând două din cele șapte volume. 

 Despre autoarea cărților „Omonimia în limba 
română” și „Dorziana – o (re)construcție a textului 
prin limbaj”, Florina-Maria Băcilă, criticul de artă Ada 
D. Cruceanu afirmă că, la fel ca în cazul lui Traian Dorz, 
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  avem de-a face cu o personalitate pozitivă; vine cu 
întrebări în calitate de lingvist și în același timp este o 
cunoscătoare a textului Biblic, e cercetătoare, face 
critică de identificare, se pliază pe sufletul poetului,      
adresându-i la final îndemnul: „Cred că în viitor poți să 
fii Maica Benedictina, după ce ai fost Zoe Dumitrescu 
Bușulenga…întâi departe, apoi aproape…” 

 
  Florina-Maria Băcilă, conferențiar univ dr. la 

Universitatea de Vest Timișoara, menționează că la 
Reșița are loc a noua lansare a „Dorzienei”, carte pe 
care a scris-o, așa cum i-a răspuns unui reporter, cu 
gândul la basmele copilăriei, mai exact la „Tinerețe 
fără bătrânețe și viață fără de moarte”, înfrângându-și 
teama de moarte simțită în trecut, ca o regăsire a 
ființei, considerând cartea un început de epopee care 
trebuie continuată. Ni-l prezintă pe Traian Dorz ca pe 
un poet supraconfesional, existând o relație intimă 
între om și Dumnezeu, având o dimensiune misionară 
și militantă în urma experienței încarcerării pe care a 
îndurat-o. E remarcabil gestul Florinei Băcilă de 
repunere în circulație a unui poet religios. 

 Alocuțiunile autorilor și specialiștilor în critică 
literară au fost completate de momente artistice 
emoționante prin măiestria violonistelor Eliza Marcu și 
Daria Cernicica, eleve la Liceul de Arte „Sabin Păuța” 
din Reșița, a Iuliei-Andreea Anton, elevă la Liceul 

Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici, cea care a 
interpretat vocal, acompaniată la orgă de tatăl ei, 
profesorul Lazăr Anton (autorul cărții „Rolul religiei în 
dinamica identitară a comunităților”) cântecul „Numai 
cei cu gând curat” pe versurile lui Traian Dorz.  

Poeții Costel Simedrea și Nicolae Preda au recitat 
din creația proprie versuri de factură religioasă, iar 
Iosif Băcilă a citit poezii dedicate celor care i-au fost 
model în viață și în activitatea publicistică, tatălui său 
și profesorului de limba roomână din anii săi de 
școală, David Blidariu. 

 Evenimentul a fost prezentat și în media 
locală. 

 
 

Prof. metodist ADRIANA BONCIU 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 
 

 

 
DIN VALIZA CU PROIECTE ... 

 
 
FORMAREA COMPETENȚELOR CADRELOR 

DIDACTICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII 
EDUCAȚIONALE ȘI DE MANAGEMENT LA STANDARDE 
EUROPENE este deja un proiect de succes. Este un 
proiect ERASMUS PLUS, Educație școlară-mobilități 
depus la termenul din 2 februarie 2016 de către 
Colegiul Tehnic din Reșița și aprobat pentru finanțare.  

Obiectivele proiectului sunt: 
Obiectiv general: Îmbunatățirea accesului 

cadrelor didactice din invățământul tehnic liceal și 
profesional la oportunități de formare continuă prin 
Erasmus Plus. 

2. Obiective specifice: 
a. Formarea, dezvoltarea și consolidarea 
competențelor profesionale pentru 9 cadre 
didactice, în vederea livrării de servicii 

educaționale de calitate prin participarea la 4 
cursuri de formare; 
b. Îmbunatățirea nivelului de competențe 
manageriale pentru 2 cadre didactice în 
vederea implementării unui sistem de 
management modern; 
c. Îmbunatățirea nivelului de competențe 
profesionale și de management realizate prin 
certificarea EUROPASS a aproximativ 20% din 
totalul grupului țintă. 

