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Liceul Ortodox din Oradea

Școală Ambasador
a Parlamentului European

S


decese

noştri, Crenguţa şi Dan şi de faţire de tatăl, socrul, bunicul şi

Domnul Dumnezeu să

aşeze suﬂetele lor unde drepţii

Peste o sută de elevi însoțiți de
cadre didactice de la liceele mai
sus amintite, întâmpinați de o
expoziție de desene cu obiective
culturale europene, au urmărit
materiale prezentate de către profesori și elevi ai Liceului Ortodox
și au dezbătut informații referitoare la speciﬁcitățile Uniunii Europene. Au fost discutate aspecte referitoare la: istoricul apariției UE,
instituții europene și factori decizionali, țările care fac parte din
UE și care doresc intrarea în UE,
avantajele statutului de cetățean
european, moneda euro, dezvoltarea durabilă, participarea la alegerile europene din 26 mai 2019 etc.
O deosebită importanță a fost
acordată valorilor și drepturilor
europene, elevii ﬁind încurajați
să identiﬁce cât mai multe dintre
acestea și să-și exprime părerile
despre impactul acestor valori și
standarde în viața de zi cu zi.
Evenimentul a promovat, totodată, și activitățile desfășurate de
elevii şi profesorii Liceului Ortodox, în demersul acestora privind
obținerea titulaturii de Școală
Ambasador a Parlamentului European.
„Aceste activități din ultimii
doi ani școlari au avut ca scop
principal promovarea elementelor
de cultură europeană, drepturi și
valori în rândul tinerilor, ﬁind
diverse și interdisciplinare”, ne-a
declarat prof. Ana Cernea-Radu.

doglu, Servicii Funerare Non-

se odihnesc.
ERZSEBET VEREŞ,
ANDRAS KOVACS,
VIOREL HEREDEA,
GYULA KOVACS.
Sincere condoleanţe fami-

soţul drag
col. r. dr. GHEORGHE
CIOBAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar celor rămaşi mângâiere şi alinare. Naşii Simona
şi Daniel Nicolae. (188)

liilor îndoliate! Ildiko MavroStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Suntem alături de fa-

milia greu încercată prin pierderea celui care a fost



Un moment deosebit al celebrării Zilei Europei a fost cel muzical,
oferit de eleva Paula Țenț, de la
Colegiul Național „Iosif Vulcan”
Oradea, care a amintit tuturor despre principiul european „Unitate
în diversitate”, doinind românește.
Pe de altă parte, Liceul Ortodox
„Episcop Roman Ciorogariu” a
organizat joi, 9 mai, o activitate,
intitulată „Europa, casa noastră!”,
menită să marcheze Ziua Europei.
Cu acest prilej, elevii claselor a
II-a A (prof. Maria – Eva Tirpe)
și a III-a A (prof. Elena Viorica
Brege) au omagiat acest moment,
împletind activitatea școlară cu
cea extrașcolară, artele cu studiul
individual, informația cu excursiile și relaxarea, cooperarea cu
competiția, poezia cu muzica, întrebarea cu răspunsul, asemenea
unui „parteneriat” menit să contribuie la îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor despre Uniunea
Europeană.
În mijlocul lor s-a aﬂat și Lia
Ardelean, de la Departamentul

Relații Internaționale al Consiliului Județean Bihor, care, cu
multă dăruire și implicare, a creat
o atmosferă de sărbătoare, antrenând elevii în discuții și concurs,
răsplătind cu premii și materiale
promoționale răspunsurile elevilor.
„Oda Bucuriei”, de Ludwig van
Beethoven, a fost intonată din suﬂet de către elevi, deschizând „călătoria” elevilor prin Europa. S-au
perindat, apoi, pe scenă perechi
de copii, reprezentând cele 28 de
state membre ale Uniunii Europene, recitând, salutând în limba
respectivă și purtând steagul țării
prezentate. În urma unui material
PPT însoțit de imagini și explicații
clare ale Liei Ardelean, care a antrenat elevii în activitate, a urmat
concursul „Știați că … prin Europa”. Atenția și răspunsurile corecte au fost răsplătite în mod special
cu pliante, pixuri, harta județului
Bihor, semne de carte și stick-uri
de memorie.
 L.I.

