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Liceul Teoretic „Constantin Şerban” din Aleşd

O activitate premiată
la nivel internaţional
Profesoara Antonia Silaghi, de la Liceul Teoretic
„Constantin Şerban” din
Aleşd, se numără printre
câştigătorii competiţiei Diversity in STEM 2018, care
s-a desfăşurat în perioada
24 septembrie-30 noiembrie
2018. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc
în Malta, în perioada 20-22
martie 2019.
La compeţiţie au participat
peste 120 de profesori, din care
au fost selectaţi 12 câştigători.
Profesoara Antonia Silaghi, de
la Liceul Teoretic „Constantin
Şerban” din Aleşd, a participat cu o activitate desfăşurată
cu elevi din clasa a XII-a. În
cadrul acestei activităţi, elevii
au aﬂat detalii legate de competenţele necesare anumitor
meserii, competenţe pe care le
pot găsi în codul COR al meseriilor. Ei au folosit pentru
documentare şi un site realizat
prin proiectul Erasmus, http://
thevoyage.eu/. De asemenea,
elevii au învăţăt să-şi întocmească un CV Europass, să

scrie o scrisoare de intenţie şi
să găsească locuri de muncă
pe cele mai bune aplicaţii online, precum eJobs, LinkedIn,
myJobs şi altele. Alături de
elevi s-a aﬂat reprezentantul
AJOFM Bihor, punct de lucru
Aleşd, inspector Lavinia Ivan
Leţ, care le-a prezentat elevilor
diferite oportunităţi la terminarea studiilor, precum cursuri
gratuite şi alte facilităţi de care
ei pot beneﬁcia.
Ceremonia de decernare a
premiilor a avut loc în Malta,
în perioada 20-22 martie 2019.
La evenimentul STEM Handle
2019 au participat aproximativ
120 de actori din învățământul
STEM (Ştiinţă, Tehnologie,
Inginerie şi Matematică) din
26 de țări, printre care 16
reprezentanți ai Ministerului
Educației și 18 companii (Cisco, Transport Malta, Texas
Instruments, Ineos, Repsol,
DELL, Educație LEGO, Samsung Electronics, Makeblock,
Microsoft, Oracle, Jobiri ,
EPCA, GSMA, EPCA, IBM,
Amgen și Vodafone), precum

și factorii de decizie politică,
cercetători, profesori, directori.
Liceul Teoretic „Constantin
Șerban”, prin profesoara Antonia Silaghi, a fost premiat
de ﬁrma LEGO. Ceilalţi câştigători au fost: Selçuk Yusuf
Arslan (Ataturk Vocational
and Technical High School,
Turcia); Natalija Budinski (Petro Kuzmjak, Serbia); Nektarios Farassopoulos (1st Primary
School of Hermoupolis, Grecia); Erviola Konomi (High
school „Zhani Ciko”, Albania);

(de prin cărți adunate și la lume date)

Stephanie Maggi-Pulis (Secretariat for Catholic Education,
Malta); Jacqueline O’Kane
(Turnbull High School, Scoţia); Slađana Trajković (Technical School 15th May, Serbia);
Lampou Ourania (4th Primary
School of Artemida, Grecia);
Cristina Nicolăiţă (Şcoala Gh.
Magheru, România); Anita Simac (Petra Preradovica School, Zadar, Croaţia); Adrijana
Todorova (Primary school Petar Musev, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).
 R.C.

Subpiatră

Buna Vestire și Ziua Mamei Creștine
În baza Parteneriatutlui
încheiat între Parohia Ortodoxă Subpiatră și Școala
Gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, unde învață copiii
din satul Subpiatră, în ziua
de vineri, 22 martie, preotul
paroh Crișan Lucian și profesorul de religie Irimescu
Florian au susținut proiectul catehetic Sfânta Fecioară Maria-modelul mamei și
ocrotitoarea creștinilor.

Proiectul la care au participat
elevii din clasele V-VIII a avut
ca obiective: conștientizarea
rolului unic pe care Sfânta Fecioară Maria l-a avut în
iconomia mântuirii neamului
omenesc și a faptului că ea este
modelul desăvârșit de mamă;
manifestarea recunoștinței și a
dragostei față de Maica Domnului și față de toate mamele
care au acceptat de la Dumnezeu darul vieții.
La ﬁnalul activității, elevii
au rostit rugăciuni închinate
Sﬁntei Fecioare Maria, au intonat cântece dedicate mamei
și au primit câte o carte de rugăciuni cu acatiste și paraclise
ale Maicii Domnului.
Proiectul a continuat duminică, 24 martie, în Parohia
Ortodoxă Subpiatră, Proto-

popiatul Oradiei, când, după
Sfânta Liturghie, a avut loc
un program cultural-artistic
dedicat mamei creștine. Copiii, pregătiți de preotul Lucian
Crișan, au omagiat-o pa Maica Domnului intonând axionul „Cuvine-se cu adevărat,
condacul Apărătoare Doamnă și troparul Bunei Vestiri”.
Apoi, ca semn al dragostei și
al recunoștinței față de mamele lor, au recitat poezii, au
interpretat cântecele: „E ziua
ta, mămico”, „Cântec pentru
mama”, „Mama mea e cea mai
bună”, „La multi ani!” și le-au
oferit ﬂori.
Preotul paroh Lucian Crișan
le-a
vorbit
credincioșilor
despre importanța praznicului Bunei Vestiri - începutul
mântuirii noastre și despre
cinstirea mamei creștine.
„Sfânta Fecioară Maria este
modelul mamei desăvârșite,
în care sunt cuprinse toate
virtuțile și calitățile pe care o
mamă trebuie să le aibă: ascultare de Dumnezeu, smerenie,
iubire jertfelnică, dărnicie, rugăciune neîncetată, credință,
înțelepciune, răbdare, gingășie.
La Buna Vestire ea primește
demnitatea de mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu întrupat.
Vocația cea mai înaltă a femeii
este aceea de a deveni mamă,
de a naște și crește copii întru dreapta credință și dreapta
viețuire.Valoarea unui neam se
vădește în numărul de mame
creștine, căci ele, prin dăruire
și jertfelnicie, au dat Bisericii
sﬁnți, nației eroi, iar societății
oameni remarcabili în toate
domeniile de activitate. Avea

