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Ziua Națională a Lecturii celebrată la Școala Gimnazială
„Traian” cu sesiuni de citit și ceai
Cărțile au fost în centrul atenției pe data de
15 februarie, când s-a marcat Ziua Națională
a Lecturii, care a adus spiritul de sărbătoare
și în Școala Gimnazială „Traian”. Răspunzând
inițiativei de a organiza cu acest prilej cât mai
multe activități culturale care să evidențieze
importanța lecturii pentru formarea spirituală a copiilor și a tinerilor, oamenii inimoși de
la Școala Gimnazială „Traian” s-au mobilizat
și, conduși de echipa managerială formată
din prof. Manuela Iordănescu și prof. Corina
Deonise, au dat frâu liber imaginației și creativității, propunând activități minunate de
promovare și încurajare a lecturii. Elevii, de
la cei mai mici, până la cei mai mari, au fost
implicați în activități de lectură și dezlegare
a tainelor din diferite cărți, într-o atmosferă
relaxată, din care nu a lipsit ceaiul. Un punct
de atracție l-a constituit „Colțul de lectură”,
amenajat în holul unității de învățământ, ce
a recreat o scenă boemă, care atrăgea la o escapadă în lumea poveștilor. Aici au poposit
elevii pentru a lectura din cărțile lor preferate, dar și dascăli. Biblioteca școlii a fost, de

asemenea, un refugiu pentru cititori, copiii
fiind primiți într-un ambient plin de culoare.
La eveniment au participat cu standuri ce au
abundat de cărți Editurile Paralela 45, Diana, Esențial și Uniscan. „S- a citit mult, s-a
desenat, s-a dat viață personajelor îndrăgite
din cărți, prin diverse dramatizări, s-au confecționat semne de carte și s-au personalizat
copertele unor cărți cunoscute, toate acestea
pentru a-i asigura CĂRȚII locul cuvenit în
școală și printre elevi.”, au subliniat organizatorii Zilei Naționale a Lecturii de la Școala
Gimnazială „Traian” din Pitești. (B.O.)

Inovare în formare

Program de formare pentru
dascăli și personal auxiliar
Ora de net - folosirea utilă, creativă și sigură a internetului
Cursul derulat prin Casa Corpului
Didactic Argeș are ca obiectiv formarea
și exersarea metodelor și a strategiilor didactice interactive și a conținutului digital
în procesul de predare-învățare-evaluare
prin folosirea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale precum și a
aplicațiilor virtuale specifice, dar și valorizarea elevului și a capacităților sale în vederea asigurării gândirii critice și selective
raportate la consumul de internet prin
parteneriate școală - familie - comunitate. Casa Corpului Didactic Argeș, având
calitatea de beneficiar, în parteneriat cu
Organizația Salvați Copiii, ca furnizor, organizează și desfășoară programul de formare „Ora de net - folosirea utilă, creativă
și sigură a internetului”. Cursul este acreditat de către Ministerul Educației Naționale (cu 15 credite transferabile) prin
Ordinul de Ministru nr. 3189 /07.02.2020,
pentru o perioadă de 5 ani și se adresează
personalului didactic și didactic auxiliar
din învățământul preuniversitar.

CALITATE. COMPETENŢĂ. PROFESIONALISM.
SEDIUL CENTRAL - PITEŞTI
Strada Obor Nr. 2
Telefon: 0248.223.881; 0729.884.000
E-mail: hidroarges@hidroarges.ro
Web: www.hidroarges.ro

CÂMPULUNG MUSCEL
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 15A
Telefon: 0729.884.038; 0729.884.039

TOP RECOMANDĂRI servicii medicale în Argeş
Servicii ginecologie

Dr. Buzatu-Mihaescu Marcel
PLANNING FAMILIAL
MONITORIZAREA SARCINII

CEL MAI NOU ȘI MODERN
BLOC OPERATOR

PROGRAMARI: 0248 255 557

www. doctorgeorgescu.ro
Str. Trivale nr. 78 bis
Telefon programari:

Email: contact@ortogynoana.ro
Pitesti, Str. Gheorghe Doja 50-52

CLINICA STOMATOLOGICĂ DR. COSTACHE
Servicii complete, profesioniste, inovative
și de calitate în stomatologie si estetică dentară
• Stomatologie • Protetica • Cosmetica dentara
• Chirurgie și implantologie
• Pedodontie • Parodontologie • Profilaxie
ECHIPE MEDICALE AFLATE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
24/24H, 7/7 ZILE PRIN SERVICIUL DE URGENTA AL CABINETULUI
Pitești, Piața Muntenia nr. 1 Telefon: 0248 222 667

n Drumuri din mixturi asfaltice, beton de ciment
si macadam;
n Poduri si consolidari de maluri;
n Platforme din pavele si dale din beton;
n Lucrari de asfaltare cu trotuare si borduri;
n Redari in circuitul agricol si consolidari de teren.

n Conducte magistrale de transport
produse petroliere si gaze;
n Sisteme de conducte din otel;
n Statii compresoare gaze
n Parcuri petroliere;
n Estacade si confectii metalice

n Productie proprie: mixturi asfaltice, borduri, dale,
confectii metalice, fundatii unitati pompare.

n Executie linii si instalatii electrice
n Produse injectie mase plastice

COSTEŞTI
Strada Industries FN
Telefon: 0729.884.036

Betoane de clasă:
C2,8/3,5 - C35/45
Betoane rutiere
Balast stabilizat
Servicii pompare şi transport
Capacităţi producţie 350mc/oră

ECOGRAFII SARCINA 3D/4D

Pe data de 7 martie o nouă grupă, care
cuprinde 35 de cursanți, va începe cursul,
iar formatorii vor fi din cadrul CCD Argeș
pentru grupele de la nivelul județului. În
perioada 25.10.2021-13.12.2021 s-a desfășurat formarea a 28 de cadre didactice
care au parcurs cele patru module ale programului. Materialul care stă la baza
programului
de
formare înglobează
expertiza de peste
12 ani a Organizației Salvați Copiii în
domeniul promovării și respectării drepturilor copiilor în mediul online, constituind un bun prilej pentru cadre didactice și
specialiști, deopotrivă, să își consolideze
cunoștințele, să își dezvolte competențele
și să fie conectați la modul în care copiii
folosesc tehnologia, în scopul creării premiselor unui context propice dezvoltării
armonioase și în acord cu realitatea sec.
XXI a copiilor noștri.

0248.210.285

Staţie de betoane
Staţie de asfalt
NOU
BENZINĂRIE

CHIRURGIE
l Chirurgie ambulatorie
l Ecografie
l Endoscopie digestivă
l Consultații, diagnostic și tratament
chirurgical pre și post spitalicesc
OFTALMOLOGIE
l Chirurgia cataractei prin facoemulsificare
l Implante de cristalin de ultimă generație
l Tratamente laser pentru retinopatii și glaucom
l Tomografie și ecografie oculară
l Refractometrie și perimetrie computerizată

FARMACIA
EVA
farmacia care te menține sănătos și frumos

Pitesti,
str. Unirii Nr. 5.
0248/215577

OFERTA VERII
Vă aștepăm cu
o gamă largă de
produse destinate
protecției solare
Locațiile noastre: n Eva 1 Centru n Eva 2 Gavana n Eva 3 Tudor
Vladimirescu n Eva 4 Trivale complex 1 n Eva 5 Sfanta Vineri

Curtea de Argeş, strada Albeşti nr 19
Tel. 0730 126 619

