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ILSA S.A.

6 PROFESORI DE LA ȘCOALA „NICOLAE TITULESCU”
AU PARTICIPAT LA UN CURS ERASMUS LA VALENCIA

CONTINUĂ
CONTINUĂ

Vinde prin licita&ie publică terenuri intravilane
situate în următoarele loca&ii: Ar&ari, Dragoș Vodă,
Ileana, Fundulea, Fundeni, Rose&i, Nana, Progresu,
Sohatu, Ulmu, Ulmeni, Vlad (epeș și Vâlcelele.
Informa*ii complete pot fi consultate la telefon
0242312331 și e-mail office@ilsa-cl.ro

În perioada 2-7 iulie 2018 s-a derulat a doua
mobilitate din cadrul proiectului „Profesori inovatori
pentru o Școală Europeană”, implementat de Școala
„Nicolae Titulescu” Călărași și finan!at de Comisia
Europeană prin Programul Erasmus+ KA1 - Mobilită!i
de formare a cadrelor didactice, domeniul Educa!ie
școlară. Informa!ii despre acest proiect se găsesc în
site-ul
https://erasmus.scoalanicolaetitulescu.ro
Profesorii Olaru Adriana – coordonator de proiect,
Constantin Adriana – director adjunct, Chi!u Costel –
director adjunct, Chiri!ă Elena, Constantin Lucien și
Dumitrescu Carmen au participat la cursul „ICT for
Teaching and Learning”. La acest curs au mai
participat încă 5 profesori: 1 din Germania, 2 din
Polonia și 2 din Lituania. Cursul a fost organizat de
ESMOVIA – Sistema Practices SL și s-a desfășurat la
sediul acestei institu!ii, situat în centrul orașului
Valencia.
Obiectivele specifice acestui curs au fost:
- perfec!ionarea competen!elor de utilizare a
aplica!iilor web pentru crearea, publicarea și
partajarea online a resurselor
- însușirea tehnicilor de utilizare a dispozitivelor
mobile (iPad) în procesul de învă!are
- modernizarea metodelor de predare prin utilizarea
softurilor educa!ionale gratuite (OER - Open
Educational Resources).
Fiecare participant la curs a avut la dispozi!ie pe
perioada cursului un laptop Apple. Ne-am familiarizat
relativ repede cu el, deși niciunul dintre noi nu a mai
lucrat înainte pe un Apple. Cursurile începeau la ora
9.30 și aveau durata de 5 ore – cu o pauză de 20-25
de minute.
Metoda „learning by doing” utilizată de formatorul
Matalí Ortiz Joaquim (Ximo) în prezentarea
aplica!iilor din Google Drive a fost deosebit de utilă
pentru cursan!ii mai pu!in familiariza!i cu acestea.
Sub îndrumarea lui, cursan!ii au creat documente, foi
de calcul, prezentări și formulare Google; au realizat
teste pentru disciplina pe care o predau, în care au
inserat imagini și videoclipuri luate de pe internet; au
partajat cu al!i colegi documentele create pentru a

ILSA S.A.
Vinde prin licitaŃie publică morile de măcinat
cereale situate în comunele Cuza Vodă şi
DorobanŃu, jud. Călăraşi.
InformaŃii complete pot fi consultate la
telefon 0242312331 şi e-mail office@ilsa-cl.ro
PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR conform Legii
359/2004 nr. 3715/07.03.2016 pentru S.C. ROBYN & FAMILIA
S.R.L. cu sediul în mun. Călărași, str. Rahova, nr. 198, jud.
Călărași, CUI 35768908, RCI J51/144/2016. Se decalră nul.
Anun* public privind decizia etapei de încadrare
MUNICIPIULUI OLTENI.A prin CONSILIUL LOCAL OLTENI.A, reprezentată prin
Primar łONE PETRE cu sediul în municipiul Olteni!a, bd. Republicii, nr. 40, jud. Călărași,
anun!ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în
cadrul procedurilor de evaluare: FĂRĂ evaluare a impactului asupra mediului și FĂRĂ
evaluare adecvată pentru proiectul “Extindere re*ea de canalizare în zona de nord și în
zona de sud a municipiului Olteni*a”, propus a fi amplasat în MUNICIPIUL OLTENI.A UTR
47,31,30,27 și 13.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Călărași, mun. Călărasi, Șoseaua Chiciu nr. 2, în zilele de luni-vineri între orele
9-12, precum și la următoarea adresa de internet www.apmcl.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa!ii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anun!.

