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De ce?
Ne dorim ca prin publicarea anuală a acestei reviste să surprindem pulsul vieţii şcolare,
ecoul unor manifestări tradiţionale, să încurajăm talentele şi să dezvoltăm aptitudinile.

Cine suntem noi?
Suntem elevi la specializarea “TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE”
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Clasa a IX a A

Alexandrescu Valentin
Bumbăcel Robert
Ciurlău Teodor
Cojocaru Constantina
Floarea Adriana
Mitrache Florin
Popeangă Andreea
Ştirban Zenobia
Vasiescu Georgiana

Anuţoiu Petruţa Mihaela
Calotescu Simona
Coancă Timeea
Dascălu Ana Maria
Frăţilă Adelina
Opriţa Alexandra
Popescu Victor
Toader Irinel

Brabete Gabriela Roxana
Ciulavu Denisa
Codreş Elena
Drăgan Ştefania
Mărgoi Camelia
Pîrvulescu Doruţa
Stănulescu Ionela
Toropu Mirela
Verboncu Ionuţ

Clasa a IX a B

Andonie Vasile
Bîrsan Adelina
Duligean Marius
Marin Simona
Modroagă Mădălina
Pătrăşcoiu Diana
Sarcină Alexandra
Stoichin Izabela

Bardan Roxana
Blendea Larisa
Enache Maria
Mălăescu Denis
Palaghiciuc Mădălina
Pîrcălăbescu Răzvan
Săceleanu Sorin
Voiculescu Lucian
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Băzăvan Iulian
Bogdan Claudiu
Glemeianu Elena
Miulescu Eugenia
Pătraşcu Mădălin
Roşoiu Simona
Stafie Adrian
Zăvelcă Izabela

Clasa a X a A

Andriţa Diana
Burlan Andreea
Cică Adriana Daniela
Dobromir Cosmin
Gherghinoiu Bogdan
Izvoranu Mădălina
Mogoşan Alexandra
Nichifor Gabriela
Sarcină Lorena
Vlăduţ Larisa

Bălan Daniel
Calotescu Alin
Ciurlin Denisa Cătălina
Duduială Maria
Grigore Andreea
Jiga Ionuţ
Neagoe Raul
Păunescu Lorena
Trămândan Andrei

Brănescu Darius
Caragea Adelina
Cruceru Denisa Maria
Dumitrescu Sebastian
Iladie Alondra
Mircescu Roxana
Negricioiu Radu
Popescu Irina
Ularu Răzvan
Zamfir Magdalena

Clasa a X-a B

Bălănoiu Georgiana Alina
Biţan Carmina
Chiriac Ion Dragoş
Coancă Maria
Draga Elena Evelina
Floarea Ana Maria
Gîlcescu Elena Amalia
Glodeanu Alina Cristina
Ispas Ioana Ştefania
Mircea Florin Alexandru
Pătrăşcoiu Mădălina
Popeangă Ionela Narcisa
Popescu Ionuţ Lorian
Raţă Cornel Irinel
Spătaru Maria Lavinia
Stancea Tomescu Roxana
Vîlceanu Eleonora Georgiana
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Bojincă Alexandru Antonio
Cruceru Ionuţ Alexandru
Gaşpăr Alexandra Maria
Gogonea Dumitru Daniel
Mrejeru Laura Maria
Popescu Ioana Andreea
Şcheau Andreea Oriana
Trancă Simona Daniela
Vlaicu Venera Corina

Clasa a XI-a A

Codreş Teodora
Dănilă Iuliana
Gordin Maria Mirabela
Mateiţă Georgiana Maria
Neghină Ionuţ Alexandru
Petrescu Maria Codruţa
Pruteanu Carla Teodora
Ţavoc Andreea

Catrina Andreea Elisabeta
Diaconu Daniel Valentin
Iliescu Maria Adelina
Nănuţ Roxana Mariana
Negrea Lidia Andreea
Popescu Cristian Laurenţiu
Roşoiu Virgil

Chivu Oana Sidonia
Gherghina Bianca Lavinia
Lupu Laura Gabriela
Neamţu Narcis Florin
Pele Maria Raluca
Prună Andrei Mădălin
Rovenţa Ana Maria
Ţichelea Ana Maria Cerasela