Grupul țintă este format din cadrele didactice: 
profesori din diferite arii curriculare și reprezentanți ai 
Consiliului de Administrație al școlii, iar conform 
aplicației doar 11 profesori, în urma unui concurs de 
selecție participă la cursuri de formare pe durata unui 
an ( august 2016-august 2017). 

În perioada 3 septembrie – 9 septembrie 2016, 3 
cadre didactice: Blujdea Elena, Salai Maria si Lungu 
Sorina Mirela au participat în Malta la cursul: ICT for 
Collaborative, Project-Based Teaching and Learning.  
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Ca urmare a participării la acest curs și dobândirii 
de competențe, cele trei cadre didactice au propus în 
Oferta de formare 2016-2017 a Casei Corpului Didactic 
Caraș-Severin, cursul cu titlul „Folosirea IT-ului în 
procesul didactic gimnazial și liceal”. 

Cursul „Folosirea IT-ului în procesul didactic 
gimnazial și liceal” a început în luna decembrie 2016, 
iar până în prezent a fost format un număr de 100 de 
cadre didactice ale COLEGIUL TEHNIC din Reșița, 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „AURORA” 
REȘIȚA, CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
„CHRISTIANA” BOCȘA. 

 

   

 
Competențele dobândite de către participanții la 

acest curs sunt: 
a. Identifică instrumentele IT adecvate 

procesului didactic; 
b. Utilizează aceste instrumente pentru 

realizarea lecțiilor interactive și 
evaluarea cunoștințelor și competențelor 
elevilor; 

Experiența dobândită de cadrele didactice 
participante înProiectul ERASMUS a fost valorificată cu 
succes prin transferul de competențe, de la formatorii 
Elena BLUJDEA și Maria SALAI către colegii participanți 
la cursul de formare organizat de Casa Corpului 
Didactic Caraș-Severin, urmând ca și alte cadre 
didactice să beneficieze de această formare. 

Prof. metodist ELENA BLUJDEA 
Colegiul Tehnic Reșița 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
 

  
ATELIERELE DIDACTICA  

Activități înscrise în SEMINARUL DIDACTICA INTERNAȚIONAL 
Ediția XXV – 2016 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ / 
Coordonator 

Denumirea/tipul 
ATELIERULUI 
DIDACTICA/ 

ediția 

Nivelul 
activității 

Perioada
/ Data de 
derulare 

Locația 

Număr participanți 

Produse 
finale 

C
ad

re
 

d
id

ac
ti

ce
 

C
o

p
ii 

P
ăr

in
ți

 

In
vi

ta
ți

 d
in

 

co
m

u
n

it
at

e 

1. 1 Liceul Teologic 
Baptist Reşiţa/ 
ALEXANDRU 
SZUCS  

CONFERINŢA 
MANAGERILOR 
ŞCOLARI - I 

Internaţional 
24-26 
martie  

Centrul de 
Educaţie 
Creştină 
Surduc 

40 3 2 3 
Albume 
foto 

2.  
Liceul Teologic 
Baptist Reşiţa/  
ALEXANDRU 
SZUCS 

Educaţia 
creştină în 
secolul XXI  - 
CONFERINŢĂ 
CADRE 
DIDACTICE - I 

Internaţional 
9 
aprilie  

Liceul 
Teologic 
Baptist 
Reşiţa 

210 40 10 8 
Albume 
foto 
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3.  Şcoala Gimnazială 
Nr. 7 Reşiţa /  
CRISTIANA 
SCHMALER; 
CRISTINA 
ARDELEANU 

