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Un nou proiect PHARE pentru şcoala noastră

Grupul Şcolar “Ioan Ciordaş” are deja o experienţă considerabilă în derularea unor
proiecte cu finanţare comunitară, în perioada 1994 – 1998 instituţia noastră participând la
Programul Phare VET RO 9405, ca şcoală de aplicaţie. Au urmat, în anii 2000 şi 2001,
două proiecte „Leonardo de Vinci”: Ro/1999/PL 83753/ I.1.2a cu tema: „Schimburi şi
competenţe”, destinat elevilor care studiază contabilitatea, electronica şi electrotehnica şi Programul de
mobilităţi PL 85002/E cu tema „Aptitudini şi competenţe” acumulate prin studiul informaticii, aplicabile în
alte domenii, mai ales în contabilitate. În cazul ambelor proiecte „Leonardo da Vinci”, parteneri au fost cei
de la Liceul „La Charme” din Clermont – Ferrand (Franţa).
Experienţa acumulată, succint evocată, ne-a îndreptăţit să începem elaborarea unei noi documentaţii
în vederea participării la selecţia organizată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest din Cluj-Napoca
pentru Programul Phare 2001, Coeziune Economică şi Socială, componenta TVET – Învăţământ Profesional
şi Tehnic. Solicitarea Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş” a fost primită la A.D.R. Nord – Vest la 16 mai 2002,
iar la 1 Aprilie 2003 a fost trimisă pe adresa şcolii „Scrisoarea de Aprobare” care specifică: „Referitor la
proiectul sus menţionat, suntem încântaţi să vă informăm că în baza recomandării Comitetului Regional de
Selecţie, proiectul dumneavoastră a fost selectat în vederea finanţării de către Comunitatea Europeană.” De
data aceasta, şcoala noastră va derula noul program Phare în calitate de centru de resurse, asistenţa tehnică
pentru componenta TVET – Învăţământ Profesional şi Tehnic din cadrul Programului Phare 2001, Coeziune
Economică şi Socială, fiind firma „Louis Berger S. A.”. Ea va face şi evaluarea clădirilor în care
funcţionează în vederea finanţării.
După cum sublinia directorul şcolii noastre, prof. Nicolae Ile, această nouă finanţare va permite
consolidarea şi chiar îmbunătăţirea bazei materiale şi chiar extinderea acesteia prin realizarea unor
construcţii (spaţii noi pentru atelierul – şcoală). Cât priveşte modernizările pe care conducerea şcolii
intenţionează să le facă odată primită finanţarea din partea Uniunii Europene, aceasta se referă la: înlocuirea
centralei termice a şcolii cu alta performantă, înlocuirea instalaţiei de încălzire centrală din clădirile de
învăţământ şi anexe, reparaţii capitale la toate instalaţiile de apă, reparaţii interioare (la tencuieli, zugrăveli,
şi învelitoarea din tablă) la corpul vechi al şcolii şi la sala de sport, reparaţii capitale la atelierele de
sculptură, tâmplărie şi mecanic, precum şi acoperirea cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă a halei de
maşini.
director adjunct prof. Ispas Dan
Festivalul „Varietăţi Bihorene”, Ştei, ianuarie 2003
Câţiva artişti ai şcolii noastre au dorit să
aducă în faţa publicului frumuseţea cântecului
popular, tradiţia portului şi a obiceiurilor bihorene.
Au reuşit din plin fiind răsplătiţi cu premii şi aplauze
din partea celor prezenţi. La festival Grupul vocal al
liceului a obţinut locul I. La interpretare muzică
populară Ciprian Ciurba a obţinut locul III şi Dragoş
Balog menţiune.
Experienţa dobândită la orele de teorie şi practică
dă roade
Sub îndrumarea domnilor maiştri şi ingineri
elevii din anii IIIC şi IIF au pregătit materialele
pentru introducerea apei geo-termale şi la noi în
şcoală. Felicitări băieţi şi multe reuşite în meseriile
pe care le-aţi ales să le practicaţi.
„Hai să dăm mână cu mână”
La evocarea evenimentului din 24 ianuarie
1859 o contribuţie deosebită a avut-o grupul vocal
din şcoală. S-au interpretat cântece patriotice alături
de soliştii Ciprian Ciurba şi Dragoş Balog din XII E.

Concurs interjudeţean
În perioada 28-30 martie a avut loc la SatuMare concursul interjudeţean de matematică şi
informatică „Grigore Moisil” Florica Naghiu din
clasa a XII-a E a făcut parte din lotul judeţului
Bihor. Au concurat anul acesta la Satu Mare
„olimpicii” din Bihor, Bistriţa- Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj.
Un ambient mai plăcut
La începutul lunii aprilie sub îndrumarea
profesorilor de silvicultură, elevii din clasa a XI-a B
au plantat arbori în Parcul
aflat în grija elevilor
şcolii. Arborii, molid şi
stejar roşu, au fost aduşi
din Pepiniera şcolii. Când
ne vom plimba prin parc
vom admira cu plăcere şi
aceşti arbori care vor
creşte odată cu noi.

Concurs 1: Efectuez produsul numerelor impare cuprinse între 1 şi 2004. care este cifra unităţilor produsului
obţinut? A. 5 B 3 C 1 D 9 E 7
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