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Ziua Internațională a Educației, marcată la CT „Unirea” Ștei

Multiple activități, dar
și lansare de proiect
Ziua Internațională a
Educației a fost marcată la
Colegiul Tehnic „Unirea”
Ștei, miercuri, 5 octombrie,
printr-o serie de activități în
care s-au implicat toate cadrele didactice, dar și prin
lansarea unui nou proiect
finanțat de Comisia Europeană.

Potrivit structurii acestui
an școlar, stabilită de ministerul de profil, unitățile de
învățământ și inspectoratele
județene vor marca prin manifestări specifice, conform
planificărilor existente la nivelul fiecărei școli, ziua de 5 octombrie ca Ziua Internațională
a Educației. Și la CT „Unirea”
Ștei această zi a fost una mai
aparte în viața colegiului, deorece atât cadrele didactice cât
și elevii au fost implicați întro serie de manifestări menite
să puncteze așa cum se cuvine acest eveniment derulat la
scară mondială. Astfel, la Catedrele de Limbă și Comunicare, prof. coordonator Adela
Lucuș; Matematică și Științe,
prof. coordonator Mihaela
Lucan; Sevicii, prof. coordonator Victoria Rengle; Om și
Societate, prof. coordonator
Dorina Făt; Tehnică, prof. coordonator Luciana Aniș, s-au
derulat multiple activități în
care au fost implicați foarte
mulți elevi. Singura activitate care nu a putut fi realizată
din cauza timpului nefavorabil
a fost „Cupa de Toamnă”, ale
cărei semifinale și finale se vor
desfășura într-o altă zi. Activitatea intitulată „Nu violenței
în școli” a fost derulată în colaborare cu Poliția Ștei, în care
elevii au fost instruiți despre

Atât elevii, cât şi profesorii au fost implicaţi într-o serie de manifestări
necesitatea unui comportament civilizat atât în școală cât
și în societate, pentru a preveni
astfel actele antisociale.

Lansare de proiect

Tot în cursul zilei de miercuri a avut loc lansarea unui
nou proiect Erasmus+, cu titlul: „Plasament pentru un
învățământ economic modern
– condiție de acces pe piața
muncii europene”. În deschiderea acestui eveniment din
viața colegiului, prof. ec. Ioan
Mateiaș, directorul CT „Unirea” Ștei, a salutat prezența
multor părinți, a elevilor, dar
și a unor invitați printre care
am remarcat pe ec. Ionel Man,
reprezentant al Băncii Cooperatiste „Izvoru” Ștei; ec. Ionuț
Cergheș, șef agenție Ștei a Băncii Transilvania; a autorităților
locale reprezentate de ec.
Marius Cioară, viceprimarul

orașului Ștei și ing. Ovidiu
Staniște, consiler local, dar și
reprezentanți de la unitățile de
învățământ șteiene. Coordonatoarea de proiect, prof. Rodica
Drăgoi, a prezentat, în powerpoint, asistenței coordonatele
acestui proiect finanțat de Comisia Europeană, în valoare
totală de 61.736 de euro, care
are ca grup țintă elevi de la calificarea Tehnician în activități
economice, respectiv 15 elevi
din clasa a X-a și 15 elevi din
clasa a XI-a. Elevii din clasa
a X-a vor efectua un stagiu de
practică de 60 de ore în Portugalia, corespunzător pregătirii
practice comasate CDL „Contabilitate și comunicare comercială”, primul flux de mobilitate fiind planificat în perioada
27 martie 2017 – 7 aprilie 2017.
Elevii din clasa a XI-a vor
efectua un stagiu de practică
de 60 de ore în Cipru, cores-

punzător modulelor de practică „Igiena, securitatea muncii
și protecția mediului” și „Instrumente de plată”, fluxul doi
de mobiltate fiind planificat în
perioada 19-30 iunie 2017. Beneficiarul acestui proiect, CT
„Unirea” Ștei, va avea ca parteneri organizațiile Associacao
Intercultural Amigos da Mobilidade (AIAM)- Barcelos, Portugalia; Rivensco Consulting
LTD, Paphos, Cipru și companiile „Mendanha&Sousa,
Constructii SA” și Armindo
Sousa Metalurgica LDA”, din
Barcelos, Portugalia și Camera de Comerț, din Paphos,
Cipru. Pentru a putea participa la acest proiect elevii vor fi
supuși la mai multe condiții de
eligibilitate și înscriere, procesul de selecție derulându-se
conform graficului bine stabilit
și prezentat la această lansare.
n Ionel POPA

Şi la Beiuș

Anul universitar a fost deschis oficial
De aproape două decenii, la Beiuș funcționează o
extensie a Universității din
Oradea, actualmente o filială
a Facultății de Științe SocioUmane – Departamentul de
Științe ale Educației.