Lia Ponoran – 
FESTIVAL 
CORAL PENTRU 
COPII - XV 

Județean 
21 
aprilie 

Liceul de 
Arte Sabin 
Păuța 
Reșița 

20 150 300 10 

Album 
Material 
site-ul 
școlii 

4.  Şcoala Gimnazială 
Dognecea/  
ŞTEFANIA 
TALIGAŞ  

Eu în Europa - 
CONCURS - I 
 

Judeţean 3 mai  
Şcoala 
Gimnazială 
Dognecea 

10 40 10 2 
Expoziţie, 
CD 

5.  Colegiul Tehnic 
Cărăşan / FELICIA 
MANU  

România în 
uniunea 
europeană – 
CONCURS -III 

Judeţean  9 mai  

Colegiul 
Tehnic 
Cărăşan 
Reşiţa 

4 30 - 2 Electronice 

6.  Școala Gimnazială 
Zăvoi/ 
PĂDUREANU 
NATALIA 

Europa- casa 
mea- CONCURS 
-II 

Județean 9 mai 
Școala 
Gimnazială 
Zăvoi 

10 30 2 5 

Albume, 
(publicații 
letrice, 
electronie, 
expoziție) 

7.  

Colegiul Naţional 
Mircea Eliade  
Reşiţa / 
GHIORGHIŢA 
FERCEA  

Diversitate şi 
unitate în 
contextul 
european al 
educaţiei – 
SIMPOZION -
VIII 

Judeţean 10 mai  

Colegiul 
Naţional 
Mircea 
Eliade 
Reşiţa 

150 50 25 
10-
15 

Publicaţii 
electronic
e, CD cu 
lucrările 
ISBN, 
expoziţie, 
album 

8.  

Liceul Teologic 
Baptist Reşiţa /  
ALEXANDRU 
SZUCS  

Vreau o şcoală 
ca acasă - 
CONCURS  
pentru 
învăţământul 
primar şi 
preşcolar - I 

Internaţional 13 mai  

Liceul 
Teologic 
Baptist 
Reşiţa 

100 200 10 10 
Albume 
foto, 
Expoziţii 

9.  

Colegiul Naţional 
Traian Doda 
Caransebeş / 
ELENA-DOINA 
LEPĂDAT  

Educaţia 
bazată pe 
inteligenţa 
emoţională. 
Tehnologii 
moderne de 
învăţare – 
CONFERINŢĂ - I 

Internaţional 13 mai  

Colegiul 
Naţional 
Traian 
Doda 
Caransebeş 

60 4-5  - 10 

Publicaţii 
în 
Revistele 
Anale ale 
Universităţ
ii Tibiscus 
Timişoara 

10.  Liceul Tehnologic 
Berzovia /  
DAN-ALEXANDRU 
MIHOLCEA  

Prezent şi viitor 
în şcoala 
românească 
SIMPOZION - IX 

Internaţional 19 mai  

Liceul 
Tehnologic 
Berzovia 
Berzovia 

60 20 20 20 
Publicaţii 
electronice 

11.  Şcoala 
Gimnazială Nr. 
7 Reşiţa / 
ILEANA 
POMOJA; 
CRISTINA 
ARDELEANU 

Drag mi-i 
graiul 
bănățan – 
FESTIVAL 
CONCURS 
PENTRU COPII 
- IX 

Interjudețean   20 mai 

Liceul de 
Arte Sabin 
Păuța 
Reșița 

50 250 400 10 

Album 
Material  
site-ul 
școlii 

12.  Şcoala Gimnazială 
Atanasie 
Cojocaru Pojejena 
/   
TOMISLAV 
POPOVICI  
 

Dansul și 
tradițiile 
bătrânilor, 
viitorul tinerilor 
–  
SIMPOZION / 
FESTIVAL - XVI 

Internaţional 20 mai  

Şcoala 
Gimnazială 
Atanasie 
Cojocaru 
Pojejena 

50 150 100 50 
Expoziţii, 
albume 
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  13.  Școala Gimnazială 
Zăvoi/ 
BOGDAN 
RAMONA IRINA 

Educație pentru 
patrimoniu- 
SIMPOZION-IV  

Regional  
20 mai-
17 iunie  

Școala 
Gimnazială 
Zăvoi 

50 40 10 20 
Publicaţie 
electronică, 
albume  

14.  

Şcoala Gimnazială 
Gheorghe Frăţilă 
Glimboca /  
MĂRIOARA ŢEPIŞ  

Şcoala 
părinţilor- Un 
mic mulţumesc 
pentru 
maturitate  - 
WORKSHOP-I  

Regional 
23-27 
mai  

Şcoala 
Gimnazială 
Nr. 3 Oţelu 
Roşu 
Şcoala 
Gimnazială 
Nr.1 Oţelu 
Roşu 

20 70 70 15 
Ghid-
auxiliar 

15.  

