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Liceul Tehnologic „Unirea” Ştei. În cadrul proiectului de parteneriat strategic

Dezvoltare personală prin… ﬁlosoﬁe

La Liceul Tehnologic „Unirea” Ştei se derulează, în perioada 2020-2022, Proiectul
de parteneriat strategic în
domeniul educație şcolară proiecte de schimb interşcolar, cu un grant de 26.426
euro.

Asociaţia Noua Acropolă invită orădenii
la o prezentare online pe tema cultivării
echilibrului interior. Pornind de la principiile inspirate din ﬁlosoﬁa lui Confucius, cei
prezenţi pot dobândi noi perspective asupra
stresului cotidian, a presiunii termenelor
limită şi urgenţelor din toate ariile vieţii.

Prima activitate
Chiar dacă la nivel mondial
omenirea se confruntă cu bariere impuse vizitelor și schimburilor de experiență între țări,
datorită tehnologiei moderne,
la nivel de proiecte primele
activități se desfășoară online, în TwinSpace -e Twinning,
iar elevii Liceului Tehnologic
„Unirea” Ștei, a cărui conducere este compusă din prof.
ing. Adrian Gruie și prof.
Viorica Mone, director, respectiv director adjunct, sunt
pregătiți, dar și hotărâți să reprezinte cât mai bine instituția
de învățământ de la poalele
Munților Apuseni. Proiectul
este realizat cu sprijinul ﬁnanciar al Comisiei Europene în
cadrul Programului Erasmus+.
Ţara organizatoare este Slovacia, iar liceul șteian este partener, alături de Italia,Turcia
şi Ungaria, limba oﬁcială de
proiect ﬁind limba engleză.
Proiectul se adresează elevilor
cu vârste cuprinse între 1518 ani, care sunt suﬁcient de
maturi pentru a procesa acest
tip de informații și pentru a
le folosi creativ în a dezvolta
aplicații. Elevii provin dintr-o
varietate de medii culturale şi
mulți dintre ei se străduiesc
să depășească tot felul de obstacole - economice, culturale,
ﬁnanciare etc. Participanții au
fost selectați din acest grup
țintă atât pe baza abilităților
digitale și lingvistice, cât și a
rezultatelor școlare. Scopul
proiectului este de a oferi ca-

drul necesar pentru ca profesorii și elevii să colaboreze,
să împărtășească idei și bune
practici și să învețe cum să
dezvolte aplicații mobile pentru studiul limbilor străine.
Proiectul a fost inițiat pentru
a le oferi elevilor oportunitatea de a dobândi și îmbunătăți
cunoștințele în materie de dezvoltare a aplicațiilor mobile,
o abilitate pe care o vor folosi
după anii de școală, indiferent de carierele pe care le vor
alege. Se dorește ca elevii să
reușească să treacă peste bariere existente între aplicațiile
mobile pasive și utilizarea activă a dispozitivelor mobile
ca instrumente de dezvoltare.
Slovacia, coordonatoarea proiectului, a inițiat deja prima
întâlnire, virtuală, în data de
12 decembrie 2020, în cadrul
căreia s-au stabilit detaliile
viitoarelor întâlniri. În urma
selecției făcute la nivel de
școală, elevii s-au putut înscrie online, pe link-ul trimis

de către școala coordonatoare
din Slovacia. Au fost făcute
grupuri pe WhatsApp şi Etwinning. În Slovacia a avut
loc o pregătire virtuală a profesorilor implicați în proiect cu
ambasadorul slovac pentru Etwinning, Kornelia Lohyňová,
cu titlul „Cum se utilizează
diverse instrumente și aplicații
în predarea limbii engleze și
cum să le creeze”, urmând ca și
coordonatorii din celelalte țări
partenere să ﬁe inițiați, împreună cu elevii, în folosirea acestor aplicații: Quizlet, Genial,
Quizizz, Socrative, Symbaloo,
Kahoot, MIT INVENTOR.
Elevii din ﬁecare țară urmează să facă prezentări online ale
sistemului educațional speciﬁc
școlii, existând și o competiție
între țările participante pentru
crearea unui logo reprezentativ
al proiectului. Echipa Liceului
Tehnologic „Unirea” Ștei, reprezentând România, compusă, în urma selecției, din elevii
Alexandru Gociu, Alexandru

Pop, Sergiu Ciotea (din clasa a
X-a B), Alexandru Moș, Eduard Deblea (IX-C), Ștefania
Laza, Vanesa Guler, Mădălin
Mone, Răzvan Stan, Robert
Oros, Marta Sandra, Salsonya
Dumșe, Rareș Zbârcea, Denisa Bonchiș, Carina Brie,
Izabela Gabor (XI-A), Lidia
Filip, Denis Simoc (IX-A), a
creat un logo original, sugestiv, elevii demonstrând astfel
spirit de echipă, imaginație și
abilități digitale și lingvistice
deosebite. În mobilităţile din
cadrul proiectului, când acestea se vor putea derula, elevii
vor ﬁ însoţiţi de 5 profesori de
la LT „Unirea”, coordonator ﬁind prof. Lucuş Adela, profesor
de limba engleză. Echipa de
proiect este alcătuită din: prof.
ing. Adrian Ioan Gruie, directorul LT „Unirea” Ștei, prof.
Viorica Mone, director adjunct, și profesorii Constantin
Cristian Vieriu, Rodica Drăgoi, Alin Butişcă.
 Ionel POPA

