Január

JANUÁR 19.
ÍRÁSBELI FELVÉTELI

A megye hat iskolájában zajlott a központi felvételi, köztük iskolánkban, ahol előzetes
jelentkezés alapján 215 diák írta a vizsgát. A felvételiző tanulók, illetve szüleik választhatták ki a
középiskolát, amely lakóhely szempontjából a legkedvezőbb a számukra. Az elért eredményt
minden középfokú iskola felüljavítás nélkül köteles elfogadni.
A diákokat a kihelyezett névsorok alapján ültették a felügyelő tanárok a termekbe. A
dolgozatok anyagát az Oktatási Hivatal állította össze, amiket a központi megoldókulcs alapján
kellett javítani.
Felvételihez kötött a speciális és emelt óraszámú gimnáziumi képzésekre való jelentkezés,
azonban általános tantervű gimnáziumi, szakközépiskolai, illetve sportosztályba a felvételi
rangsort a hozott pontok határozzák meg.
Tanulási nehézséggel küzdők számára az előírt dokumentumok beküldése esetén biztosítják
a törvény által engedélyezett feltételeket.
A tagintézmények tanulói felvételi vizsga nélkül, az általános iskolai tanulmányi
eredményük alapján nyerhetnek felvételt valamennyi induló osztályba.
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KÖZPONTI

JANUÁR 25.
ÉS ÉN”

A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont adott otthont január végén
egy nemzetközi találkozónak. „ Európa és én” – volt a címe annak a projektnek, melyet három
Németországból érkezett önkéntes az UNESCO támogatásával szervezett romániai és magyar
diákoknak, akik németül tanulnak.
Az Aradról, az „Adam-Müller-Guttenbrunn Liceul”-ból
ékezett diákok, illetve a
gimnázium végzős tanulói az Európai Unió jövőjéről, lehetőségeiről beszélgettek. A program
nyelve a német volt, hiszen a Tehetségközpont a magyarországi DSD (Német nyelvi diploma)
iskolák szövetségének tagja.
A jó hangulatú program gyopárosi fürdőzéssel és közös pizzázással zárult.
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„ EURÓPA

JANUÁR 29.
HÍVOGATÓ SPORTFOGLALKOZÁS

Január 29-én nagy volt az izgalom a Czina iskola tornatermében. Óvodások és szüleik jöttek
el az Iskolába hívogató foglalkozásra, melynek keretében játékos sportvetélkedőt tartottak a tanító
nénik. Az Ifjúság utcai ovisok ovitornával kezdték a délutánt, ügyességi labdás gyakorlatokat
végeztek az óvó néni vezetésével. A tanító nénik irányításával pedig sorversenyben mutathatták
meg gyorsaságukat és ügyességüket a kicsik. A jó hangulatú versengés után egy-egy pohár meleg
teával vendégelték meg a játéktól kipirult arcú ovisokat az iskola dolgozói.
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