Profesorii de limba română din Voievodina, foarte mulțumiți de stagiul de la perfecționare organizat de IEH
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În perioada 24-28 iunie 2019, la Timișoara, s-au desfășurat „Cursuri de perfecționare a cadrelor
didactice care predau limba română, sau în limba română, în Voievodina, Serbia", un proiect
derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni din subordinea
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean
Timiș.

Stagiul de perfecționare s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile, având două teme majore:
Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile au fost predate de
profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș. La cursuri au participat 14
profesori care predau limba română sau în limba română, în Voievodina.

În prima parte a zilei profesorii din Serbia au învățat cum să crească atractivitatea și calitatea
actului educațional în limba română, iar în partea a doua a zilei aceștia au vizitat diferite
obiective turistice din Timișoara: Catedrala Mitropolitană, Piața Victoriei, Opera, Piața Unirii,
Muzeul de Artă și Muzeul Național al Banatului. Aceștia au luat la pas librariile din Timișoara, iar
la librăria „La Două Bufnițe" au dialogat cu scriitorul Alexandru Potcoavă.

Profesorii au participat la dezbateri cu prof.univ. dr. Otilia-Florica Hedeșan, prorector a
Universității de Vest Timișoara. În cadrul întâlnirii, acestora le-a fost oferit și un ghid despre
Banat, realizat în proiectul recent coordonat de prof. Hedeșan. Ghidul este un calendar lunar al
etno-manifestarilor din Banatul istoric, realizat în parteneriat cu primăria Kikinda și Muzeul
Național Kikinda, din Serbia.

Profesorii au primit diplome și pachete cu materiale didactice din partea reprezentanților IEH și
au plecat încântați de experiența profesională obținută în aceste zile.
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„Mulțumim Institutului<>de la București, care an de an ajută și sprijină românii din afara
granițelor. Mulțumim doamnelor profesoare, care ne-au făcut cadoul cel mai scump pe care îl
au, timpul dumnealor. Am rămas cu o impresie foarte frumoasă și sper ca și la viitoarele
manifestări sau evenimente de genul acesta profesorii care vor veni să aibă parte de astfel de
doamne minunate, cu experiență vastă. Încă o data vă mulțumim tuturor." Dorel Cebzan,
profesor din Voievodina

„Au fost niște zile fructuoase alături de domnii profesori din Serbia. Sunt niște oameni foarte
serioși, care nu au fost interesați de plimbări sau cumpărături, ci de a afla lucruri noi, care să îi
ajute în meseria dumnealor. A fost o interacțiune foarte interesantă și frumoasă." Elena
Jebelean, profesor metodist

Acțiunea și-a propus perfecționarea predării în limba română a profesorilor etnici români din
Serbia, în beneficiul elevilor români care învață în limba română în școlile din Voievodina.

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit", din Planul de activități al
Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de
MRP.

Video aici: https://www.facebook.com/instituteudoxiuhurmuzachi/videos/893620817659437/
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