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Actualitate şcolară
”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun “
An școlar 2014 – 2015

Săptămâna ”Școala altfel” este un moment plăcut al vieții școlare, îndelung așteptat de elevi și nu numai. În
această săptămână am urmărit derularea unor activități inedite, recreative și educative. Activitățile au fost diverse și
au fost proiectate la nivel de zile.
Luni, 06.04. 2015
Elevii școlii însoțiți de profesorii diriginți, au vizionat la sala Reduta, piesa de teatru “La lilieci”, spectacol
realizat după texte de M. Sorescu, reprezentație a trupei ”Teatrul Vostru” din Sibiu. Regia îi aparține actorului
brașovean Marian Râlea, care a adus pe scenă momente amuzante din viața și tradițiile satului oltenesc.
Spectacolul a fost interactiv, actorii antrenând permanent elevii din sală.
Marți, 07.04. 2015
Activitățile s-au desfășurat pe clase și au fost organizate de diriginți. Vremea nefavorabilă și temperatura foarte
scăzută au îngreunat desfășurarea normală a unora dintre activitățile proiectate.
S-au desfășurat activități la Muzeul ”Prima Școală Românească”, la Asociația Culturală MUSASHINO, la ISU
Brașov, la Academia Hotelieră Americană, la Facultatea de Alimentație și Turism Brașov, la Centrul de Educație
Incluzivă și la obiectivele istorice din Scheii Brașovului.
Alte clase au derulat activități în incinta școlii, precum: exercițiu de simulare a profesiei de cadru didactic,
vizionarea de filme educative, dansuri de societate, etc.
Elevii clasei a XI-a E p, coordonați de doamna profesoară Lungu Laura, au realizat o activitate umanitară la
Fundația ”Bucuria darului”. Elevii au donat o cantitate de aproximativ 65 kg. alimente pentru persoanele defavorizate
social.
Elevii clasei a XI-a B coordonați de doamna profesoară Vereș Florentina au părăsit urbea pentru o excursie de
neuitat în cadrul căreia au vizitat și Castelul Bran.

Sub coordonarea doamnei maistru-instructor Ilea Anișoara, elevi-voluntari din clasele a X a E și a XI-a D, cu
specializarea coafor-stilist, au desfășurat o activitate de voluntariat la Căminul de Bătrâni din Noua, unde au tuns și
cosmetizat mai multe persoane vârstnice.
Miercuri 08.04.2015
Elevii împreună cu diriginții au participat la activitatea ”Prietenii naturii”, care a constat într-o drumeție prin
zona istorică Șcheii Brașovului, către Pietrele lui Solomon. Activitatea a vizat dezvoltarea respectului elevilor pentru
tradițiile culturale locale și sensibilizarea la problemele mediului înconjurător.
Joi 09.04.2015
Activitățile din această zi au vizat dezvoltarea și promovarea aptitudinilor și intereselor elevilor școlii. În acest
sens elevii au fost organizați în mai multe secțiuni în funcție de preferințele lor pentru un domeniu de activitate :
1. ”Elevii au talent artistic” - În cadrul acestei, cei mai curajoși și talentați elevi activități au fost răsplătiți cu
diplome speciale: ”Cel mai talentat elev al școlii”, ”Interpretare deosebită”, ”Cel mai charismatic concurent ”,
”Cea mai bună actriță”, ”Cel mai bun chitarist”, ”Un început strălucit”.
2. ”Elevii au talent culinar” - Elevii au dobândit arta decorării și a bunului gust. Organizați pe echipe elevii s-au
întrecut în arta decorării ouălor. Echipele cele mai bune au primit diplome speciale.
3. ”Elevii au talent sportiv” - Elevii au participat la Cupa liceului la fotbal și la tenis de masă. S-au acordat
diplome câștigătorilor, realizându-se o ierarhie a valorilor. Activitățile au urmărit educația pentru sănătate și
creșterea interesului elevilor pentru spiritul de echipă, fair-play, corectitudine și toleranță.
4. ”Elevii au talent estetic” - Elevii participanți au realizat diferite coafuri colegilor lor. Activitățile au contribuit la
dezvoltarea abilităților practice si a simțului estetic. Cele mai inspirate și reușite coafuri au fost premiate
5. ”Elevii au talent creativ” - Elevii au realizat jucării și decorațiuni de Paște. Personalitatea fiecărui elev s-a
reflectat în produsul creat. Elevii au participat activ dezvoltându-și capacitatea de a aprecia valorile estetice.

Vineri 10.04.2015
Majoritatea claselor au părăsit incinta școlii alegând să viziteze Universitatea TRANSILVANIA din Brașov,
eveniment care a avut drept obiectiv orientarea către viitoarea carieră.
Alți elevi au învățat tehnici de acordare a primului ajutor, fiind salvatori de vieți pentru o zi – eveniment
desfășurat în colaborare cu Crucea Roșie, Brașov. Unele clase au vizitat centrul istoric și cetatea Brașov,
descoperind frumusețile orașului sau au făcut drumeții în zona Tâmpa.
Unii elevi au vizionat spectacolul special de la Filarmonica Brașov și au participat la o ”Incursiune în lumea
muzicii”.

