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Opinia mea

Se poate, dar nu avem cu
cine
Gabi Bercea - Joi, 14 Mai 2015

În sfârşit,
cineva a
reacţionat
şi ne-a
explicat
cam cum
stă treaba
cu banii

de medicamente la Spitalul Judeţean Vâlcea.
Directorul Casei de Sănătate Vâlcea, Alin Voiculeţ,
nu a rămas indiferent la aspectele semnalate de
noi. Aşa că a pus toate...(117)(0)
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Medici arestaţi pentru falsificarea a 217
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Percheziţii la medici, în Drăgăşani

Şef nou la Protecţia Consumatorilor

Bârfe, zvonuri, şuşanele Am auzit că:

Ce nu ştim despre demisia de la CET

0

Elevi şi profesori de la Colegiul Energetic, în vizită la
Istanbul

În oraşul Istanbul (Turcia), a avut loc cea
de-a V-a întâlnire din cadrul proiectului
Comenius Multilateral „A Statistic and
Scientific Research on Biodiversity”,
derulat de Colegiul Energetic în perioada
2013-2015. Proiectul s-a desfăşoară în
parteneriat cu: I.E.S. Manuel de Falla-
Puerto Real – Spania; Valkas Gimnazija –
Valka – Letonia; Istituto D’Istruzione
Superiore „Sandro Pertini” –
Camposampiero – Italia; H.O.V. Alemdag
Tunc Capa Anadolu Lisesi – Istanbul –
Turcia. Acest proiect este realizat cu

sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Sectorial Comenius, parte a Programului Învăţare
pe tot Parcursul Vieţii. „Întâlnirea de proiect s-a desfăşurat în perioada 4-8 mai 2015, la H.O.V. Alemdag Tunc
Capa Anadolu Lisesi – Istanbul, o şcoală cu oameni deosebiţi, primitori, sinceri, care iubesc cu adevărat munca.
«Pe om îl poţi cunoaşte după munca lui», spune o zicală turcă. La această întâlnire, Colegiul Energetic a fost
reprezentat de cinci profesori (prof. Dumitru Mătăcuţă, prof. Codruţa Ţenea – coordonator proiect, prof. Venera
Bîrzescu, prof. Cătălin Bîrzescu, prof. Alina Cioculeasa) şi patru elevi din clasele a X-a şi a XI-a. Aceasta a fost
ultima întâlnire de proiect şi au participat 20 profesori şi 31 elevi din Spania, Letonia, România, Italia şi Turcia.
Profesorii şi elevii au analizat materialele şi activităţile realizate. Echipa din Spania a prezentat varianta finală a
site-ului, echipa din România a coordonat Ghidul pentru studiul biodiversităţii (variantă tipărită şi variantă online),
echipa din Turcia a prezentat dicţionarul cu termeni din domeniul biodiversităţii, iar echipa din Italia a prezentat
revista proiectului. Tot în cadrul acestei reuniuni, a avut loc o dezbatere pentru realizarea raportului final. Activităţile
ştiinţifice au fost îmbinate cu cele culturale şi sociale. Elevii au învăţat să realizeze picturi folosind tehnica ”paper
marbling”. De asemenea, întregul grup a vizitat Primăria Istanbului şi a participat la o croazieră pe Bosfor, fiind
admirate obiective turistice de mare însemnătate din punct de vedere cultural şi istoric. Un moment important al
reuniunii a fost activitatea desfăşurată la Grădina Botanică ”Nezahat Gohyigit”, unde elevii şi profesorii au studiat
biodiversitatea din Turcia şi au participat la activităţi prin care au cunoscut istoria grădinii botanice şi au studiat
specii de plante şi arbori. Întâlnirea s-a încheiat cu un program artistic (cântece tradiţionale, piese de teatru,
prezentări, dansuri). Reuniunea de proiect a reprezentat un eveniment de mare importanţă pentru oraşul Istanbul.
La finalul acesteia au luat parte, alături de elevii şi profesorii din proiect, directori ai altor şcoli din Istanbul,
reprezentanţi ai primăriei şi ai altor instituţii locale, părinţi, reporteri, fotografi. A fost o întâlnire de neuitat”, a spus
prof. Codruţa Ţenea, coordonator proiect. Laura Bondoc
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SENZAŢIONAL O afacere primită cu soluţii!

Chinezii şi-au găsit parteneri de discuţii la

Vâlcea

Două locuri noi de agrement în Nord şi

Ostroveni

Mănăstire independentă... energetic
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ISJ Vâlcea a publicat Lista posturilor vacante pentru titularizare - 12.05.15

891 locuri de muncă vacante în judeţ - 11.05.15
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Elevi şi cadre didactice din America, în vizită la Şcoala Nr. 5 din Râmnic - 11.05.15

În Râmnic, Vâlcenii şi oficialităţile au sărbătorit Ziua de 9 Mai - 11.05.15

Un vâlcean, în finala „Românii au talent” de la Pro Tv - 11.05.15
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La Cinema „Geo Saizescu” rulează trei filme - 09.05.15

Spectacolele Teatrului „Ariel”, în luna mai - 09.05.15
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La Filarmonica vâlceană, Violonistul Gabriel Croitoru şi dirijorul Mihail Ştefănescu, în concert -

08.05.15

Bârfe, zvonuri, şuşanele Am auzit că: - 07.05.15
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