LUNI, 22 MARTIE 2021

6 Educaţie

Mai multe licee din Oradea
şi din Bihor nu susţin astăzi
simularea la BAC
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea şi
Colegiul Naţional „Onisifor Ghibu” Oradea nu vor
organiza simularea, deoarece la nivelul unor grupe de elevi au fost depistate cazuri de infectare cu
Covid-19. Patru clase de la Liceul Tehnologic nr. 1
Valea lui Mihai se aﬂă în aceeaşi situaţie, datorită
faptului că la nivelul localităţii, rata de incidenţă
este de peste 6 cazuri la mia de locuitori.

de bacalaureat este de trei ore.
„În organizarea și desfășurarea simulărilor naţionale, se
aplică toate prevederile legale
actualizate, în vigoare, pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu
SARS-Cov2. Potrivit Ordinului
ministrului Educaţiei nr. 3449
din 05 martie 2021, notele obţinute la simulările naţionale nu
se trec în catalog, decât prin
excepţie, la solicitarea scrisă
a elevului”, a precizat inspectorul școlar Florin Negruţiu.
Rezultatele simulărilor se vor
afișa pe data de 31 martie 2021.
Egalitate de şanse
Elevii care nu pot susţine simulările la examenul de Bacalaureat mai au o șansă. Ministrul
Educaţiei, Sorin Cîmpeanu,
a anunţat pe pagina sa de facebook că elevii din școlile și
liceele unde incidenţa cumulată în utimele 14 zile a depășit
6/1000 de locuitori vor putea
susţine aceste simulări după

încetarea măsurilor de carantinare. Un calendar în acest sens
va fi aprobat de inspectoratele
școlare, până cel târziu în 15
mai 2021. În această situaţie,
subiectele vor fi elaborate la
nivelul inspectoratelor școlare.
De asemenea, a mai precizat
ministrul, pentru asigurarea
protecţiei sanitare, unităţile de
învăţământ vor putea decide,
în funcţie de infrastructură, c,
în zilele în care se organizează
simulări ale examenelor naţionale, activitatea celorlalte
clase să se desfășoare on line,
indiferent de scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor valabil în zilele respective. Ordinul de Ministru se va
publica în cursul zilei de azi în
Monitorul Oficial. „Având în
vedere recentele evoluţii epi-

Calendar:
Luni, 22 martie 2021: Proba E)a) proba scrisă - Limba şi literatura română
Marţi 23 martie 2021: Proba E)c) proba scrisă - proba obligatorie a proﬁlului
Miercuri, 24 martie 2021: Proba E)d) proba scrisă - proba la alegere a proﬁlului şi
a specializării
Joi, 24 martie 2021: Proba E)b) proba scrisă - Limba şi literatura maternă

demiologice, pentru a asigura
pregătirea nediscriminatorie
în vederea susţinerii examenelor naţionale (determinante
pentru viitorul tinerilor), Ministerul Educaţiei completează Ordinul 3449/2021 privind
organizarea simulării evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a și a simulării
probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în
anul școlar 2020-2021. Astfel,
elevii înmatriculaţi în unităţile
de învăţământ din localităţile
în care incidenţa cumulată în
ultimele 14 zile a depășit nivelul de 6/1.000 de locuitori
vor putea susţine simulări ale
examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea
măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de
inspectoratele școlare, dar nu
mai târziu de 15 mai 2021. În
această situaţie, subiectele vor
fi elaborate la nivelul inspectoratelor școlare”, se arată în postarea ministrului Cîmpeanu.
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5.241 de locuri în clasa pregătitoare
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Inspectoratul Școlar
Judeţean Bihor a publicat pe
pagina instituţiei, la adresa
www.isjbihor.ro, conţinutul
metodologiei, calendarul înscrierii în clasa pregătitoare,
respectiv proiectul de procedură privind repartizarea elevilor în clase.
Calendarul înscrierii a debutat pe 17 martie 2021, cu
afișarea circumscripţiilor școlare pe site-ul isjbihor.ro, re-
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spectiv la sediul unităţilor de
învăţământ care fac înscrieri
la clasa pregătitoare.
Începând cu azi, 22 martie
2021, se va realiza evaluarea
dezvoltării copiilor care solicită înscrierea în clasa pregătitoare și vor împlini 6 ani
în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021, dar nu au
frecventat grădiniţa sau vin
din străinătate. Aceste evaluări vor fi realizate de către
Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională
(CJRAE).
Copiii care împlinesc 6 ani
în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2021 și solicită
înscrierea, vor primi recomandare pentru înscriere de
la grădiniţa frecventată, la
solicitarea scrisă a părintelui.
„Procesul de înscriere în în-
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La nivelul judeţului
Bihor, pentru anul
şcolar 2021-2022 sunt
propuse 289,94 clase
pregătitoare pentru
învăţământul de masă
şi special, cu un număr
de 5.241 de locuri.

văţământul primar nu este
condiţionat de frecventarea
grupei mari a învăţământului
preșcolar”, a precizat inspectorul Florin Negruţiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor.