Prof. Voinea Claudiu

Actualitate școlară
Scrisoare pentru absolvenţi
Promoţia a 38-a

Dragii noştri absolvenţi,
“Nimic nu trece mai repede ca anii, copiii timpului.”
Acum patru ani, copii timizi, intrați pe poarta liceului cu emoție și curiozitate, cu
teamă, poate, unii dintre voi. Astăzi sunteți tineri adulți hotărâți să vă îndepliniți
visurile...
Vă rugăm astăzi să vă amintiți, într-o clipă de răgaz, că "au fost odată nişte copii
minunaţi care învăţau şi nu prea jocul amar al vieţii"... şi nu uitați că anii de liceu,
de o frumuseţe inegalabilă, presărați de prietenii legate, rămân unici în viaţa
fiecăruia.
Nu priviți această zi ca pe un sfârșit, ci ca pe noul început, începutul altei etape, o
etapă în care aveți șansa de a învăța lucruri noi, lăsând oarecum în urmă copilăria
caracteristică perioadei catalogului.
Vă dorim acum să fiți statornici, să nădăjduiți către noi culmi, să mergeți înainte cu
tot sufletul, să vă atingeți toate visurile.
Vă dorim ca viața voastră să fie asemeni unui copac care să rodescă, fructele să fie
dulci, să aveți idei bune, care să vă bucure și să-i bucurați și pe alții, să regăsiți
câteodată drumul către școala voastră.
Fiecare dintre voi este unic, valoros în felul său, vă dorim să dovediți tot ce ați visat.
Și NU UITAȚI cei mai frumoşi ani, în continuare, sunt cei care vor veni!
Dumnezeu să vă ajute!
Vă îmbrăţişăm cu drag,
Profesorii promoţiei 2015
Director,
Prof. Lavinia Butnariu

Director adjunct,
Prof. Florentina Dutcă

Discursul şefei promoţiei 2011-2015
Unii dintre voi mă cunoaşteţi, alţii aţi auzit de mine, câţiva mi-aţi devenit prieteni sau fraţi prin alianţă. Astăzi
mă aflu în faţa voastră fiind şefă de promoţie, dar şi una dintre elevele ce a absolvit liceul. Astăzi se încheie o a doua
etapă importantă din viaţa mea. Astăzi tot ceea ce am realizat timp de 4 ani în cadrul liceului, a devenit trecut.

Acum, aflându-mă în faţa voastră, vreau să vă descriu ce a însemnat pentru mine să fiu elevă la Colegiul
Tehnic "Maria Baiulescu". Toată povestea a început când am devenit boboacă a liceului. În clasa a IX-a chiar eram un
boboc, atât la propriu, cât şi la figurat. Recunosc că nu am fost o străină pentru unii profesori, pentru că sora mea era
în clasa a XII-a, tot la acest liceu. Cred ca acesta a fost un lucru bun, pentru că ştiam deja cât de mari erau aşteptările
profesorilor, am devenit mai ambiţioasă, mai încrezătoare şi stăpână pe mine. Începutul a fost puţin mai greu, cum
probabil a fost pentru fiecare boboc.
Când terminam clasa a IX-a, ascultam discursul surorii mele, şefa de promoţie de acum 3 ani. Am fost atât de
mândră de ea , o aplaudam cu putere şi chiar îmi doream să ajung ca ea. Acum rolurile s-au inversat : Ana, sora mea,
stă printre bobocii liceului şi mă priveşte cu mândrie.
În clasa a XI-a, am avut cea mai mare realizare, în domeniul şcolar : datorită vouă, am devenit preşedintele
Consiliului Şcolar al Elevilor. Mi-am dat seama că pot mai mult şi am ajuns şi în Consiliul Judeţean al Elevilor.
Mulţumesc domnului profesor Voinea pentru sprijin, încredere şi răbdare! Am avut ocazia să cunosc persoane care
mi-au schimbat viaţa. Am început să am încredere în mine şi m-am implicat în şi mai multe proiecte şi activităţi. Unii
dintre voi ar putea spune că, faptul că ai ajuns la nivel judeţean e mult ; eu am spus că pot mai mult. Şi din nou, miam depăşit limitele : am reuşit să reprezint elevii braşoveni la nivel naţional în cadrul Seminarului Naţional de la Băile
Herculane.
Vreau să înţelegeţi că a fi elev la acest colegiu nu se limitează doar la gătit, coafat, machiat sau confecţionat
rochii. Poţi fi un elev bun- înveţi şi iei premii; poţi fi un elev foarte bun- înveţi, dar pe lângă asta, participi la la
concursuri, olimpiade, dar ...poţi sa fii chiar mai mult de atât: poţi fi unic, prin tot ce faci timp de 4 ani de liceu.
Să fiu elevă la acest colegiu, pentru mine a fost o mândrie. Totul m-a învăţat să-mi depăşesc limitele, am
învăţat să îmbin învăţatul cu educaţia nonformală, am învăţat să fiu unică şi să creez lucruri unice pentru mine si liceul
meu.
Acum, din păcate sau din fericire, a venit timpul să las pe altcineva să-mi ia locul. E momentul să merg mai
departe şi să fac alte lucruri unice ( şi pe la facultate). Poate şi facultatea are nevoie de o fată mică ce face lucruri
măreţe.
E momentul vostru să deveniţi elevi unici ai acestui colegiu. Eu ştiu că puteţi pentru că şi eu am putut. Nu
contează înălţimea, kilogramele sau profesia părinţilor tăi. E vorba doar de ambiţie!
Mulţumesc pentru tot, tuturor! Chiar nu o să uit niciodată anii de liceu, persoanele întâlnite aici, amintirile
create.
În încheiere, vreau să-mi finalizez discursul în acelaşi mod cum a făcut sora mea acum 3 ani, doar puţin
modificat: noi, elevii promoţiei 2011-2015, am fost buni, unii dintre cei mai buni elevi ai colegiului, voi luptaţi să
deveniţi mai buni decât noi! Totul este posibil, credeţi-mă!
Eu, Irofte Delia, şefa promoţiei 2011-2015, fostul preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor, din acest moment
rămân o amintire, poate de neuitat. Voi, voi sunteţi viitorul. Creaţi un viitor frumos liceului. Mult succes !
Cu drag, o amintire.

