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Tel/fax: 0259-322062 (fax), 0359-800475,
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Nr. ….. din 17.11.2014
Către CCD Bihor,
Urmare a adresei nr. 923 din 11.11.2014, referitoare la desfăşurarea celei de-a XV-a ediții a
Festivalului Naţional al Şanselor Tale, în perioada 24-30 noiembrie 2014, vă enumerăm activităţile
desfăşurate sub genericul „Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”.
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1  Expunerea afişelor tematice se va face la C.T.I.C. Beiuş, în perioada 18-28 noiembrie, pe 3
categorii: gimnaziu, liceu IX-X, respectiv XI-XII. Jurizarea se va face în 2 dec. de către comisia de evaluare, în funcţie de criterii prestabilite. Activitatea este cuprinsă în proiectul judeţean „Reprezentăm Europa!” Răspund: prof. Jemima Feneşi, Florina Brânda, Crina Mihăieş.
2 Activitatea este o continuare a activităților proiectului „Fii creativ”, inițiat de Asociația Manus
Pulchrae în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, în noiembrie 2014,
având în grupul țintă și elevii din școala noastră. Vor fi confecționate în cadrul unor activități
nonformale lucrări realizate în diferite tehnici artistice: a decupajului, a confecționării de felicitări, de ghirlande decorative, a imprimării pe material textil, a modelajului etc. Produsele
finale vor fi expuse în cadrul unei expoziții, alături de desene, picturi, grafice, creaţii literare
în tema evenimentului. Coordonatorii Crina Bercovici-consilier educativ, conducerea școlii:
Ispas Dan-director și Mada Maria-director adjunct, Mirela Tudor, Florina Brânda și Biroul
permanent al CȘE cooperează cu profesorii, Cighir Claudia, Szatmari Edit, Fărcuț Carmen,
Sabău Ionuț, Bercovici Manuel, Mihăeș Viorel, participanți la proiect, precum și cu cadre didactice care doresc să se implice în activitate.
3  Concursul tematic este adresat tuturor elevilor școlii, în special celor de la specializarea Tehnician în gastronomie. Concursul face parte din Proiectul local „Gastronomia românească între
tradiție și modernism” și este coordonat de prof. Matica Ana și Pașcalău Aurelia. Activitatea
va fi promovată pe site-ul școlii: http://www.ciordas.ro
4 Stabilirea tipurilor de inteligențe dominante, în urma aplicării unor chestionare. Prezentări de
materiale care promovează ideea că oamenii gândesc și învață diferit iar inteligența lor poate
fi exprimată într-o multitudine de moduri, o abordare echilibrată a celor opt tipuri de inteligențe
multiple, definite de dr. Gardner: inteligența lingvistică, logico-matematică, spațială/vizuală,
kinestezică, muzicală/ritmică, naturalistă, interpersonală, intrapersonală. Este util ca fiecare
dintre noi să ne cunoaștem și să ne folosim inteligențele pentru a se dezvolta. Grup ţintă –
elevii și profesorii şcolii. (Răspund: conducerea școlii, Bercovici Crina-consilier educativ, profesorii de informatică, diriginții).
5 Lansarea unor proiecte naționale pe platforma eTwinning
La finele fiecărei activități, pentru fiecare clasă, va fi semnat un proces verbal, ca dovadă a participării la activitate. Procesele verbale se păstrează în mapa dirigintelui. Fotografiile vor fi trimise la
adresa ciordas_bpce@yahoo.com
Activitățile vor fi promovate pe site-ul școlii: http://www.ciordas.ro
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