Clasa a XII-a A

Becheru Alexandra Mădălina
Cican Ana
Creţan Oana Elena
Frăţilescu Vasile Răzvan
Mărgineanu Florentina Larisa
Ochetan Mihaela Gabriela
Răgălie Oana Alexandra
Şendroiu Roxana Dorinela

Blendea Carmen Nicoliţa
Ciocioi Adela Elena
Diaconu Bobîrsc Mircea
Ilinca Daiana
Negrea Maria Veronica
Popescu Constantin
Spătaru Radu Cristian
Şerban Gheorghe Alexandru
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Boban Mircea Cristinel
Cîrdei Adriana Aneta
Drăghici Ignasia Diana
Luntraru Maria
Nicolae Mirela Ionela
Popescu Vasilica Daniela
Sucă Maria Lucia
Teodorescu Luchian

Participări la Olimpiadele şcolare
Olimpiada Naţională de Industrie Alimentară
Focşani 2012 – Burlan Aurelian (Menţiune)

Bacău 2013 – Popeangă Manuela (Menţiune)

Galaţi 2014 – Negrea Maria Veronica (Menţiune)
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Etapa judeţeană a Olimpiadei de Industrie Alimentară - 2014

Cican Ana – locul III

Frăţilescu Răzvan – locul II

Negrea Maria Veronica – locul I

Concursul Naţional de Chimie “Petru Poni”

Nichifor Gabriela – clasa a IX a A
Locul I Etapa Judeţeană
Participare la Etapa Naţională
Profesor : Pecingină Camelia
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Proiectul educaţional Interregional:
“Orientarea Profesională în Contextul Actual”
Proiectul s-a desfăşurat în anul şcolar 2011 – 2012 şi a avut drept parteneri următoarele
colegii: Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galaţi, Colegiul Tehnic “Unirea” Bihor, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, Grupul Şcolar ”Traian Vuia” Craiova.
Proiectul a urmărit obţinerea schimbului de bune practici între partenerii implicaţi în proiect
în domeniul pregătirii profesionale şi a proiectelor de cooperare europene.