Clasa a XII-a B, specializarea Tehnician în industria textilă
Promoția 2015
Diriginte: Mitrea Mihail Iustin
Avîrvărei Petronela
Bololoi Maria
Boroghină Claudia
Ciobotaru Mădălina
Darko Robert
Doană Sebastian
Flueraș Anna Maria
Ferdelași Rahela
Gârmacea Visarion
Hondru Sabina
Konya Flavius
Marin Loredana

Neda Andreea
Olaru Alexandru
Pătrunjel Ioan
Săcuiu Cătălin
Secelean Robert
Sion Andreea
Stanciu Larisa
Țenea Ana-Maria
Todireasa George
Țovîrnac Nicoleta
Vasi Alexandru
Vereș Raul

Clasa a XII-a D

SPECIALIZAREA : COAFOR-STILIST
DIRIGINTE : Profesor CÂMPEAN GABRIELA

Bătinaş Paul

Mazilu Georgiana

Borşu Andreea

Moldovan Georgiana

Borzaşi Lorant

Necula Cristina

Creţu Mădălina

Obancea Mihaela

Dobre Alexandra

Oros Raluca

Dobrin Cecilia

Petrovici Adriana

Drăgan Alexandra

Prejmerean Diana

Duţu Mădălina

Suhariu Ana Maria

Enea Iulia

Şoş Andreea
Groza Sebastian

Vîjiean Mihaela

Haragai Fabian

Viola Roxana

Ilie Delia

Vlădărean Alexandra

Marian Costina

De la elevi pentru elevi
O lecţie de viaţă
Într-o lume în care toţi alergăm după bani, haine frumoase, vacanţe exotice, maşini de lux şi câte şi mai câte
pentru a fi fericiţi, mai există oameni care, oferind puţin din sufletul lor, afirmă că au aflat ce este fericirea. În lumea
în care ne-am învăţat a eticheta la întâmplare pe oricine, am aflat că în spatele oricărei perechi de ochi poate exista o
dramă adâncă. Aceasta este, pe scurt, lecţia pe care am primit-o în săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!”.
Am vizitat cu d-na dirigintă cantina Fundaţiei „Bucuria darului” din Braşov, cu scopul de face fiecare dintre noi mici
donaţii constând în alimente neperisabile. „Proiectul Bucuria Darului a fost înfiinţat ca răspuns la numărul în creştere
al oamenilor fără adăpost, cu resurse materiale foarte mici şi a celor împovăraţi de greutatea singurătății şi a
bătrâneţii. Nevoile oamenilor pe care îi ajutăm sunt din cele mai simple: o masă caldă, un control medical periodic
sau consiliere personală pentru a-i ajuta să depăşească trecutul şi să privească cu optimism spre viitor.” (sursa:
http://www.bucuriadarului.ro/fundatia-bucuria-darului/)
Am fost primiţi cu mare căldură şi respect de toţi lucrătorii Fundaţiei şi am rămas uimiţi de condiţiile de igienă
de la cantină. Ajunsesem de dimineaţă, înainte să se înceapă servirea mesei. Noi ne aşteptam să lăsăm alimentele şi
să plecăm repede, însă, în semn de recunoştinţă, angajaţii ne-au făcut un tur de onoare al amplasamentului, ne-au
explicat cu ce se ocupă, ne-au invitat chiar şi în magazie şi la duşuri. Aparatura de ultimă generaţie, igiena impecabilă
ne-au impresionat, dar, ceea ce ne-a mişcat cel mai mult a fost dorinţa celor care lucrează acolo de a ajuta, de a
împărtăşi cu noi experienţa lor şi, mai ales, de a ne
arăta că cei
pe care îi ajută sunt oameni ca şi noi. Nu-i aşa că şi voi,
ca şi noi,
când vedeaţi un „boschetar” pe stradă sau în autobuz,
întorceaţi
capul dezgustaţi, gândind că e un beţiv sau poate
vreun
drogat? „Rataţi!, Leneşi!, Boschetari!, Beţivi!,
Drogaţi!”,
toate sunt etichete nedrepte pentru mulţi dintre
aceşti
oameni. Ei bine, din ziua aceea am început să privim
persoanele
fără adăpost altfel. Asta datorită poveştilor de viaţă pe
care ni leau împărtăşit cele două doamne care ne-au prezentat
cantina.
Am învăţat atunci că, oricâte atuuri s-ar părea că ai,
viaţa ţi se
poate transforma în dezastru, chiar dacă tu nu ai o vină. Şi am mai învăţat cât de simplu şi binefăcător este ajutorul pe
care îl dai altcuiva.
NB 1: Oamenii străzii ne-au văzut înăuntru şi nu au îndrăznit să intre, chiar dacă le era foame.
NB 2: Dacă vreţi să ajutaţi, cantina are nevoie de voluntari. Aveţi adresa pe site, sau vă putem ajuta noi,