Şcoala Gimnazială 
Nr. 3 Oţelu Roşu /  
SIMONA ŢÎRU  

Casa Noastră –
Pământul, 
protejarea 
planetei, 
premisă a 
continuităţii 
vieţii – 
SIMPOZION -I 

Regional / 
Interjudeţean 

27 mai 

Şcoala 
Gimnazială 
Nr. 3 Oţelu 
Roşu  

75  25  19 10 

Publicaţii 
electronice 
 
 

16.  
Şcoala Gimnazială 
Nr. 3 Oţelu Roşu/  
SIMONA ŢÎRU  

Natura în ochi 
de copil - 
CONCURS, 
EXPOZIŢIE - I 

Regional / 
Interjudeţean 

27 mai  

Şcoala 
Gimnazială 
Nr. 3 Oţelu 
Roşu 

50 100 - - Expoziție 

17.  

Seminarul 
Teologic Episcop 
Ioan Popasu 
Caransebeş 
SORIN -DAVID  
OŢELARU 

Dimensiunea 
formatoare a 
învăţământului 
religios 
SIMPOZION- IV 
 Lumină și 
culoare 
Cultură şi 
tradiţe 
CONCURS-  

Judeţean 27 mai 

Seminarul 
Teologic 
Episcop 
Ioan 
Popasu 
Caransebeş 
 

100 100 - - 
Publicaţii 
electronice, 
expoziţie 

18.  
Şcoala Gimnazială 
Nr. 2 Reşiţa/  
MARIUS ȘANDRU 

Creativitate şi 
perspectivă în 
educaţie –  
SIMPOZION - 
VII  

Naţional 28 mai  
Şcoala 
Gimnazială 
Nr. 2 Reşiţa 

100 15 5 10 CD cu ISBN 

19.  Liceul Tehnologic  
Dacia Caransebeş 
/ CONSTANTIN-
FLORIN BOGDEA  

Practici 
incluzive în 
şcoală – 
 SIMPOZION - I 

Naţional 
23 – 31 
mai  

Liceul 
Tehnologic 
Dacia 

50 15 - 6 
Publicaţii 
letrice 

20.  Şcoala Gimnazială 
Constantin 
Daicoviciu/  
ILEANA-
LOREDANA 
CONCIATU  

Lumea copiilor -  
CONCURS  
Dascălul, 
copilul şi 
literatura  – 
SIMPOZION - I 

Judeţean 31 mai  

Şcoala 
Gimnazială 
Constantin 
Daicoviciu 

20 25 15 5 

Publicaţii 
electronice 
/ Letrice, 
Expoziţie 

21.  

Liceul Tehnologic            
Sf. Dimitrie  
Teregova /  
MARIA DAMIAN  

Creativitate, 
spirit 
întreprinzător şi 
antreprenorial 
într- o 
comunitate 
inteligentă, 
durabilă şi 
favorabilă 
incluziunii-
SIMPOZION / 
CONCURS- IV 

Internaţional 1 iunie  

Liceul 
Tehnologic 
Sf. Dimitrie 
Teregova / 
Căminul 
Cultural 
Teregova 

70 60 50 30 

Publicaţie 
electronică, 
ghid auxiliar, 
album, 
expoziţii 



 

 

9. DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN 

 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 3

(5
3

) 

 

1
0

2
 

  22.  

Universitatea 
Eftimie Murgu 
Reșița 

Educaţia – 
factor 
determinant în 
formarea 
personalităţii 
copilului 
SIMPOZIONUL 
INTERNAŢIONA
L 

Internaţional 6 iunie 

Universitat
ea Eftimie 
Murgu 
Reșița 

60 - - 10 
Publicaţie 
electronică 

23.  
Şcoala Gimnazială 
Băuţar / SOFICA 
CIOBANU  

Ciobănaşul - 
FESTIVAL-
CONCURS DE 
FOLCLOR - IV  

Interjudeţean 10 iunie  

Casa 
Culturală 
Ciobănaşul 
Băuţar 

50 300 50 50 CD 

24.  
Școala Gimnazială 
Zăvoi/ 
MĂRGAN 
DANIELA  

Doina Bistrei 
FESTIVAL/CON
CURS 
FOLCLORIC-VI  
 
 

Județean 21 iunie  

Școala 
Gimnazială 
Măru/ Casa 
culturală 
Măru 

70 400 50 50 Albume  

25.  