Spune STOP fumatului!
Cancerul ucide indiferent de vârstă
În luna mai 2012 s-a derulat în cadrul Colegiului nostru această campanie, în parteneriat cu
Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”.
Concluzii ale elevilor referitoare la campania desfăşurată:
R. O. : „Nu sunt fumătoare, dar am fost impresionată de materialele prezentate în această campanie.
Îmi doresc să nu devin niciodată fumătoare şi o să încerc să vorbesc cu fumătorii din jurul meu să
renunţe la acest viciu, deoarece se pot îmbolnăvi grav atât ei cât şi cei din jurul lor!”
T. L. : „Recunosc că eu cochetez cu acest viciu. După implicarea mea în această campanie, după ce
am participat şi la întâlnirea cu medicii oncologi, am înţeles că nu-i de glumit şi îmi doresc din
suflet să nu-mi fac rău nici mie, nici celorlalţi!”
I. D. : „Am avut emoţii puternice atunci când mi s-a făcut testul referitor la conţinutul în CO al
aerului respirat de mine. Asta pentru că din când în când fumez câte o ţigară. M-am liniştit atunci
când doamna doctor a spus că nu este unul prea mare. Oricum nici normal nu era.... O să încer să uit
de ţigări, pentru a nu trece altădată prin emoţii mai mari!”
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Industria alimentară între tehnică și cultură
Vizită turistică şi de documentare – aprilie 2012
Activitatea s-a desfăşurat pe două componente:
-Componenta paraşcolară - în cadrul căreia elevii au efectuat vizite în trei unităţi cu profil
alimentar: Fabrica de bere Ursus-Ciucaș Brașov, Fabrica de zahăr Bod, Fabrica de chipsuri ChioChips Ghimbav. Elevii au avut ocazia verificării în practică a cunoştinţelor teoretice, fixării şi
consolidării achiziţiilor, ilustrării practice a cunoştinţelor, sistematizării achiziţiilor dobândite.
Elevii au fost primiți de personal specializat, li s-a explicat procesul tehnologic, au pus întrebări și
au primit răspunsuri avizate de la inginerii din domeniul industriei alimentare. S-au vizitat
laboratoarele și liniile tehnologice pilot de panificaţie şi preparate din carne ale Colegiul pentru
Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei, din Prejmer.
-Componenta perişcolară – care a urmărit îmbogăţirea orizontului spiritual, destinderea şi relaxarea.
Astfel grupul de elevi a vizitat orașul Sibiu (Muzeul Național Brukenthal), orașul Brașov (Biserica
Neagră, Piața Sfatului), stațiunea Poiana Brașov, Castelul Bran, Mănăstirea Curtea de Argeș,
Mănăstirea Cozia.
Prin această activitate ne-am propus în primul rând să-i introducem pe elevi în
minunata lume a producerii alimentelor, să-i scoatem din sala de clasă şi să le prezentăm tehnologii
moderne (fabrica de bere Braşov, fabrica de chipsuri Ghimbav) sau mai putin moderne (fabrica de
zahăr Bod). S-au arătat impresionaţi de mărimea acestor fabrici, de dimensiunile utilajelor, care în
manuale sau în fotografii arată cu totul altfel. Cele două fabrici complet modernizate şi automatizate
sunt impresionante şi prin regulile stricte de igienă. Fabrica de zahăr se află în aşa numitul
„remont”, adică în perioada de reparaţii, deoarece producţia de zahăr este una sezonieră, de
aproximativ trei luni, materia primă neputând fi păstrată o perioadă prea mare de timp.
În acelaşi timp elevii au vizitat toate obiectivele turistice de pe traseul: Tg-Jiu, RmVâlcea, Sibiu, Braşov, Bran, Curtea de Argeş, Tg-Jiu. Astfel, elevii au primit o minunată lecţie de
cultură, prin vizita realizată la Muzeul Naţional Brukenthal, s-au delectat vizitând minunatele centre
istorice ale oraşelor Sibiu şi Braşov, s-au înspăimântat, dar totodată au primit o lecţie de istorie la
Castelul Bran şi tot lecţii de istorie însoţite de educaţie spirituală au primit la Mănăstirile Cozia,
Curtea de Argeş, precum şi la Biserica Neagră din Braşov.
Nu în ultimul rând elevii au socializat cu elevii de la Colegiul pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară din Prejmer, la căminul căruia au fost cazaţi pentru cele două nopţi.
Cristian Maria – cadru didactic: „Consider că proiectul educaţional a fost o reuşită întrucât a
îmbinat cu succes partea ştiinţifică cu partea cultural-recreativă, acest lucru facilitând învăţarea.
Obiectivele industriale vizitate au fost bine alese, în funcţie de specializarea elevilor, ei având astfel
posibilitatea de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în timpul orelor de curs, dar şi de a acumula unele
noi. Obiectivele turistice vizitate reprezintă puncte de interes pe harta turistică a României, stârnind
interesul elevilor, o dovadă vie fiind fotografiile făcute.”
Gabriela Ochetan – elevă : „Excursia a fost foarte plăcută. Pot spune că am vizitat locuri
foarte frumoase din ţara noastră şi total necunoscute pentru mine. Excursia mi-a plăcut şi pentru
că am fost cu colegii de clasă, colegi pe care cu această ocazie i-am cunoscut mai bine. Nu în
ultimul rând am vizitat trei fabrici de produse alimentare, industria alimentară fiind şi specializarea
noastră. Aşa că această excursie ne va ajuta să înţelegem mai bine noţiunile despre care vom învăţa
la şcoală în anii următori.”
Manuela Popeangă – elevă : „În săptămâna „Școala altfel” am fost în excursie la Brașov. Scopul
acestei excursii a fost să vizitam câteva fabrici: fabrica de bere, fabrica de zahăr, unde ne-am
completat cunostiințele în legătură cu ceea ce se întâmplă în fabrică. Din punctul meu de vedere ,
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cea mai interesantă și cea care mi-a schimbat opinia în legatura cu ceea ce mâncăm este fabrica de
chipsuri Chio-Chips.
Am vizitat si Centrul Brașovului care este foarte frumos, până la Piața Sfatului. De altfel, am
văzut şi Biserica Neagră (nu se poate să vizitezi Brașovul şi să nu vezi această biserică).
La întoarcerea spre casă am vizitat, Curtea de Argeş și Castelul Bran.
În timpul excursiei m-am simțit foarte bine, uitând pentru câteva clipe de teme şi lecţii. Mi-a
plăcut foarte mult această excursie și pentru faptul că am fost cu colegii, având ocazia să ne
cunoaştem mai bine.”
Aurelian Burlan – elev : „Braşovul este un oraş frumos, cu peisaje incredibile, începând cu centrul
vechi şi până în Poiana Braşov, cu minunata Panoramă. Excursia a fost minunată şi nu regret că am
petrecut câteva zile alături de profesorii şi colegii mei. Dacă timpul ar fi de partea mea şi acum aş fi
acolo! „
Elena Teodorescu – părinte: „Băiatul meu s-a întors puţin obosit, dar plin de voie bună şi încântat
de ce a văzut. Doresc ca în viitor să se organizeze mai des asemenea activităţi pe care copiii să le
ţină minte! Felicitări domnilor profesori!”
Carmen Vulpe – cadru didactic: „Din punctul de vedere al profesorului de specialitate, excursia a
fost o mare reuşită, datorită celor trei vizite importante la unităţi cu profil alimentar. Tehnologiile
moderne prezente în fabricile de bere şi de chipsuri, curăţenia şi regulile foarte stricte privind igiena
i-au impresionat pe elevi. Este altfel când vezi fluxul tehnologic, îţi faci o altă impresie când
realizezi dimensiunile unor utilaje.”