Elevii clasei a XI-a Ep.

Ce fac eu în timpul liber

În timpul petrecut ca voluntar la Crucea Roșie, filiala Braşov am avut parte de multe acţiuni care mi-au făcut
plăcere, dar care m-au şi ajutat să mă dezvolt foarte mult ca persoană.
Una dintre aceste acţiuni a fost Stagiul de pregătire pentru situaţii de urgenţă, care s-a desfăşurat în cursul
lunii februarie. Acest stagiu a fost una dintre cele mai frumoase experienţe din perioada voluntariatului. Pe lângă
joculeţele care ne învăţau cum să lucrăm mai bine în echipă, am avut şi lecţii, apoi probe de acordarea primului
ajutor. „Proba de foc” a fost şi cea care mi-a lăsat cea mai frumoasă amintire şi
anume „alarma de noapte”, când am fost treziţi la ora 2:00 dimineaţa şi am fost
anunţaţi că în trei minute trebuie să fim echipaţi corespunzător şi să ne prezentăm
în faţa cabanei. Pentru această probă a trebuit să montăm un cort mare care avea
rol de punct de primire, să căutăm victimele prin pădure, să le acordăm primul
ajutor şi să le transportăm la cort. Experienţa a fost destul de dificilă, deoarece toţi
eram pe jumătate adormiţi, era foarte frig şi victimele trebuiau transportate până
la cort pe un deal cu o pantă destul de mare. Cu toate acestea, stagiul de pregătire
s-a dovedit a fi foarte eficient, pentru că am lucrat bine în echipă, ne-am coordonat impecabil, aşa încât „victimele”
au fost salvate, iar noi am rămas cu un imens sentiment de satisfacţie. Am înţeles atunci cât de important este ca
fiecare să fie competent în ceea ce face, cât de mult contează să ai o echipă pe care te poţi baza şi, mai ales, să ştii că
poţi ajuta la salvarea unei vieţi.
Cea mai recentă acţiune la care am participat şi care m-a impresionat prin diversitatea manifestărilor artistice şi
creativitate, a fost Festivalul Luminii, care a avut loc pe 23.05.2015 în Parcul Central „Nicolae Titulescu”. Festivalul a
cuprins o serie de manifestări artistice, şi a fost organizat de filiala Brașov a Organizației Cercetașii României în
colaborare cu Crucea Roşie. Zeci de cercetași și voluntari ai Crucii Roşii au
distribuit lumânări și gulgute (cutiuțe, asemenea unor felinare), înainte de
începerea evenimentului. La lăsarea întunericului parcul arăta feeric
împodobit cu mii de luminiţe. După luminarea parcului am făcut un foc de
tabără
şi ne-am adunat în jurul lui, cântând cântece la chitară.
Vă recomand să încercaţi şi voi voluntariatul ca alternativă pentru
petrecerea în mod plăcut şi constructiv a timpului liber. Vă garantez că veţi
o groază de lucruri utile, vă veţi face prieteni noi şi veţi rămâne cu amintiri de
neuitat.

Tohănean Andreea, clasa a XI-a A

învăţa

Vizită la Centrul Mushasino în Săptămâna altfel: "Să știi mai multe, să fii mai bun!"