„From ESC to CTRL in education”

Gala elevului reprezentant

Din dorința de a recunoaște
inițiativele
de
impact
ale
activiștilor educaționali, CNE își
propune să premieze contribuția
acestora la îmbunătățirea sistemului de învățământ. Precum tasta
CTRL nu funcționează decât împreună cu alte taste, nici sistemul

Suntem alături de ﬁnii

milia lor, la dureroasa despăr-

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” a fost inițiatorul
evenimentului „9 Mai – Ziua Europei”, desfășurat la Biblioteca
Județeană „Gheorghe Șincai”, în
parteneriat cu Colegiul Național
„Iosif Vulcan” Oradea, Liceul
Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea și
Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd.

Consiliul Național al Elevilor
(CNE) găzduiește cea de-a doua
ediție a proiectului „Gala elevului reprezentant”, eveniment
care va avea loc pe 31 mai. Tema
de anul acesta este una simbolică pentru bunul demers al actului educațional: „From ESC to
CTRL in education”.



de educație nu poate să atingă un
nivel performant în lipsa unei eﬁciente cooperări între actorii săi.
Gala va reuni elevi care, prin
implicarea lor activă în viața
comunității, sunt și vor ﬁ cetățenii
de care avem nevoie, profesori
dedicați în totalitate perfecționării
sistemului de învățământ, activiști
care contribuie zilnic la înfăptuirea unei schimbări și echipele din
spatele inițiativelor educaționale
beneﬁce pentru dimensiunea
învățării ca factor formator în
dezvoltarea personală și socială a
elevilor.
„Educația reprezintă un factor
indispensabil pentru formarea
unei comunități responsabile, ori-

entate spre adevăratele valori democratice.
În cazul în care cunoști o persoană ale cărei inițiative reprezintă un punct de reper pentru dezvoltarea performantă a sistemului
educațional, poți să o nominalizezi accesând gala.consiliulelevilor.ro. Categoriile în cadrul cărora
puteți face o nominalizare sunt:
„Profesori de nota 10”, „Elevi care
schimbă comunitatea”, „Inițiative
pentru educație” și „Activiști pentru educație”, se aﬁrmă într-un comunicat al CNE.
Pentru mai multe detalii, puteți
să accesați pagina oﬁcială a Consiliului Național al Elevilor.
 V.I.

dr. GRIGORE CIOBAN.
Cu adâncă tristeţe şi

Dumnezeu să îl odihneas-

profund respect aducem un ul-

că alături de cei drepţi! Fami-

tim omagiu celei care a fost o

lia Damian Ionel şi familia Da-

bună vecină şi prietenă de fa-

mian Răzvan. (191)

milie
VIORICA CIORA.
Adresăm familiei îndurerate sincere condoleanţe. Bunul



Împărtășim marea du-

Dumnezeu să-i dea odihnă veş-

rere a familiilor Heredea și

nică! Familia Ica şi Gabi Cotor.

Broinaș, acum când se despart

(172)

de iubitul lor soț, tată, bunic și
cuscru



VIOREL HEREDEA.
Împărtăşim durerea

Dumnezeu să-l odihnească în

cumnatului nostru Pop Ioan şi a

pace! Întreaga noastră compa-

familiei sale, în aceste momen-

siune familiei! Ani Ursu și fa-

te de grea încercare, pricinu-

milia Falcone. (2264)

ite de moartea mamei, soacrei
şi bunicii dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace, iar pe cei
rămaşi să-i mângâie. Cumnatul Copas Ioan cu familia. (177)



Sunt alături de ginerele

meu Ionică, ﬁica Felicia şi copiii lor, acum când se despart de
mama, soacra şi bunica lor dragă. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Cuscra Aurica. (178)



comemorări



Nimic nu este mai du-

reros în viaţă ca despărţirea de
o ﬁinţă dragă. Cu lacrimi amare şi dor imens amintim că azi,
se împlinesc 40 de zile de când

Anunţăm cu durere în

suﬂet adormirea întru Domnul
a iubitului nostru tată şi bunic
col. r. dr. GHEORGHEGRIGOR CIOBAN.
Ceremonia religioasă va avea

a plecat la îngeri, iubita noastră
mamă, soacră şi bunică,
MARIA ŞANDOR.
Îţi mulţumim mama noastră
pentru dragostea şi bunătatea
cu care ne-ai înconjurat. Bunul

loc la Capela Haşaş, miercuri

Dumnezeu să-ţi odihnească su-

15 mai a.c., la ora 11.00. Fiul

ﬂetul cel bun în linişte şi pace!

Minodor, ﬁica Crenguţa cu fa-

Fiicele Nela Cheregi şi Anca

milia şi soţia Minodora. (187)

Codău, cu familiile. (176)