Fabrica de Bere Braşov

Sibiu

Fabrica de Zahăr Bod
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Fabrica de Chipsuri Ghimbav

Braşov, spre Tâmpa

Castelul Bran

Această activitate a participat la competiţia naţională “O activitate de success în Şcoala
Altfel” şi a câştigat premiul la secţiunea “Tehnic”.

12

Să ştii mai multe, să fii mai bun ... pentru tine şi pentru alţii
Aprilie 2013
Activitatea s-a desfăşurat în baza parteneriatului pe care Colegiul nostru îl are cu
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu, pe diverse teme, pliate pe
specializările studiate în cadrul liceului nostru de elevii participanţi. Promovând meseriile și
învățământul profesional și tehnic prin lucru în echipă, coordonați de reprezentați ai agenților
economici s-a avut în vedere înlăturarea barierelor pentru a creşte egalitatea de șanse şi autonomia
persoanelor cu dizabilităţi, proiectul concentrându-se îndeosebi pe promovarea incluziunii în
activităţile de învăţare, de viaţă (sociale) şi de muncă. Astfel, se încearcă, prin folosirea utilizărilor
practice ale tehnologiei în cazul persoanelor cu dizabilităţi, ca aceştia să aibă vieţi mai independente
şi mai inclusive. De asemenea, proiectul vrea să se constituie într-o oportunitate pentru a arăta
agenților economici că persoanele cu dizabilități pot fi ușor încadrate în muncă, putându-se integra
ușor în societate.
Obiective specifice:
• implicarea copiilor cu handicap în activități specifice industriei alimentare
• dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor
greşite şi încurajarea celor corecte;
• construirea piramidei alimentelor;
• reducerea consumului de alimente nesănătoase;
• implicarea copiilor cu handicap în activități ecologice;
• încurajarea manifestării sensibilităţii pentru mediu;
• conştientizare şi implicarea în activităţi ecologice;
• dezvoltarea imaginaţiei şi a competenţelor artistice (a abilităţii de a realiza desene, picturi, colaje,
decupaje, haine, etc., utilizând diverse tehnici de lucru);
• implicarea în activităţi de croitorie;
• mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;
• dezvoltarea gândirii şi a culturii vizuale;
• creşterea gradului de socializare şi informare prin utilizarea internetului;
• dezvoltarea unor comportamente pro-sociale;
• promovarea activităţilor legate de voluntariat şi donaţii, ca formă de participare activă la viaţa
comunităţii
• sensibilizarea agenților economici și a comunității
• dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare, prin intermediul activităţilor de grup, în vederea unei
mai bune integrări sociale.
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Această activitate a prticipat la competiţia „O activitate de succes în săptămâna Să ştii mai multe, să
fii mai bun” şi a câştigat premiul la secţiunea Tehnic.
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Simpozionul Naţional “Savoarea preparatelor în farfuria voastră”
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi
Mai 2013
Sfatul bunicii!
Răgălie Oana Alexandra
Clasa a X a A
Tot mai des auzim în jurul nostru vorbindu-se despre importanţa unei alimentaţii sănătoase.
Mulţi dintre noi nu acordăm importanţă şi credem că dacă mâncăm mult înseamnă că suntem
sănătoşi.
Din bătrâni se ştie însă că sănătoşi sunt doar oamenii cumpătaţi. Cei care mai avem bunici
poate suntem plictisiţi de sfaturile lor şi le ignorăm, poate suntem sătui de găluştele, de mămăliguţa
cu brânză sau de cozonacul bunicii! Şi este normal să fie aşa, dacă suntem îmbiaţi cu cozonaci
delicioşi, cu tot felul de semipreparate şi fast-food-uri de pe rafturile supemarket-urilor. Câteodată
acestea chiar au gust mai bun decât preparatele de acasă, datorită adaosurilor de aditivi alimentari,
de arome, de coloranţi artificiali.
Sucurile mai ales, sunt pentru noi, tinerii, ca un drog. Nu ne putem lipsi de ele. Nu acelaşi
lucru l-aş spune despre limonada sau sucul de soc de acasă. Oare de ce? Pentru că întotdeauna un
suc tip cola va avea un gust mai bun. Puţini sunt aceia cărora sa nu le placă acest tip de băutură.
Chiar şi părinţii noştri, mulţi dintre ei renunţă la un pahar de vin de casă, în favoarea unuia
cumpărat sau a unei sticle de bere. Cu toate că nouă ne ţin teorii în legătură cu aceste aspecte nici ei
nu sunt în stare să se abţină de la consumul de produse cumpărate. Mamele noastre nu mai au timp
uneori să gătească datorită ritmului alert în care trăiesc. Atunci, ele cumpără repede un semipreparat