Sursa: bzb.ro
Îndemnul Săptămânii altfel "Să știi mai multe, să fii mai bun", s-a materializat când noi, elevii clasei a XI-a A,
am vizitat împreună cu doamna dirigintă, Maria Nichifor, Centrul Mushasino. Acolo am rămas plăcut surprinși de
tradițiile asiatice, care sunt total diferite de ale noastre, europenii.
Gazdele de la Centrul Mushashino sunt persoane foarte calde și ne-au primit pe toți cu brațele deschise. Una
dintre ele, de origine japoneză, ne-a prezentat câteva dintre cele mai importante tradiții asiatice. Impresionant, întradevăr, este ceremonialul preparării și servirii ceaiului, care are mai degrabă o conotație ritualică, fiind în același timp
o practică elegantă și delicată. În ultimii ani ceaiul verde a câștigat notorietate și în Occident, mulțumită beneficiilor
pe care le aduce sănătății. Am fost invitați să degustăm câte o ceașcă din ceaiul proaspăt preparat de o cursantă care
a studiat limba japoneză. Eleva româncă ne-a arătat cum se prepară ceaiul verde . Apa în care se infuzează ceaiul,
trebuie să aibă în jur de 70 de grade Celsius. Se introduc frunzele de ceai verde în apa fierbinte, apoi se lasă la infuzat
aproximativ 2-3 minute. Pentru a nu-și pierde proprietățile, frunzele de ceai trebuie păstrate într-un bol de sticlă.
Acestea se pot folosi pentru 2-3 infuzii, așa că puteți să nu aruncați frunzele după prima fierbere. Care sunt calitățile
ceaiului verde? Ceaiul verde reduce glicemia, protejează ficatul, menține sănătoasă cavitatea bucală, stimulează
metabolismul și blochează reacțiile alergice.
Am avut o experiență plăcută, împreună cu colegii noștri și vă invităm să vizitați centrul Mushasino din
Brașov, pentru un ceai bun, o lecție de cultură și, poate, una de limbă japoneză.
Pentru mai multe informații despre evenimentele organizate de centru Musashino vizitați: http://www.musashino.ro.

Autori: Ciurariu Andra, clasa a XI-a A
Trâmbițaș Raluca, clasa a XI-a A

Artă şi meserie
De 11 ani promovez şcoala prin “Târgul liceelor”

E mult sau e puţin…am reuşit să fac bine acest lucru? Nu ştiu! Au fost ani când am fost mulţumită dar şi ani
când nu am reuşit să punem în valoare toate lucrurile bune care se fac în această şcoală!
Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” este a doua mea familie şi fac cu plăcere tot ce cred că poate contribui la
educaţia şi instruirea profesională a elevilor, pe care îi iubesc ca pe proprii mei copii. Din aceste motive, an de an mă
implic în organizarea standului de promovare a şcolii în cadrul „Târgului liceelor” împreună cu alţi colegi şi elevi.
Suntem o echipă de profesori care deja ştiu - fiecare dintre noi – ce trebuie să facă şi cum, dar întotdeauna este loc
de „mai bine” şi încercăm să transmitem acest lucru şi coechipierilor noştri, elevii.
Târgul liceelor este un fel de bilanţ al ceea ce se întâmplă bun în şcoală, a ceea ce dorim să atragă absolvenţii
de clasa a VIII-a către şcoala noastră dar şi o oportunitate dată elevilor şcolii de a arăta cum se pregătesc pentru o
profesie în şcoală. Sunt foarte mândră de acei elevi care se implică activ – sub diverse forme – în acţiunea de
promovare a şcolii în cadrul târgului şi îmi doresc să-şi amintească şi peste ani, când nu vor mai fi elevi, că au
contribuit ca şcoală să fie mai vizibilă pozitiv ceea ce a condus la ridicarea prestigiului ei şi că acest lucru a fost o
experienţă ca un pas spre maturizare, că a contat în viaţa lor. Îmi doresc ca în fiecare an când este o nouă ediţie a
târgului ei să poată spune: „aceasta este şcoala în care am învăţat eu şi sunt mândru că am lucrat, ca elev, la standul
ei de promovare!”

Prof. Ing. Florentina Vereş

Sedinţă de styling cu ocazia Mărţişorului

Respectând tradiţia din fiecare an, elevii clasei a X-a şi a XI-a de
la Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu”, profil Estetica şi igiena corpului
omenesc, împreună cu maistrul instructor Ilea Anişoara au făcut o vizită
la Căminul pentru persoane vârstnice din Noua.
Folosind foarfecele şi diferite tipuri de piepteni, fixativ şi spumă de păr,
i-au invitat pe bunici „să se lase pe mâna lor”.
Elevii au realizat tunsori de damă şi tunsori bărbăteşti, în funcţie
de caracteristicile clientului. Tunsorile de damă au fost puse în valoare prin intermediul coafării părului. După ce au
fost frezați și coafați, bunicii au avut parte de un mic răsfaţ dulce, care
a constat în prăjituri de casă. Doamnele au primit şi câte un mărţişor.
Văzând cât de mult s-au bucurat, am decis să revenim cu
ocazia Sărbătorilor Pascale și ne-am ținut de cuvânt.