Colegiul Naţional  
Mircea Eliade  
Reşiţa /  
CORINA 
CHISELIȚĂ; 
LUCIANA SURU;  
SILVIA ZAHARIA  

Cea mai 
prețioasă 
călătorie este 
aceea către 
sufletul nostru, 
către noi înșine 
– SEMINAR / 
CONCURS - I 

Internaţional 24 iunie  

Colegiul 
Naţional 
Mircea 
Eliade 
Reşiţa 

200 200 25 20 
CD cu 
lucrările - 
ISBN 

26.  Grădiniţa cu 
Program 
Prelungit  Palatul 
Fermecat Reşiţa / 
TAMARA-
NICOLETA 
POTOCEANU  

Unitate prin 
diversitate – 
SIMPOZION - I 

Naţional septembrie  

Grădiniţa 
cu Program 
Prelungit  
Palatul 
Fermecat  
Reșița 

100 40 40 10 
Publicaţii 
electronice 

27.  
Grădiniţa cu 
Program 
Prelungit  
Semenic Reşiţa / 
ELENA PIRTEA  

Grădiniţa mea, 
grădiniţa 
noastră  – 
SIMPOZION / 
CONCURS ARTĂ 
PLASTICĂ - I 

Judeţean 
15-30 
octombrie  

Grădiniţa 
cu Program 
Prelungit 
Semenic 
Reşiţa 

30 60 40 20 
Publicaţie 
electronică 
Expoziţie 

28.  Grădiniţa cu 
Program 
Prelungit  Riki-
Priki  Reşiţa /  
ALINA ALBAI  

Copilărie în 
culori-
CONCURS - I 

Internaţional octombrie  

Grădiniţa 
cu Program 
Prelungit  
Riki Priki  
Reşiţa 

50 100 15 15 
Expoziție, 
album 

29.  
Grădinița cu 
Program 
Prelungit Floarea 
Soarelui  Reşiţa /  
ELENA COCA  

Învăţământ 
românesc, 
învăţământ 
european – 
SIMPOZION - II 

Naţional octombrie  

Grădiniţa 
cu Program 
Prelungit  
Floarea 
Soarelui  
Reşiţa 

50 100 - 10 
Publicaţii 
electronice 

 
Prof. NICOLETA MARCU 

Director Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
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  EDITURA GHEORGHE MAGAS – apariții editoriale 
 

În luna mai a anului trecut, pentru a marca 25 de ani de la prima ediție a Seminarului Internațional 
DIDACTICA, am făcut demersurile necesare la Biblioteca Națională a României pentru înființarea unei edituri a 
Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.  

Data de 16 mai 2016 este prima zi de funcționare a Editurii Gheorghe Magas. 
De ce GHEORGHE MAGAS?  
GHEORGHE MAGAS s-a născut la Caransebeș în 13 februarie 1946. Studiile le-a urmat la Liceul Pedagogic 

Caransebeș (gimnaziul), Liceul Pedagogic Arad și Universitatea București – Facultatea de istorie. Dascăl dedicat în 
egală măsură predării, dar și cercetării, a publicat numeroase studii de specialitate și metodice, a fost inspector 
școlar general, inspector școlar general adjunct, director. 

Între anii 1992-1995 a ocupat funcția de director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin. Acea perioadă a 
fost una cu realizări deosebite pentru instituție și pentru învățământul caraș-severinean, deoarece a întreprins 
demersuri pentru revitalizarea legăturilor cu instituții de învățământ și cultură din țară și a inițiat parteneriate de 
lucru cu unități similare din Austria, Danemarca, Franța, Germania, Norvegia, Republica Moldova, Serbia și 
Ungaria. 

