Grupul Şcolar „Ioan Ciordaş” Beiuş

Ziua UNESCO pentru FILOSOFIE
joi, 18 noiembrie 2004
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a declarat în acest an data de
18.11.2004, drept „Ziua UNESCO pentru FILOSOFIE”.
Această zi s-a sărbătorit prima dată în lume în anul 2002.
Obiectivul fundamental este promovarea reflecţiei de tip filosofic.
Activităţi desfăşurate în şcoală
4-16 noiembrie 2004 – Concursuri de eseuri pe nivele de vârstă
tema cadru: FILOSOFIA VĂZUTĂ CA INSTRUMENT ÎN REALIZAREA PĂCII
clasele VI-VIII- tema „RÂNDURI DESPRE PACE” (elevii au scris despre pace, în viziunea lor);
clasele IX-XI şi anii III - tema „ PACEA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ” (elevii au scris despre
semnificaţii privind importanţa păcii ca atitudine în societatea contemporană);
clasa a XII-a - tema „ FILOSOFIE ŞI PACE” (elevii au scris despre felul în care se poate grila o idee
privind relaţia dintre înţelepciune şi pace).
Lucrările au fost corectate de profesorii de ştiinţe sociale: Mărcuţ Rodica şi Ştiopu Lucian.
18 noiembrie 2004, ora 14 –Sesiune de comunicări ştinţifice cu tema „Filosofia vazută ca instrument în
realizarea păcii”. Lecturi filosofice. Premierea concursurilor de eseuri
Loc de desfăşurare: Clubul şcolii
Profesor coordonator: Stiopu Lucian
Au participat membrii Cercului de filozofie, profesorii şi elevii interesaţi.
Desfăşurarea întâlnirii
1. ora 14 - Cuvânt de bun venit, susţine: Conducerea unităţii de învăţământ, director prof. Nicolae Ile
2. Introducere în tematica sesiunii, sustine: prof. Lucian Ştiopu
3.Lectură pe text filosofic, -comunicare ştiinţifică pe tema”Filosofia ca îndemn spre pace”, sustine: prof. Lucian
Stiopu
-lectură pe text filosofic, sustin elevii cercului de filosofie;
4.Comunicări ştiinţifice: susţin profesorii invitaţi : prof. Dan Ispas, prof. Rodica Mărcuţ, prof.Ciprian Pordea,
prof. Roland Bocoi
5.Discuţii
6.Incheiere, premierea Concursului de eseuri desfăşurat în perioada 4-16 noiembrie 2004.
Tema „RÂNDURI DESPRE PACE”- locul I-PIŢ DIANA, clasa a VII-a
Tema „ PACEA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ”-locul I-Colectivul clasei a X-a B
-locul II- Lezeu Emanuela, clasa a XI-a B
-locul III-Goina Iulia,, clasa a XI-a B
Tema „ FILOSOFIE ŞI PACE”- locul I –Balint Bea, clasa a XII-a E
-locul II- Ciurba Anca, clasa a XII-a E
-locul III-Aga Nicoleta, clasa a XII-a B
sponsor: Comitetul de părinţi.
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