M.I. Ilea Anişoara

Proiecte şcolare
Consiliere şi orientare relevante pentru o educaţie de calitate și trans-regională-

CORECT

Proiectul CORECT este un proiect POSDRU, care se desfășoară în cadrul mai
multor școli și licee din țară, printre care și în Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu”.
Programul are ca scop îmbunătățirea procesului de formare a competențelor cheie și profesionale pentru
elevii din învățământul secundar în vederea susținerii cu succes a evaluării naționale și a bacalaureatului precum și a
inserției pe piața muncii.
Program educațional complementar celui formal, ce vizează în egală măsură dezvoltarea competențelor cheie
ale elevilor din ani terminali, dar și creșterea atractivității școlii
Se realizează pe două componente: componenta non-formală și componenta consiliere și orientare școlară și
vocațională/profesională.
Programul promovează inițiativa și libera alegere în ceea ce privește implicarea/participarea. Contextele de
dezvoltare ale programului sunt de factură non-formală. Componenta de consiliere și orientare a programului susține
orientarea elevilor către acele activități de care au nevoie, dar mai ales către cele în care se pot dezvolta și pot avea
succes. Modalitatea în care programul se “construiește “ element cu element, în manieră vizuală/video dinamică, se
dorește și o invitație la creativitate, la integrarea tehnologiilor și modelarea unor atitudini și comportamente
orientate spre inovare, pentru că acesta este și mesajul proiectului.
Este salutară inițiativa, date fiind rezultatele slabe la examenele naționale înregistrate de elevi în ultimii ani.
Să sperăm că după toate aceste ore de pregătire suplimentară, după tot efortul depus de colegi, să înregistrăm o
creștere a numărului de elevi care reușesc să promoveze bacalaureatul.

Prof. Consilier psihologic, Codruța Constantinescu

COSMOPOLITAN F.E.

Cea mai bună practică

Firma de exerciţiu înfiinţată de elevii clasei a XI-a C, specializarea Tehnician în
industria turismului, în anul şcolar 2014-2015, reprezintă o metodă didactică modernă şi
interactivă de învăţare, o concepţie inovativă de integrare şi de aplicare interdisciplinară a
cunoştinţelor, care ajută la dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor prin
simularea activităţilor dintr-o firmă reală. Acest proiect a avut câteva obiective precise
precum: formarea competenţelor tinerilor întreprinzători, facilitarea tranziţiei elevului de la
şcoală către activitatea profesională şi dezvoltarea sipritului antreprenorial, atât de necesar
într-o economie de piaţă în permanentă dezvoltare.
Ca urmare a realizării acestui proiect elevii au dobândit abilităţi precum: rezolvarea de
probleme într-un timp dat, lucrul în echipă, dezbaterea şi dezvoltarea ideilor, spirit de
iniţiativă, abilitatea de organizare şi conducere, pragmatismul şi gândirea globală.
Membrii echipelor s-au familiarizat cu activităţile specifice unei firme reale, au simulat
operaţiuni şi procese economice specifice mediului de afaceri, şi-au însuşit limbajul mediului
de afaceri.
Activităţile proiectului s-au desfăşurat în laboratorul de informatică al şcolii, unde
elevii au elaborat oferte de prodeuse şi servicii, au colaborat cu alte firme virtuale,
efectuând analiza eficienţei economico-financiare a firmei, dar şi prin vizite de lucru la
agenţi economici care le-au împărtăşit elevilor din experienţa lor.
Prof. Tatiana Popa

Cu ei ne mândrim
Cu ei ne mândrim!

În numărul anterior al revistei noastre am iniţiat acest proiect „Cu ei ne mândrim!”, din două
motive. În primul rând pentru a arăta absolvenţilor noştri că, în ciuda faptului că şi-au deschis aripile
şi si-au luat zborul către următoarea destinaţie a viitorului lor, noi îi iubim şi îi preţuim ca în anii când
i-am avut în grijă. În al doilea rând, nu mai puţin important însă, m-am gândit că ar fi util actualilor
noştri elevi să urmărească împreună cu noi evoluţia foştilor colegi, urmând, poate, să le urmeze
exemplul.
În articolul de faţă voi vorbi despre doi dintre foştii elevi care au fost îndrăgiţi de profesori şi
colegi deopotrivă: Antonela Vărgău şi Andrei Cîrstea. Ambii au urmat liceul nostru cu specializarea
Tehnician în industria turismului şi au absolvit în 2012 cu rezultate foarte bune. Aici drumurile lor se
despart, aşadar voi povesti despre fiecare în parte.
Voi începe cu Antonela pentru că, nu-i aşa?, ladies first!
După absolvire s-a înscris la American Hotel Academy din Braşov,
o facultate care are la bază management-ul hotelier. După primul an
de facultate a făcut primul stagiu de practică plătită în Cipru, la un
hotel de 4 stele, ca ospătar. După al doilea an de facultate a urmat al
doilea stagiu de practică în Statele Unite, în Texas şi Colorado,
deasemenea ca ospătar. Iată ce spune despre sine: „Am învăţat
multe lucruri, am acumulat experienţă, am vizitat locuri noi şi am
legat prietenii cu oameni din toate colţurile lumii. îmi doresc un
viitor liniştit si bun care să reflecte munca depusă în toţi aceşti ani.
Cu această ocazia aş vrea să le urez tuturor elevilor mult succes şi să-şi urmeze întotdeauna
instinctul.”
Momentan s-a întors în România pentru a-şi finaliza studiile, îşi caută caută un post de
Manager de hotel şi îşi pregăteşte examenul IELTS.