dreptate înțeleptul când spunea Dați-mi mame creștine și
voi schimba fața lumii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, Cel Ce Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt și din
Sfânta Fecioară Maria, binecuvintează și ocrotește pe toate
mamele creștine întru mulți și
fericiți ani!”, a menţionat preotul paroh Lucian Crișan.
 N.R.

Oamenii sunt ca spicele de grâu. Cu cât
boabele sunt mai pline, cu atât se apleacă mai
tare. Cu cât boabele sunt mai goale, cu atât se
înalță mai sus.
Neștiința este noaptea spiritului: nu este cineva mai surd sau mai orb decât cel ce nu vrea
să audă sau să vadă.
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l
recunoaște decât cel care îl caută.
Omul, prin natura sa spirituală, dă semenilor
săi mai mult decât primește.
Binele și răul coexistă, numai că echilibrul
dintre ele se rupe, de regulă, în favoarea răului
și nu se mai poate restabili.
Schimbarea este anevoiasă, dar nu e imposibilă, dacă învingem teama de neprevăzut.
Pentru aceasta trebuie schimbați ochelarii de
cal, care îngustează câmpul vizual. Obstacolele trebuie trecute cu hotărâre și cu calm, fără
furie și disperare.
Pentru a proiecta viitorul trebuie să ne
cunoaștem trecutul și prezentul.
Orice ideea trebuie lăsată să ajungă la maturitate, la coacere pentru a-și dovedi utilitatea,
valoarea și roadele.
Nu trebuie să existe scăpare de judecată pentru faptele rele. Corupții ar trebui să poarte o
pancartă atârnată de gât, cu inscripția „corupt”.
Bogăția nu trebuie să ﬁe un scop în viață.
Supremația banilor se întinde ca o pecingine,
făcând victime, distrugând prietenii de-o viață,
familii etc... Banul este viermele avariției și
al corupției, fenomene cărora puțini le pot
rezista, aproape toate organismele sociale ﬁind
coruptibile.
Pentru a se produce o schimbare în societate,
oamenii ar trebui să aibă o gândire pozitivă,
care are un efect magic asupra omului și asupra
întregii societăți omenești. Gândirea negativă
provoacă dezordine, haos și dezastre.
Speranța este bogăția celor ce nu posedă
nimic, dar aceasta se pierde dacă promisiunile
au fost simple amăgiri, iluzii deșarte pentru
creduli.
Munca este condiția vieții, scopul îi este
înțelepciunea, iar fericirea răsplata. „Cel ce nu
vrea să lucreze, nici să nu mănânce”. (Apostolul Pavel).
Lipsa de preocupări, de activitate și lipsa de
griji duce spre vicii, spre inutilitate sau chiar
fatalitate.
Nu te da învins, luptă și vei învinge. Nu poți
fugi toată viața, să te izolezi, să te ascunzi de
lume. Trebuie să participi la lupta cu viața, să
nu abandonezi, ci să-ți construiești cu mâinile
tale viitorul. Numai muncind poți să-ți câștigi
existența și un loc în societate.
Răbdarea nu înseamnă obediență (supunere
oarbă), dar nici nu trebuie să ﬁe nesfârșită.
Trebuie stabilite legi drepte, dar pentru
aceasta trebuie abolite legile strâmbe șipe cele
ce au fost exercitate strâmb.
Trebuie stârpite caracteristicile statului
birocratic: corupția, câștigurile ilicite, abuzurile, lanțul slăbiciunilor, dualitatea legilor
și ocultarea lor, deciziile arbitrare și injuste,
fără consultarea cetățeanului, ceea ce duce la
nemulțumiri și lipsă de credibilitate. Cei care
își depun candidatura pentru diferite funcții
în stat trebuie să facă o alegere: sau îi servesc
pe cei puternici, sau servesc binele general al
oamenilor.
Poporul și „suveranul” trebuie să ﬁe una și
aceeași persoană, ceea ce înseamnă că gândurile și acțiunile lor trebuie să meargă în aceeași
direcție și să nu ﬁe contradictorii; pentru că
altfel va ﬁ haos, ori din haos nu se poate obține
ordine, adevăr, disciplină și logică în manifestare. Poporul nu are nevoie de compasiune și
de compătimiri ci de curaj în bătălia cu viața și
cu greutățile ei, care se ivesc la tot pasul, în tot
locul și în orice timp. Dacă nu se fac reforme
se dărâmă tot. Trebuie reforme adânci, nu spolieri. Pentru aceasta trebuie să ne descătușăm
mințile, să lucrăm cu creier și cu curaj. Îndrăzneală, îndrăzneală și mereu îndrăzneală.
 Ec. C. MUT