CAVALLO SERVICES SRL CĂLĂRAȘI, STRADA BUCUREȘTI 373
- Angăjam muncitoare în confec*ii textile pentru cusut, călcat și pregătirea materialelor
textile.
- Oferim un job sigur într-o echipă în creștere și foarte motivată.
- Cavallo Services SRL este sus*inută de Cavallo GmbH & Co. KG din Germania.
- Se pot depune CV-urile personal începând cu data de 14.07.2018 la sediul firmei.
- Căutăm de asemenea și o firmă care să se ocupe de calcularea salariilor și de
prelucrarea documentelor aferente departamentului de personal.

Persoana de contact Domnul Gombert
+49 1633530838 gombert@cavallo.info

„Jurnalul de Călărași“
editează și suplimentele:
Jurnalul de Călărași GRATUIT
Jurnalul de DIVERTISMENT
Jurnalul de SPORT
Jurnalul de FINAN-E
MONITORUL PRIMĂRIEI Călărași
Jurnalul de CULTURĂ
Jurnalul de OLTENI-A
Jurnalul de LEHLIU
Jurnalul COMERCIAL
care se distribuie, GRATUIT,
în interiorul ziarului.

lucra în echipă. De asemenea, au învă!at cum să-și
optimizeze și să-și securizeze contul Google, cum să
stocheze documente și imagini în cloud, să le
organizeze și să le administreze în mod eficient.
Formatorul Jesus Sanchis Gaspar, coordonator de
proiecte la Instituto Inter, ne-a făcut o amplă
expunere a avantajelor și dezavantajelor utilizării
iPad în educa!ie, invitându-ne să reflectăm asupra
lor. Ne-a oferit idei practice de utilizare a lor în sala de
clasă prin prezentarea unor aplica!ii, grupate pe
categorii: managementul și organizarea clasei
(iStudiez Pro, TeacherKit); aplica!ii pentru profesori
( E d m o d o ; C l a s s Ti m e S c h e d u l e , i D o c e o ,
Educreations, Mindnode, iBooks Author, iMovie;
Socrative); aplica!ii pentru elevi (MathBoard,
iMathematics, iCross, WordReference).
Am vizitat câteva din sediile Centrului de Formare
Profesională „Instituto Inter”, care sus!ine cursuri de
calificare pentru domenii variate (medical, auto,
mecanic, tehnică de calcul), unde am apreciat
dotarea atelierelor de practică.
Ultima zi de curs a fost dedicată activită!ilor culturale.
După un tur pietonal al orașului vechi (Ciutat Vella),
institu!ia organizatoare ne-a pregătit o surpriză: o
masă tradi!ională valenciană la o familie dintr-o
localitate de lângă Valencia. Sub îndrumarea
gazdelor, am participat și noi la pregătirea specialită!ii
valenciene paella, în niște tigăi uriașe pe foc cu
lemne.
Participarea la acest curs ne-a oferit posibilitatea de a
vizita Valencia – un oraș fascinant în care se îmbină
vechiul cu modernul, străzile înguste din Ciutat Vella
cu bulevardele largi străjuite de palmieri, clădirile din

BIROTICĂ, MOCHETE,
JALUZELE, TÂMPLĂRIE PVC

secolele XIV-XVIII cu edificiile cu arhitectură
avangardistă din Ciudad de las Artes y las Ciencias –
Oraşul Artelor şi ŞtiinŃelor. Ne-am plimbat prin
grădinile Turia pline de leandri cu flori albe și roz și pe
!ărmul cu nisip auriu al Mediteranei.
În concluzie, acest curs a reprezentat pentru noi o
șansă de a învă!a, un prilej de a călători și de a
interac!iona cu oameni noi provenind din !ări cu
culturi diferite, de a ne lărgi orizontul cultural.
InformaŃiile prezentate reprezintă responsabilitatea
exclusivă a autorului articolului, iar Comisia
Europeană şi AgenŃia NaŃională în Domeniul
EducaŃiei şi Formării Profesionale nu sunt
responsabile pentru felul in care este folosit
conŃinutul acestor informaŃii.
Prof. Olaru Adriana - coordonator de proiect

Telefon: 0242315303 / 0242334506
Email: office@vemsrl.ro
Web: www.vemsrl.ro
Adresă: Str. Cornişei, Nr.26, Bl.C8, Sc.1, Ap.2, Călăraşi
Program: Luni-Vineri: 08:00-17:00 Sâmbătă: 09:00-12:00