Despre Andrei sunt multe de spus. Este un personaj pitoresc cu pasiuni foarte diverse. Îi plac schiul,
ciclismul, plimbările cu rolele, drumeţiile, tenisul şi limba japoneză pe care a studiat-o la Centrul Musashino
din Brasov şi pentru care a obţinut diploma pentru

Japanese

Language Proficiency (JLPT) nivelul N5 (Nihongo

5).

acolo participă la diverse evenimente culturale.

După

Tot

absolvirea liceului s-a înscris la Universitatea
Transilvania - Facultatea de Inginerie Mecanica,
specializarea Automotive Engineering în limba

engleză.

Din anul I, semestrul II (după ce atrecut de prima

sesiune)

a reuşit să ia bursă de studiu. De atunci a reuşit să ia

bursă în

fiecare semestru pânăîn anul III, semestrul II (semestrul curent) în care ia bursă de merit(este puţin mai mare
decât cea de studiu). În 07 Mai 2015, la o sesiune de comunicări ştiinţifice organizată în cadrul Universităţii
Transilvania, a prezentat un proiect numit „Modelarea miniaturală a unui autovehicul cu şenile", la care a
construit şi un model funcţional, comandat radio (vezi foto).
Ce îşi aminteşte despre anii de liceu: „Ieşirile cu colegii?... chiulitul de la ore? (glumesc, zice)...
păi... sincer să fiu.. îmi plăceau cam toate orele... mi s-a părut maigreu liceul decât facultatea... partea de
practică din liceu mi-a plăcut foarte mult şi participarea la
olimpiadele din
casele a XI-a şi a XII-a.” Vorbeşte cu mândrie despre faptul
că în anul II, împreună cu trei colegi, a luat locul I la proba
RENAULT, pentru care trebuia să construiască un portbagaj
(gen remorcă), care să îndeplinească anumite criterii: să
suporte un membru al echipei, să poată fi ataşată la o
maşină, doar cu materialele oferite de Renault (câteva roţi,
ţevi de pvc, carton). Va absolvi facultatea în 2016.
În speranţa că v-am trezit interesul şi că v-am oferit două exemple demne de urmat, nădăjduiesc că
veţi urmări cu interes în continuare această rubrică a revistei.

Prof. Laura Lungu

Diverse
Diferiţi, dar egali …

„ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi
sau dacă voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog,
ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”
(”Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole)
Citind aceste rânduri apare întrebarea: „Cui se adresează
copilul?”- profesorului, ca reprezentant al şcolii, părintelui sau
societăţii? Răspunsul meu: tuturor.

Copiii cu cerinţe educative

speciale sunt deseori ţinta celor care nu le cunosc drama, a celor care nu
au fost educaţi să înţeleagă că, deşi suntem diferiţi, soarele străluceşte
la fel pentru toţi şi putem avea vise comune. Indiferent de mediul din
care provin, de problemele fizice, senzoriale sau psihice de care suferă,
toţi copiii au dorinţe, trăiri şi aşteptări, iar dacă ceilalţi îi resping,
sentimentul de singurătate devine copleşitor şi îi face să-şi creeze o
lume proprie, plină de frustrări şi nesiguranţă. Fiecare copil este unic şi îşi are propria valoare, indiferent de
problemele pe care le prezintă.
Poate fiecare dintre noi, profesorii am încercat să răspundem la un moment dat la întrebări de genul: „De ce nu
toţi elevii mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care învaţă
mai greu?” Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte
faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său
propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării de informaţii. Deci, unul dintre cele mai importante
aspecte ale învăţământului actual este nevoia de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi
oricum ar fi copiii – fie că sunt copii cu CES, fie că, pur şi simplu, sunt copii cu un ritm mai lent de învăţare.
A lucra cu un copil cu cerinţe educaționale speciale şi a obţine şi rezultate este o victorie a într-o “bătălie “ care se
dă, la început, cu tine însuți ca şi cadru didactic, pentru că trebuie să descoperi tot timpul noi modalităţi de lucru cu
fiecare copil în parte, să apelezi mereu la imaginaţia, creativitatea, răbdarea, priceperea, afecţiunea ta ca persoană şi
apoi ca şi formator.
Prof. itinerant şi de sprijin Amalia Dragomir

Uneori testele sunt amuzante...

Iată câteva mostre de răspunsuri haioase la teste:
1.

Întrebarea: "Explicați cum un atom de azot din atmosfera superioară îi ajuta pe arheologii care vor să

determine vârsta oaselor".
Răspuns: „Trebuie să fiu cinstit cu dumneavoastră. Nu am studiat această problemă aseară și nici nu am
fost atent la oră ieri. Nu mă interesează. Nici măcar nu-mi plac științele, dar îmi place de dumneavoastră și nu
vreau să stric relația noastră de prietenie".
Băiatul merge mai departe și îi cere profesorului un sfat în amor. Se pare că elevul era îndrăgostit de o
colegă și nu știa cum să vorbească cu ea. "Impresioneaz-o vorbindu-i despre felul în care azotul din atmosferă
poate fi utilizat pentru determinarea vârstei artefactelor. La mine asta funcționează de fiecare dată", i-a scris
profesorul.

