PROGRAM ANIVERSAR, 134 ani
Zilele „Porţilor deschise online” – Săptămâna
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LUNI, 04 MAI 2020
Un buchet de flori și un gând bun pentru școala mea. Exprimă
un sentiment, un gând despre școala noastră și atașează o floare pe
care o dăruiești întregului colectiv de la Colegiul Tehnic „Ioan
Ciordaș” Beiuș pe următorul Padlet:
https://padlet.com/beiuscrina1/ye64sh6agbil9v7v
13 ani eTwinning - în România, 10 ani de când în școala noastră
lucrăm pe platformă, prilej de sărbătoare în şcoală. În acest an școala
noastră a primit eticheta eTwinning School Label 2020-2021. Cu
acest prilej lansăm site-ului:
https://sites.google.com/site/etwinningschools20202020abc/
MARŢI, 05 MAI 2020
Vizionarea documentarului/ filmului de promovare „Cartea de
vizită a școlii mele”/ Online
Călătorie virtuală prin „Țara Beiușului”.
MIERCURI, 06 MAI 2020
Concursul de istorie „Arc peste timp” – din istoria şcolii şi a
municipiului-ediţia XIV-a -activitate cuprinsă în proiectul local
„Contribuția beiuşenilor la istoria naţională”, chestionar online/
întâlnire în timp real

Lucrările vor fi prezentate
online iar revista va fi publicată în septembrie 2020. Revenim cu detalii.
În acest an este introdusă
secțiunea „Platforme educaționale – analiza SWOT”

JOI, 07 MAI 2020
-Simpozion național „Creativitate şi Inovaţie în Educaţie” (profesori, studenți) cu
publicație în revistă cu ISSN
-Schimbul de experiență „CTIC - Cultură – Tehnică – Inovație - Creativitate”
(elevi) cu publicație în revistă cu ISSN

Lucrările se trimit la adresa

competentetic3@gmail.com și
se expun online în 11 mai 2020.
permanent

Coordonatori: diriginții elevilor

Coordonatori: profesorii care
îndrumă elevii în proiecte
eTwinning

Coordonatori: Consiliul Şcolar
al Elevilor
Coordonatori: profesorii de
istorie

Coordonatori: profesorii de istorie
şi diriginții claselor participante/echipaje din clasele a IX-a.
Clubul școlii

Coordonatori: organizatorii și comitetul
de redacție
Coordonatori: organizatorii și comitetul
de redacție

VINERI, 08 MAI 2020
Expoziţie de afişe „9 Mai – semnificația zilei
pentru istoria națională şi europeană”; Pagini de
istorie – Ziua Independenţei României (1877),
Ziua Victoriei (1945), Ziua Europei (1985)
Bun venit în școala noastră!-promovarea școlii
și a proiectelor Erasmus+ pe platforme de socializare prin afișe, fotografii, articole, etc

Coordonatori: conducerea
școlii, profesorii care coordonează proiecte
Coordonatorii proiectelor,
comisia de promovare a
școlii

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş a fost înfiinţat, ca şcoală de ucenici, în anul 1885.

LA MULŢI ANI!