Locuri disponibile
Completarea cererilor-tip de
înscriere se va face din 29
martie 2021.
„Cererea-tip de înscriere
se poate completa online, se
poate transmite prin e-mail,
prin poștă, sau se poate depune la secretariatul unităţii de
învăţământ, însoţită de documentele justificative.
La nivelul judeţului Bihor,
în conformitate cu proiectul
planului de școlarizare pentru
anul școlar 2020-2021, sunt
propuse un număr de 289,94

clase pregătitoare pentru învăţământul de masă și special, cu un număr de 5.241
locuri. Dintre acestea 218,12
sunt clase cu predare în limba română, cu un număr de
4.014 locuri, 67,24 clase sunt
cu predare în limba maghiară, având un număr de 1.147
de locuri, diferenţa fiind clase
cu predare în limbile slovacă,
germană și rromani”, a precizat Negruţiu.
Potrivit acestuia, în Municipiul Oradea sunt propuse 89
de clase, acestea însumând
1.890 de elevi.
Cele 89 de clase sunt distribuite astfel: limba română - 72
clase cu un număr de 1.553 de
elevi, limba maghiară - 15 clase cu 293 de elevi, limba germană - două clase cu 44 de
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Activităţile au avut loc
în cadrul proiectului
Erasmus + „Colors”, derulat împreună cu şcoli
din Spania, Suedia,
Turcia, Serbia, Grecia şi
România.
ORADEA. La iniţiativa prof.
înv. primar Maria Duma, Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”
derulează proiectul Erasmus + „Colors” 2020-1-SE01KA229-077901_5. Acesta se
desfășoară din 1 septembrie
2020, până la 31 august 2022. În
proiect sunt implicaţi elevi și
profesori din șase ţări: Spania,
Suedia, Turcia, Serbia, Grecia și
România. Pentru acest proiect,
colegiul orădean a obţinut o
finanţare de peste 18.000 de
euro.
„«Colors» este un proiect de
parteneriat cu schimb interșcolar, fiind implementat la învăţământul primar din unităţile
școlare din șase ţări (Grecia
- „4 DimotikoPefkon”, România - Colegiul Naţional „Iosif
Vulcan” Oradea, Spania - „Ceip
El Peñascal”, Serbia - PU „Nasa
Radost”, Suedia - „Johannesskolan”, Turcia - „Sehit Polis
Volkan SabazIlkokulu”). Pornind de la „Teoria Inteligenţelor Multiple” a lui Gardner,
proiectul dorește să dezvăluie
tipurile de inteligenţă pe care
elevii le posedă și să le valorifice prin activităţile planificate”,
a spus Maria Duma, coordonatorul proiectului. Activităţile
au început în septembrie –
octombrie 2020, cu aplicarea
chestionarului de identificare
și evaluare a tipurilor de inteligenţe, au continuat cu activităţi prilejuite de Ziua Mondială
Origami (în luna noiembrie
2020), iar în decembrie 2020
a fost marcată Ziua Protejării
Biodiversităţii, prin activitatea
„Protejează viaţa pe Pământ”
și prin alte acţiuni foarte interesante.
Ziua Siguranţei pe Internet „Împreună pentru un internet
mai bun” a fost sărbătorită la 9
februarie 2021, iar Dragobetele

a fost prezentat partenerilor de
proiect la 24 februarie 2021.
Întâlniri online
În luna martie (15-19 martie
2021) s-au desfășurat trei întâlniri online între 3 clase de
ciclul primar de la „Ceip El
Peñascal”, din Segovia (Spania), școală parteneră în cadrul
proiectului „Colors”) și 3 clase
de la Colegiul Naţional „Iosif
Vulcan”. Activităţile s-au derulat sub generiul „Let’s meet
online”. La întâlniri au participat 150 de elevi și opt profesori
din cele două școli.
Cadrele didactice din echipa de proiect sunt: dir. prof.
Simona Martin; coordonator prof. înv. primar Maria Duma;
membri: prof. de limba engleză Teodora Popa, prof. înv. primar Angela Clonda, prof. înv.
primar Anamaria Horga, prof.
înv. primar Cătălin Lazăr și
prof. înv. primar Aurelia Susan.
Cu toţii au sprijinit activităţile
din partea celor mici, care au
necesitat documentare, realizare de hărţi ori prezentări în
format PowerPoint, în limba
de comunicare engleză.
„Activităţile au facilitat
oportunităţi de discuţii cu
elevi de aceeași vârstă, aspecte ale vieţii lor școlare. S-au
prezentat materii preferate,
mâncăruri specifice, cărţi, filme dar și jocuri video favorite.
Aceste activităţi de interacţionare au fost gândite pentru a
accelera procesul de învăţare
a unei limbi străine și pentru
a da sens experienţei de învăţare la o vârstă școlară timpurie. Elevii claselor implicate au
conștientizat diversitatea culturală, relaţionând cu alţi copii
din Europa, au avut ocazia de a
comunica în limba engleză, de
a concluziona cu privire la similarităţi și diferenţe între cele
două ţări, între cele două culturi”, a explicat Maria Duma.
La final, elevii au fost cuprinși
de emoţii și și-au exprimat dorinţa de a participa și pe viitor
la activităţi care ies din tiparele
vieţii școlare de zi cu zi, care au
„un strop de culoare”. JB - C.D.
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4.139 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a din Bihor
vor susţine, în perioada 22-25
martie 2021, simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat. La nivelul
judeţului sunt constituite 48
de centre în care se vor organiza simulări ale probelor la examenul de bacalaureat.
„Din datele comunicate
până în prezent, câte o clasă
de la Colegiul Naţional «Mihai
Eminescu» Oradea și Colegiul
Naţional «Onisifor Ghibu» Oradea nu vor susţine simularea,
deoarece la nivelul acestor grupe de elevi au fost diagnosticate cazuri cu Covid-19. De asemenea, patru clase de la Liceul
Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai nu vor susţine simularea,
deoarece la nivelul localităţii
rata de incidenţă este de peste
6 la mia de locuitori”, a declarat Florin Negruţiu, purtător
de cuvânt al Inspectoratului
Școlar Judeţean Bihor. Probele
din cadrul simulării naţionale
încep la ora 09:00, accesul elevilor fiind permis până la ora
08:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru
fiecare dintre probele de la simularea examenului naţional
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Un strop de culoare la
început de primăvară
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