Câştigătorii îşi ridică premiile

Concursul online de eseuri,
cu tema „24 ianuarie din perspectiva mea istorică”, a stârnit interesul elevilor orădeni,
iar din pricina numărului mare
de participanţi, juriul a hotărât
acordarea a câte trei premii
pentru ﬁecare categorie. De
asemenea, şi cadrele didactice care s-au implicat în acest

proiect au fost răsplătite cu diplome. Începând cu data de 3
februarie, câştigătorii au început să se prezinte la sediul muzeului pentru a intra în posesia
premiilor. Aşa cum cotidianul
Crişana anunţa, juriul format
din specialişti ai instituţiei,
au decis următorul clasament:
Gimnaziu: Premiul I: Cezar
Horațiu Neagoș, 12 ani, clasa a VI-a, Școala Gimnazială
„Winnie Academy”, Oradea,
Bihor; Premiul II: Daria Cristina Iacob, 14 ani, clasa a VIIIa, Sârbeşti, Bihor; Premiul III:
Marian Vlad Brișcan - 12 ani,
clasa a V-a A, Școala Gimnazială Avram Iancu, Oradea,
Bihor;
Liceu: Premiul I: Alexandru
Ioan Lazăr, 15 ani, clasa a X-a

Despre fermitate și stăpânire de sine este
titlul întâlnirii pe care Noua Acropolă o propune duminică, 7 februarie, de la ora 18.00, pe
pagina de facebook. În cadrul întâlnirii orădenii vor audia lectura comentată Analectele
Confucius. „Cum pot cultiva echilibrul interior
în fața presiunii urgențelor și termenelor limită? Cum pot dobândi stăpânirea de sine în fața
dorințelor personale negative?”, sunt doar două
dintre întrebările la care participanţii pot aﬂa
răspunsuri.
„Ai vrea să nu mai ai zile în care să ﬁi epuizat din cauza numeroaselor solicitări, termene
și lucruri de rezolvat, toate urgente și foarte
importante, dar nu știi cum să rezolvi această
situație. Ai vrea să știi căror lucruri este corect
să le spui nu, în poﬁda presiunii exterioare
sau a dorinței personale, și căror lucruri este
beneﬁc să le spui da, dar îți lipsește claritatea
principiilor pentru a alege. Prezentarea de
duminică, 7 februarie, ora 18.00 va oferi câteva
idei, inspirate din ﬁlosoﬁa lui Confucius, cu
ajutorul cărora pot ﬁ găsite soluții la situațiile
descrise anterior”, transmit organizatorii. În
plus, cei interesaţi vor aﬂa cum anume sintagmele din textul confucianist sunt adaptate
mentalităţilor de astăzi, pentru a beneﬁcia în
viitor de o lectură proprie mai accesibilă.
 A.C.

Un medic vaccinat cu doza
de rapel

Eseuri dedicate Unirii sub Cuza
Câştigătorii concursului
online de eseuri îşi ridică
în aceste zile diplomele de
la Muzeul Ţării Crişurilor.
Destinat tinerilor din gimnazii şi licee, concursul s-a
desfăşurat online, iar festivitatea de premiere nu a fost
organizată într-un cadru oﬁcial, din pricina pandemiei.

Despre presiune
şi termene limită

Reacţie adversă rară

Un medic din județul Vâlcea, vaccinat cu
doza de rapel, a suferit o paralizie temporară facială. În prezent, starea doctoriței este
bună.

D, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, Oradea, Bihor; Premiul
II: Mihael Mihalache, 18 ani,
clasa a XII-a, Liceul „Avram
Iancu”, Ștei, Bihor; Premiul
III: Luiza Maria Domocoș, 15
ani, clasa a IX-a, Liceul Teologic Baptist Emanuel, Oradea,
Bihor.
Premiile constau în cărți
oferite de Asociația „Prietenii
Muzeului Țării Crișurilor” și o

vizită gratuită la expozițiile de
la sediul muzeului (strada Armatei Române, nr 1/A).
Câștigătorii își pot ridica în
continuare premiile de la sediul Muzeului Țării Crișurilor
zilnic, cu excepţia zilei de luni,
în intervalul orar 10.00-16.00.
Persoana de contact: Lavinia Ungureanu, muzeograf
(0259/706101).
 A.C.

Ministerul Sănătății a fost informat, ieri,
de către reprezentanții Institutului Național
de Sănătate Publică - Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile despre o reacție adversă rară, respectiv
paralizie temporară facială, după administrarea
celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pﬁzer
(Comirnaty).
„În acest moment, pacienta se aﬂă într-o
stare de sănătate bună, iar rezultatele analizelor nu arată modiﬁcări patologice”, spun
reprezentanții MS. Medicul care a suferit paralizia temporară facială are 32 de ani. Reacția
adversă avută, potrivit prospectului vaccinului
BioNTech Pﬁzer este una rară, care se manifestă și la alte tipuri de vaccinuri. 