2.

Întrebare: Cum se numeşte ştiința care clasifică fiinţele vii?

Răspuns: Rasism.

3.

Întrebare: În care bătălie a murit Napoleon?

Răspuns: În ultima la care a participat.

4.

Întrebare: Ce nu poţi mânca niciodată la micul dejun?

Răspuns: Prânzul şi cina.

5.

Întrebare: Cum poţi ridica un elefant de mână?

Răspuns: Elefanţii nu au mâini.

6.

Întrebare: Cum transformi un centimetru în metru?

Răspuns: Elimini „centi”.

7.

Întrebare: Primul lucru pe care l-a făcut Regina Elisabeta II la urcarea pe tron a fost....?

Răspuns: S-a aşezat.

8.

Întrebare: Ce înseamnă „a uita”.

Răspuns: Nu-mi amintesc.

9.

Întrebare: Unde a fost semnată Declaraţia de Independenţă a SUA?

Răspuns: În josul paginii.

10. Întrebare: Construiţi un enunţ cu o locuţiune care să conțină cuvântul „os”.
Răspuns: Profa mea de română are mai mult os decât carne.

CURIOZITĂȚI GEOGRAFICE
Cele mai numeroase peșteri din țara noastră se găsesc în Munții Apuseni. Numai în defileul Crișului Repede
sunt 114 peșteri, din care 52 pe dreapta și 62 pe stânga versanților.
Una dintre cele mai frumoase si mai interesante pesteri din Romania consideram a fi Pestera Ursilor. A fost
descoperită în anul 1975 de minierul traian Curta, la marginea satului Chișcău,
comuna Pietroasa, jud. Bihor, pe valea Muncelului (Crăiesei), la 482 metri altitudine.
Dispune de 1500 piese scheletice, 140 de cranii și numeroase culcușuri de urși de
peșteră dispăruți. În galeriile urșilor „Emil Racoviță” și lumânărilor sunt „expuse”:
stalactite și stalagmite, concrețiuni ciudate („pasărea măiastră”), coloane, stalagmite
împreunate ca „mama și fiica”, stalactite excentrice foarte rare în lume etc. Toate se
găsesc în etajul superior, iar împreună cu etajul inferior (declarat rezervație
științifică) au un kilometru lungime.
După scheletul complet și nederanjat din loc, de Ursus spelaeus, face parte din primele patru (după alții a
șaptea) peșteră de acest fel din Europa și chiar din lume.
Cea mai ramificată peșteră din țara noastră este Grota Zânelor din Munții Rodnei.
Peștera Mare din Munții Făgăraș este situată la cea mai mare altitudine din România, la 2.424 metri.
Cea mai mare peșteră în sare din lume, se află la Mânzănești, în Munții Buzăului.
Peștera Ghețarului de la Scărișoara se află pe valea Gârda, afluent al Arieșului, la 1.165 metri altitudine, cu un
bloc de gheață de circa 3000 de ani vechime și un volum de aproximativ 75.000 metri de gheață. A fost descoperită în
anul 1863 de Adolph Schmidt și studiată amănunțit de Emil Racoviță și colaboratorii săi, între anii 1921 – 1934, urmați
de speologii clujeni. Are formă cilindrică (ca o fântână), cu pereții aproape verticali, în care s-au săpat sau instalat
câteva sute de trepte, pentru a se ajunge la ghețar. Lungimea peșterii este de circa 700 metri, adâncimea de 50 metri,
diametru de 50 metri, iar grosimea gheții este de 25 metri, în prima sa parte. Peștera este împărțită în două:

- O zonă turistică, redată vizitatorilor, cu Sala Mare de 45 metri lungime și 20 metri înălțime. Este o
grotă, cu tavan și podea, săpată într-un imens bloc de gheață. Cu 12 metri mai jos se află Biserica de
formă circulară cu 20 metri diametru, cu altar, coloane, stalactite și stalagmite (mari de 6 metri
înălțime), toate din gheață strălucitoare.
- O zonă științifică, după un abrupt de 15 metri care
cuprinde: Rezervația Mică formată din Biserica Mică și
Palatul Sânziene; cu 42 metri mai jos este Rezervația
Mare
formată din Galeria Pop, Biserica Nouă, Catedrala și
Culoarul Coman de 105 metri lungime. Interiorul este
de o
rară frumusețe, cu stalactite, stalagmite, draperii,
coloane, ornamentații feerice, toate din gheață. A doua
zonă
este accesibilă numai specialiștilor.
Unicat din punct de vedere biologic, Peștera Movila din partea de vest a Mării Negre, în Dobrogea, în apropiere de
Mangalia.

- Vechimea peșterii este de circa 5,5 milioane de ani;
- Deasupra unei părți din peșteră se găsește un strat cu apă termală, cu tem peratura de 21 de grade
Celsius.
După Mica enciclopedie de cultură generală, autor G.Toncu (2005), ed.Art grup editorial Bucuresti, selectate de
prof. Hășmășan Ioan Ștefan