şi ni-l trântesc în farfurie. Este acelaşi lucru cu fast-food-ul de care ne pun să ne ferim atât de mult.
Doar bunica este cea care mai are timp! Aceasta se întâmplă însă în puţine gospodării.
Copiii sunt astfel lăsaţi să se hrănească mai mult singuri. Deci!.....
Dragi părinţi, cred că este important să aveţi grijă ce alimente ne cumpăraţi. Făceţi-vă timp
să citiţi etichetele de pe alimente. Astfel, cei mai periculoşi aditivi sunt: E102 (colorant galben,
foarte nociv, care se găseşte în băuturi, muştar şi gem), E110 (se găseşte în dulciuri şi are efect
cancerigen), E120 (este responsabil pentru alergii), E124 (colorant roşu, se găseşte în mezeluri şi
poate produce tomori ale glandei tiroide).
Dragii mei colegi, nu mai consumaţi hamburger-ul de la colţ plin de muştar şi Ketchup !
Ştiu că este foarte gustos şi apetisant. Încercaţi câteva zile la rând sandwich-ul de acasă, cu şniţel
pregătit de bunica. S-ar putea să ne obişnuim şi în timp să observăm că de fapt adevăratul gust este
al acestuia din urmă. Luaţi-vă de la colţ o sticlă de apă şi nu una de suc! Vă asigur că veţi fi mult
mai sănătoşi!
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Concursul Interdisciplinar Regional W. A. Mozart
Şcoala Gimnazială “Andrei Şaguna” Turda – mai 2013
Ce înseamnă Mozart ....... pentru mine?
Lupu Laura
Muzica exprimă sentimentele, cuvintele pe care îţi este teamă să le spui, lucrurile pe care îţi
e frică să le faci, golurile pe care nu poţi să le umpli...
Muzica este cea care te poartă acolo unde nu poţi ajunge; este singura care te înţelege atunci
când nimeni altcineva nu poate, când nici măcar tu nu poţi. Ea luminează abisul inimii.
Muzica lui Mozart radiază. În muzica clasică îmi regăsesc bătăile inimii, vibrez odată cu ea.
E un leac ce vindecă durerea, un pas spre visare, o lume doar a mea.
Acordurile muzicii lui Mozart vor vibra etern, vor trezi un amalgam de sentimente, vor
vindeca suflete rănite.
Muzica e cea care ne eliberează când ne simţim încătuşaţi, ne ajută să ne regăsim când ne
pierdem, ne îmbogăţeşte imaginaţia, ne deschide sufletul şi devine o parte din noi.
Muzica este cel mai real sentiment.
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Excursie de documentare Fabrica de Conserve Râureni
Iulie 2013
Scopul şi obiectivele:
 formarea competenţelor profesionale prin educaţie nonformală, corelarea cunoştinţelor
teoretice cu cele practice:
-familiarizarea cu procesul tehnologic de prelucrare a legumelor şi fructelor
-identificarea utilajelor folosite
-identificarea aparaturii de laborator utilizată pentru stabilirea calităţii materiei prime
 creşterea nivelului de relaţionare şi promovarea comunicării cu persoane din afara mediului
şcolar
 formarea şi consolidarea unor atitudini pozitive faţă de valorile locale
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Excursie de documentare la Fabrica de Ciocolată Crasna
Iulie 2013
Doamna Maria Carels le-a prezentat elevilor frumoasa poveste a ciocolatei belgiene!
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Ai grijă de tine!
Proiect educational judeţean
Parteneri: Colegiul Tehnic Motru şi Centrul Şcolar pentru educaţie Incluzivă Tg-Jiu
16 Octombrie 2013 – Ziua Internaţională a Alimentaţiei
OBIECTIVE SPECIFICE:
-Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul populaţiei şcolare din Judeţul Gorj;
-Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte promovarea la nivelul
unităţilor şcolare a unui stil de viaţă sănătos prin alimentaţie;
-Identificarea modelului alimentar al elevilor şi a efectelor acestuia asupra randamentului şcolar;
-Conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al elevilor;
-Informarea elevilor şi membrilor comunităţii despre drepturile consumatorilor;
-Formarea unei generaţii tinere de consumatori, conștientă de drepturile sale legitime;
-Cunoașterea atribuțiilor Oficiului pentru Protecția Consumatorilor ;
-Informarea privind riscul de a achiziționa un produs sau a ni se presta un serviciu, care să ne
prejudicieze;
-Conștientizarea necesității opțiunii pentru calitate într-o lume a competiției valorilor;
-Conștientizarea informării complete, corecte și precise asupra caracteristicilor esențiale ale
produselor și serviciilor;
-Dezvoltarea capacității de informare și de lucru în echipă.
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Balul Bobocilor și concursul Miss Boboc