În fiecare an, la începutul
lunii octombrie, are loc festivitatea de deschidere a noului an
universitar. Astfel, marți, 4 octombrie, în amfiteatrul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, cadre didactice
și studenți s-au reunit pentru un
nou început. La eveniment au
participat, alături de studenții
beiușeni de la specializarea
„Pedagogia
învățământului
primar și preșcolar”, profesori
din cadrul Universității din

Oradea, dintre care îi amintim
pe: conf. univ. Karla Barth,
decanul Facultății de Științe
Socio-Umane, lect. univ. Cristina Florescu, directoarea Departamentului de Științe ale
Educației din cadrul aceleiași
facultăți, prof. univ. Marius
Țepelea, membru al Senatului Universității Oradea, lect.
univ. Ionuț Erdeli, lect. univ.
Mihaela Indrieş, lect. dr. Gheorghe Erdeli, lect. univ. dr.
Andrei Indrieş, precum și prof.
dr. Sorin Cuc, directorul Liceului Vocațional Pedagogic
„Nicolae Bolcaș” din Beiuș.
Festivitatea de deschidere a
anului universitar 2016-2017 a
început cu intonarea imnului
academic „Gaudeamus igitur”,
după care profesorii Karla

Barth, Marius Țepelea, Cristina Florescu și Sorin Cuc au
ținut alocuțiuni. Vorbitorii au
subliniat rolul dascălului în societate, faptul că a fi cadru didactic este, înainte de toate, o
vocație și, nu în cele din urmă,
au mulțumit autorităților locale

pentru sprijinul constant acordat învățământului universitar
beiușean.
La final, glasurile tuturor
participanților la eveniment
s-au reunit pe acordurile „Imnului Învățătorului”.
n Dan ISPAS

Ziua Educației la
Școala Hidișelu de Sus

La mulți ani, elevi
și dascăli!

La Școala Gimnazială nr.1 Hidișelu de Sus,
structura Sîntelec, director Moza Elena, elevii și dascălii au sărbătorit împreună Ziua
Mondială a Educației.
Elevii, coordonați de profesor Anca Călinescu,
Petru Băliban, Florica Cuc și Monica Iagăr, au
aflat care este semnificația zilei de 5 octombrie,
normele privind drepturile copiilor, în special
dreptul la educație, programul continuând cu
o conversație despre locul pe care trebuie să-l
ocupe în viața lor atât educația formală cât și
cea non-formală și despre educatorii din viața
acestora. În continuare, a avut loc o audiție muzicală, ce a cuprins cântece ale copilăriei și Imnul dascălului, cel din urmă fiind memorat de
copii pentru a putea conștientiza mai bine și a
aprecia rolul educatorului în viața lor. Activitatea a continuat într-o notă de sărbătoare, au fost
lecturate de către elevi poezii cu tema școala,
s-au relatat întâmplări ale iubitului învățăcel
Nică din opera,,Amintiri din copilărie” de Ion
Creangă. Copiii au fost antrenați, după legile
fair-play-ului, într-un concurs de ghicitori pe
aceeași temă a educației, unul de Șah și Moară
și au realizat un panou tematic pe care l-au
expus în holul școlii. În finalul activității, elevii
au cântat ,,La mulți ani” pentru toți partenerii
implicați în educație: familie, școală și comunitate, iar prin grija profesorilor coordonatori au
servit câte o felie de cozonac pentru marcarea
momentului de sărbătoare.
n Prof. Anca CĂLINESCU

Liceul Pedagogic
„Nicolae Bolcaş” Beiuş

Săptămâna Mondială
a Spațiului Cosmic

În baza protocolului de colaborare încheiat
de Agenția Spațială Română (ROSA), coordonatorul național al activităților spatiale din România, cu Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, Liceul
Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din
Beiuș se alătură sărbătorii Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, care se desfășoară
în perioada 4-10 octombrie.
Sărbătorită în fiecare an din 1999, când a fost
instituită de către Adunarea Generală a ONU,
Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic
este cel mai mare eveniment de popularizare a activităților spațiale dedicat publicului
larg –anul trecut având loc peste 1.800 de
manifestări susținute în 73 de țări, inclusiv
în România. Tema acestui an “Teledetecția
Trasează Viitorul”, făcând referire la Observarea Pământului din spațiu, cu beneficii pentru
omenire. Pe http://www.worldspaceweek.org/
nations/romania/, se găsește și evenimentul organizat de Liceul Vocațional „Nicolae
Bolcaș” din Beiuș. În 2015, țara noastră s-a
clasat printre primele cinci țări cu cel mai mare
număr de evenimente, după ce a ocupat și locul
I la alte ediții. Evenimentul World SpaceWeek
este coordonat de către Organizația Națiunilor
Unite, cu sprijinul World Space Week Association (WSWA).WSWA conduce o echipă globală
de Coordonatori Naționali, care promovează celebrarea World SpaceWeek în propriile țări. n

