DISEMINAREA PROIECTELOR DE PARTENERIAT

A fost 5 noiembrie 2010, o zi specială pentru clasa a XI-a F. La ora 800 dimineaţa, însoţiţi
de d-na dirigintă Floare-Doina POPA, d-na profesoară Măricuţa MAGDA şi d-nul maistru
instructor Gheorghe POPA, ne-am urcat în microbuzul care pleca de la Colegiul Tehnic „Ioan
Ciordaş” pentru o întâlnire cu elevii de la Grupul Şcolar Beliu, Şcoala Incluzivă „Sava
Brancovici” Ineu şi Grupul Şcolar Forestier Arad. Bucuria plecării ne-a cuprins sufletele, am
pornit încrezători din dorinţa de a cunoaşte noi colegi, noi şcoli şi oraşe cu frumuseţea şi
surprizele lor.
În baza parteneriatelor educaţionale între aceste şcoli, am participat la acţiunile deosebit
de interesante referitoare la ,,învăţarea prin proiecte”.

Prima oprire a fost la Grupul Şcolar Beliu.
Elevii acestei şcoli ne-au vizitat în primăvara anului
2010, iar acum noi le-am întors vizita.
Am găsit o şcoală foarte bine dotată prin
proiectele Phare TVET, cu maşini – unelte de ultimă
genereţie, maşini cu comandă numerică, dar şi
maşini electrice, uşor de manevrat şi foarte utile
pentru prelucrarea manuală a lemnului.

Elevii erau în plină activitate, unii
la orele de curs, iar alţii la activităţile
practice în cadrul atelierelor şcolii.
Am admirat produsele proiectate
şi realizate de aceştia, am schimbat
impresii, am făcut poze şi am hotărât
să continuăm colaborarea şi în viitor.

Următoarea oprire a fost la Şcola Incluzivă „Sava Brancovici” Ineu, unde am fost
foarte impresionaţi şi de-a dreptul şocaţi de realizările elevilor cu dizabilităţi şi handicap sever.
A fost pentru noi o lecţie de viaţă. Ne-am gândit ce important este să fii sănătos şi
să ai o familie care are grijă de tine.
La ora prânzului am ajuns la Grupul Şcolar Forestier Arad. Am vizitat cabinetele de
specialitate, atelierele de instruire practică, apoi în Cabinetul de Studiul Lemnului. Am participat
la prezentările video referitoare la învăţarea şi evaluare prin proiecte.
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Alături de profesorii de specialitate şi elevii din clasele a XI-a tâmplar universal, tehnician
designer mobilă şi amenajări interioare, am urmărit cu mare interes: proiectarea unităţii de
învăţare - prezentare conţinuturi - Prelucrarea primară a lemnului, fişele de lucru, de evaluare şi
de reflexie pentru elevi, filme axate pe conţinuturi etc.
La finalul prezentărilor am constatat că astfel de conţinuturi sunt foarte atractive, iar
rezolvarea în grup a fişelor de lucru şi a celor de reflexie a fost o plăcere.
Am fost invitaţi la masă, după care am plecat să vizităm oraşul, care ne-a încântat prin
parcurile cu flori viu colorate, vitrine frumos amenajate, clădiri impunătoare, multă curăţenie şi
zâmbete pe feţele oamenilor.

În centrul oraşului am vizitat: Teatrul de Stat Ioan Slavici” în stil neoclasic, Catedrala
Ortodoxă cu fresce în stil bizantin.

- Primăria Arad în stil neorenascentist
flamand

Catedrala Romano–Catolică în stil
renascentist
În jurul orei 1800 ne-am îmbarcat şi am plecat spre Beiuş împărtăşind impresii şi
aşteptând cu nerăbdare o nouă excursie la munte.
Au participat la această diseminare elevii: Carmen BĂLAN, Vasile BOCOIU, Beniamin
COPĂCIAN, Olimpiu DUMEA, Ciprian FECHETE, Darius GROZA, David MACARIE, Marius
MALIŢA, Daniel, MARA, Daniel MERMEZE, Cristian UŞVAT, Petru ZSUGYE. Mulţumim
profesorilor noştri!
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