Chivu Oana Sidonia
Clasa a X a A
Miss Boboc 2012

Popescu Ioana Andreea – clasa a IX a B – Miss Boboc 2013
Negricioiu Ion Radu – clasa a IX a A – Mister Boboc 2013
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Ispas Ioana Ştefania – clasa a IX a B – locul 2
Brănescu Darius Laurenţiu – clasa a IX a A – locul 2

Mircea Florin – clasa a IX a B – Mister Eleganţă
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Ciurlin Denisa Cătălina – clasa a IX a A – Miss Originalitate

Caragea Adelina – clasa a IX a A – Miss Talent

Trămândan Andrei – clasa a IX a A – Mister Popularitate
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În aşteptarea lui Moş Crăciun
Premiul I la concursul „Cea mai frumoasă clasă”
Decembrie 2013
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Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă
Proiectul a fost demarat de Inspecţia Muncii cu scopul formării în rândul tinerilor din liceele
tehnologice a unei culturi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
Obiectivul pricipal: pregătirea tinerilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de
debutul activităţii profesionale, prin dezvoltarea unui program educaţional menit să formeze o
atitudine corespunzătoare cu privire la securitatea si sănătatea în muncă, la conştientizarea riscurilor
şi la luarea măsurilor adecvate pentru prevenirea acestora la locul de muncă.
Proiectul s-a încheiat cu desfăşurarea concursului judeţean “Ştiu şi Aplic”. A participat o
echipă alcătuită din elevii: Cican Ana, Ochetan Gabriela şi Frăţilescu Răzvan, din clasa a XI-a A.
Echipa a obţinut Locul II la acest concurs.