Parteneriatul cu Austria s-a materializat în trei direcții educaționale, inedite pentru acea perioadă și extrem 
de eficiente: 

- elevi din județul nostru care au petrecut câțiva ani la rând vacanța de vară în Austria, integrați în familii; 
- cadre didactice din județ care au urmat cursuri de formare profesională susținute de formatori din Austria 

(Colocviile de toamnă); 
- seminarul DIDACTICA, un adevărat forum al cadrelor didactice (1991 – prima ediție)        
 Domnul Profesor GHEORGHE MAGAS a plecat dintre noi în 18 decembrie 2012. 
  
Editura Gheorghe Magas are ca scop promovarea inovației și creativității în activitatea didactică, precum și 

diseminarea exemplelor de bună practică din educația formală și nonformală. Ne dorim să oferim oportunități 
pentru editarea de carte didactică inedită, utilă în activitatea de la clasă, să stimulăm creativitatea cadrelor 
didactice și a copiilor.  

 

Nr. 
crt. 

ISBN Instituția Titlul Format Anul Luna 
Nr. 
ex. 

Coordonatori 

1.  
978-606-
94192-0-5 

Școala 
Gimnazială 
Nr. 2 Reșița 

Creativitate și 
perspectivă în 
educație și 
formare 

CD 2016 06 125 
Eufemia Jurca;  
Robertha Oprea;  
Marius Șandru 

2.  

978-606-
94192-1-2 

Liceul 
Tehnologic     
„Sf. Dimitrie” 
Teregova 

Creativitate, de la 
abordarea 
didactică la 
abordarea 
turistică a 
comunităților 
locale 

CD 2016 09 100 

Nistor Iorga;  
Maria Damian;  
Alexa Ionel- 
Petrică;  
Marius Ciobanu 

3.  
978-606-
94192-2-9 

Școala 
Gimnazială 
Constantin 
Daicoviciu 

Literatura, mijloc 
de formare a 
personalităţii 
elevului 

CD 2016 10 70 

Ileana-Loredana 
Conciatu;  
Elena Barbu 
  

4.  
978-606-
94192-3-6 

Școala 
Gimnazială 
Băuțar 

Educație pentru 
dezvoltare 
durabilă 

CD 2016 12 25 

Ramona-Irina 
Bogdan 
  
  

5.  
978-606-
94192-4-3 

Școala 
Gimnazială 
Băuțar 

Farmecul 
Crăciunului  

CD 2016 12 70 
Sofica Ciobanu 
  
  

6.  

978-606-
94192-5-0 

Casa Corpului 
Didactic 
Caraș-Severin 

Ghid de bune 
practici pentru 
programul 
„Școală după 
școală" 

Tipărit 2016 12 50 
Nicoleta Marcu 
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 7.  
978-606-
94192-6-7 

Casa Corpului 
Didactic 
Caraș-Severin 

Ghid de bune 
practici pentru 
programul „A 
doua șansă” 

Tipărit 2016 12 50 
 
Simona Voin   
  

8.  

978-606-
94192-7-4 

Colegiul 
Național 
„Traian 
Doda" 
Caransebeș 

Educaţia bazată 
pe inteligenţa 
emoţională: 
tehnologii 
moderne de  
    învăţare 

Tipărit 2016 12 100 

Elena-Doina 
Lepădat 
Emil-Adrian 
Semenescu 
  

9.  

978-606-
94192-8-1 

Colegiul 
Național 
"Mircea 
Eliade" Reșița 

Cea mai prețioasă 
călătorie este 
aceea către 
sufletul nostru, 
către noi înșine 

CD 2016 12 50 Silvia Zaharia 

10.  
978-606-
94192-9-8 

Școala 
Gimnazială 
Zăvoi 

Moșteniri 
culturale - 
Educație pentru 
patrimoniu 

CD 2016 12 66 
Ramona-Irina 
Bogdan 

Prof. NICOLETA MARCU 
REMUS-MIHAI RÎJNIȚĂ 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
 

 
 


