Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
ANUNŢ, 9.02.2013
Vineri, 9.02.2013, a avut loc, în Amfiteatrul şcolii, întâlnirea reprezentanŃilor
AsociaŃiei Tăşuleasa Social cu conducerile şi reprezentanŃii şcolilor din Zona BeiuşŞtei. AsociaŃia a încheiat un parteneriat cu ISJ Bihor, având ca şi coordonator pe d-na
insp. educaŃie permanentă, prof. Mioara łigan.
Câteva detalii despre Tăşuleasa Social (http://tasuleasasocial.ro/)
Tăşuleasa Social, înfiinŃată în BistriŃa, în urmă cu 11 ani, şi-a propus să
schimbe mentalităŃile tinerilor şi să arate că aceştia doresc să se implice în probleme
de mediu. Tinerii care au participat la acŃiunile asociaŃiei au fost pregătiŃi ca, la
rândul lor, să desfăşoare pe cont propriu activităŃi similare. Una dintre cele mai
cunoscute campanii Tăşuleasa Social a fost Verde 003, proiect la care au participat
peste 2.200 de adolescenŃi şi o serie de personalităŃi precum Ada Milea, Marcel
Iureş, Radu Naum, Amalia Enache, Cătălin Ştefănescu sau Ivan PaŃaichin.
Din partea AsociaŃiei au fost prezenŃi: Alin Uhlmann Useriu – preşedinte, Paul
Mureşan – voluntar, Adrian B. – voluntar. Din partea AsociaŃiei Habitat pentru
Umanitate a fost prezent Adrian Ciorna. Din partea şcolii noastre au fost prezenŃi:
Rodica Monenciu - director, Maria Mada – director adjunct, Adrian Mlendea - ing.
silvicultură, Crina Bercovici - cons. ed.
- îşi propun să planteze, şi în Bihor, în zona Pietroasa, mai mulŃi puieŃi, cu ajutorul
tinerilor elevi voluntari. (în 23 Martie 2013). Vor participa la această acŃiune 400
elevi din Bihor (100 din Oradea şi 300 din zona noastră). Transportul şi o masă caldă
– gratuite.
- 25 dintre aceşti elevi-voluntari (peste 14 ani - recomandat), vor fi selectaŃi să
participe la un program de training desfăşurat de „Tăşuleasa Social” în Pădurea
Pedagogică. (vara 2013). Dacă este posibil vor educa două serii de tineri.
- în perioada 27.02-01.03.2013 reprezentanŃii asociaŃiei vor reveni să prezinte elevilor
un film-documentar şi să stabilească detaliile participării la acŃiunea din 23 martie.
- selecŃia elevilor, din şcoală va fi făcută de conducerea şcolii. În curând vă anunŃăm
detaliile.

