
Stimați colegi, distinși colaboratori,

„Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație”, un orizont ce revelează lumi

nebănuite, oportunități, cunoștințe nemărginite... chiar provocări ce par insurmontabile. Anul

școlar 2020-2021 a continuat să fie o provocare, oferindu-ne, în premieră, o lecție neprețuită

despre solidaritate, conștiință civică și umanitate, în timp ce învățarea și comunicarea on-line

au devenit un modus vivendi.

În acest context, Casa Corpului Didactic Timiș a inițiat o serie de activități metodico-

științifice aferente domeniilor de interes ale cadrelor didactice. Spațiul virtual a constituit o

invitație la inovație, premisa unei veritabile comunicări, care a devoalat experiențe de învățare,

paradigme didactice corespunzătoare nevoii stringente de transformare digitală a educației.

Încă de la debutul anului școlar, în luna septembrie, a fost organizat programul de

formare continuă avizat de MEC- „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul

primar pentru clasele pregătitoare”, oferind contextul transmiterii unor modele didactice, a

unor activități premergătoare susținute de formatori cu experiență, inițiind personalul didactic

de predare care nu a mai fost abilitat curricular la data începerii cursului.

Totodată, cadrele didactice din ciclurile gimnazial și liceal au avut oportunitatea

participării la workshopul „Provocări de actualitate la disciplina limba și literatura română”, în

sistem on-line meeting, al cărui scop l-a reprezentat transferul de bune practici în mediul on-

line, permițând schimburi și confruntări de idei, implicit de viziuni creatoare de educație.

Atelierele de lucru „Elemente de construcție a comunicării în învățământul primar” și

„Noțiuni fundamentale de predare a matematicii în învățământul primar”, adresate

personalului didactic de predare din ciclul primar, au împărtășit experiențe de învățare

memorabile prin exemplificarea unor colaje de strategii de învățare specifice școlii tradiționale,



cât și a unor metode interactive de predare- învățare- evaluare, integrând judicios

instrumentele media.

Cadrele didactice participante la programul de formare, „Multimedia în școala

modernă”

au surmontat orice dificultăți tehnice, însușindu-și competențelele de utilizare a noilor

tehnologii, necesare proiectării și optimizării demersului didactic, parte integrantă a strategiei

digitalizării.

Provocările generate de școala on-line au impus resetarea mentalității, accesarea unei

altfel de educații prin utilizarea instrumentelor și resurselor digitale, ceea ce a determinat

sporirea gradului de alfabetizare digitală, precum și asumarea identității digitale. În contextul

dat, adaptarea experiențelor de învățare la exigențele școlii virtuale constituie un deziderat,

care se va concretiza implicit datorită colaborării interinstituționale.

Prin urmare, Casa Corpului Didactic Timiș a consolidat parteneriatul cu Inspectoratul

Școlar Județean Timiș, prin intermediul căruia personalul didactic a beneficiat de programe de

formare continuă relevante, inclusiv de garanția unui suport de specialitate profesionist. De

asemenea, CCD Timiș a implicat nu doar personalul propriu, ci și formatori abilitați în

domeniul învățării digitale, în temeiul acordurilor de parteneriat realizate cu sindicatele

semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivelul județului Timiș.

Parteneriatul cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și

Teologie, s-a concretizat prin desfășurarea unor întâlniri lunare, care au creat efervescență în

cadrul profesorilor de limba și literatura română, interesul acestora vizând curriculum

gimnazial corespunzător noii paradigme educaționale, programa pentru evaluare națională și

dinamica limbii române. Aceste întâlniri-atelier se desfășoară în perioada noiembrie 2020- mai



2021 în cadrul workshopului „Viziuni curriculare la disciplina limba și literatura română”, fiind

susținute de cadre didactice din învățământul universitar.

Întâlnirile de lucru de tip sincron audio-video (webinarii) au fost realizate grație

colaboratorilor CCD Timiș, cadrelor didactice implicate, pentru care meseria de dascăl incumbă

profesionalism, creativitate și dăruire, împărtășind colegilor din învățământul preuniversitar

experiențe de învățare care au constituit premisele proiectării și desfășurării unor activități

didactice suport insolite, complexe și relevante, compatibile cu cerințele designului curricular

actual. Activitățile în colaborare au oferit nu doar reconfigurarea contextului/activității de

învățare, ci și oportunități de abordare inter/transdisciplinară a curriculumului, potențând

atractivitatea și calitatea învățământului la... un clic distanță de elevii noștri.

Împreună, colegi și parteneri, desprindem ultimele file virtuale din calendarul

provocărilor acestui an, în speranța povestirii, la timpul trecut, a experiențelor sinuoase

parcurse, precum și a metamorfozării acestora, astfel încât să devină parte integrantă a

procesului de învățare, valorificându-le într-o poveste fără sfârșit, cea a maestrului

paradigmatic și a vocației.

În pragul ajunului nașterii Mântuitorului, colectivul Casei Corpului Didactic Timiș vă

transmite sincere mulțumiri pentru efortul colaborativ și vă asigură de întreaga prețuire. Vă

dorim sărbători binecuvântate, asupra cărora să se reverse nostalgia amintirilor, grație puterii

cuvântului și a poveștilor despre reziliența umană, declanșând sincron magia acestor sărbători

de iarnă, luminând orizontul existenței fiecăruia dintre dumneavoastră în Noul An.

În numele echipei de la Casa Corpului Didactic Timiș, pe care am onoarea să o reprezint,

vă adresez sincere mulțumiri, apreciind contribuția Dumneavoastră.



Mulțumim: domnului președinte al SIIP Timiș „Spiru Haret”- Virgil Popescu, domnului

prof./ secretar executiv al SIP Timiș- Marius Lobază, domnului președinte al Sindicatului

Preuniversitar „P.P. Neveanu” Timiș- Radu Rândunel Bilavu, doamnei decan, prof. univ. dr.

habil. Loredana Pungă, doamnelor conf. dr. Florina Băcilă, lect. dr. Ana-Maria Radu-Pop, lect.

dr. Emina Căpălnășan, domnului conf. dr. Bogdan Țâra, doamnelor profesor pentru înv.

primar Mirela Carp, Iasmina Dăescu, Iuliana Galeș, Nicoleta Gherghina, Karina Preotesoiu,

Alina Rumega, Dana Visu, doamnelor profesoare Mioara Fârdă, Florina Grecu, Zaraza

Abrudan, Ileana Crăciun, Aida Lupulescu, Oana Pentea, Dana Tipei, domnilor profesori Darius

Mirea, Jelco Stancov și domnului inspector școlar general, Marin Popescu.

Cu deosebită considerație,

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida PISANO


