Mottó: „mint
ahogyan a
gyermekláncfű
láncszemei, úgy
kapcsolódnak
egymáshoz a mi
életeink...”

IT továbbképzés
2019 november 9-én,
szerveztük meg Központunk
számítógéptermében az első
informatikai továbbképzést
gyerekek és fiatalok részére.
Az előre meghírdetett
továbbképzésre 12 gyerek
jelentkezett
gyermekotthonunkból és
munkatársaink gyerekei is
csatlakoztak páran. Az előadásokat Georgeta Bolda tartotta, a „Legyünk naggyá” Bihar megyei
Apalítvány önkéntes pedagógusa. A képzés szombatonként 10 órától volt megtartva, hét héten keresztül.
A továbbképzés főtámogatója a Kauflad Románia volt.
A képzés végén a gyerekek elismerő oklevelet is kaphatak,
további mindenikük írt egy-egy rövid beszámolót, köszönetet
Központunk felé.
ILIE: - La cursul de
calculatoare a fost foarte
bine. Mulțumim Getei că
ne-a ajutat să învățăm mai
multe despre
calculatoare. Și
mulțumim și pentru
surprizele pe care ne-a
făcut. A fost foarte
frumos și folositor acest curs!
BENCE: - Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jó volt a
kurzus. Sok érdekességet tanultam.
JUSTIN: - Nagyon szerettem itt dolgozni és játszani a
kompjutereken.
SERGIU: - Îi mulțumesc doamnei Geta, că ne-a organizat
cursul de calculator! A fost foarte fain și sper să fie și altă dată.

DOMONIK: - Nagyon tetszett ez a
kurzus. A legjobban a Poiwerpoint kezelését
kedveltem meg. Nagyon köszönöm, hogy
részt vehettem rajta. Remélem lesz máskor is
ilyen továbbképzés.
ISTVÁN: - Köszönjük Bolda Georgeta
tanárnőnek, hogy Központunkban
megtartotta ezt a kurzust. Nagyon jól éreztem
magam, mert sok érdekességet tanultam a
gépekről. Köszönöm, hogy olyan kedvesen
és türelmesen foglalkozott velünk.

Én remélem, hogy még lesz
részünk hasonló továbbképzésekben,
mert sok mindent lehet ilyenkor tanulni.
A képzés végén kaptunk egy diplomát is,
aminek nagyon örültem.
Sz. ANDREA: - Köszönöm, hogy
részt vehettem ezen a kurzuson. Nagyon
jól éreztem magamat, sokat tanultam és
még diplomát is kaptam!
LACI: - Köszönöm szépen, hogy
részt vehettem ezen a kurzuson! Nagyon
jól éreztem magam és remélem máskor is
lesz még ilyen, mert szuper jól éreztem
magam.

Hírek, infók:
- Február 4-6 között
Georg Wilfinger apát úr
látogat meg minket.
Mint mindig, most is sok
szeretettel várjuk őt és a
vele érkező kedves
vendégeket is.
- Központunkfarsangi
ünnepségét Február 15-én
fogjuk megtartani.
Szombaton, hogy a
nagyobbak is
csatlakozhassanak a
mókához. A felnőttek is
beöltözhetnek, sőt díjjat is
nyerhetnek.

Változások Központunkban
Január 23-án délutánra Központunk igazgatói Attila és
Enikő, megbeszélésre hívták össze a gyerekeket és a fiatalokat.
A megbeszélésen szó esett a menű megváltoztatásáról,
melyet elsejétől egy dietetikus szakember előírásainak
megfelelően változtattak meg. Az ennivaló így a gyerekek
életkorának megfelelően, vitaminban és kaloriában gazdag.
A konyhások személyzete is megváltozott. A megmaradt
konyhások naponta 7-15 óra között dolgoznak. A vacsorát és az
uzsonnát a nevelők a gyerekekkel közösen készítik el.
A megbeszélésen még szó esett a házban a rend fenntartásáról, melyből a fiatalok (akárcsak egy
családban) ki kell hogy vegyék a részüket, hiszen ez is hozzátartozik önállósulásuk eléréséhez.
Továbbá szó esett mindazon nehézségekről is, amelyek a Központban az utóbbi időben adódtak és
közösen új
megoldásokon
lehetőségeken
gondolkodtunk.
Jó lenne
havonta
legalább
egyszer,
egy-egy ilyen
megbeszélést
tartani.