Cican Ana

Frăţilescu Răzvan
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Ochetan Gabriela

Proiectul educaţional “Sunt cetăţean european, sunt educat!”

Una dintre funcţiile educaţiei este aceea de pregătire a tânărului ca membru al societăţii.
Viaţa socială nu ar fi posibilă dacă omul nu ar cunoaşte cum este organizată societatea, dacă nu ar fi
conştient de locul lui în viaţa socială, de drepturile şi răspunderile ce-i revin. În orice societate
fiecare individ tinde spre un loc ideal, de aceea toate acţiunile sale se îndreaptă pentru construirea
acestui ţel. În virtutea acestui fapt, copilul devine o fiinţă constientă de locul şi rolul său în
societate, dar şi de limitele procesului de integrare sociala, pe care caută să le înlăture sau măcar să
diminueze din efectele acestora asupra evoluţiei personalităţii sale.
În anul şcolar 2012 – 2013 am abordat educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică şi
educaţia pentru toleranţă. Proiectul a participat la concursul „Lider European” şi s-a situat printre
primele 25 de proiecte la nivel naţional. Profesorul coordonator, doamna profesoară Vulpe Carmen,
a participat la o vizită la Comisia Europeană din Bruxelles.
În anul şcolar 2013 – 2014 proiectul continuă cu educaţia pentru democraţie şi pentru
drepturile omului.
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Cuvântul absolvenţilor…

Ionuţ Cârloganu (promoţia 2011) – absolvent Univ. C-tin
Brâncuşi
Doresc să cer scuze persoanelor cărora le-am greşit. Din păcate nu
sunt puţine … După atâta timp pot să spun că regret. Respectele mele …
pentru toate cadrele didactice care ne-au îndrumat. Au fost momente
minunate petrecute împreună. Experienţa Comzor a fost inedită, situaţiile
în care am fost puşi… printre altele să mâncăm cornuleţe până explodăm; nu a fost ușor, dar
important este că am trecut cu bine peste acele momente. Sunt mândru că am lucrat cu oameni cu
experienţă în domeniu, oameni care ştiau ce fac în orice secundă petrecută în acea instituţie.
Îmi pare rău că nu am fost preocupat mai mult de şcoală şi îmi cer scuze încă o dată tuturor
profesorilor pentru tăria, puterea şi răbdarea care ne-au fost acordate (mie şi colegilor mei).

Alina Nică (promoţia 2012) – studentă ASE Bucureşti
Anii de liceu...
Mi-e sufletul trist. Mi-e dor de perioada adolescentină, de anii de liceu
unde se nasc cele mai frumoase vise, unde legi prietenii pe vecie.
Mi-e sufletul flămând de imaturitatea şi nepăsarea de care dădeam
dovadă atunci, când credeam că totul se poate rezolva de la sine; de profesorii
care uneori erau duri, dar atât de frumoşi! În viaţă întâlnim o mulţime de oameni, care-şi pun
amprenta asupra noastra şi oameni pentru care învinovăţim soarta. Oameni, care deşi aveau
problemele lor, veneau în faţa noastră şi ne explicau cea mai grea problemă cu atâta dăruire şi atâta
pasiune, care uneori devenea molipsitoare. Oameni de care pot spune că sunt mândră că mi-au fost
profesori. Profesori, ce ne-au fost ca nişte părinţi. Am primit sfaturi, bunăvoinţă, înţelegere şi ajutor
pentru a ne continua drumul în viaţă.
Nu pot spune decât că am un gol în stomac când îmi amintesc de anii de liceu. Ani, ce ne
definesc ca şi indivizi, creându-ne o indentitate într-o societate dezorganizată.
Dragi profesori, vă mulţumim că aţi fost lângă noi şi aţi crezut în noi când nimeni n-o făcea,
ne-aţi dat şansa de a merge mai departe. Sunt mândră să spun că am avut cei mai frumoşi, minunati,
de neuitat oameni lângă mine şi de la care am avut atâtea şi o să am mereu de învăţat !
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Georgiana Ştefanov (promoţia 2013) – studentă Inginerie
Medicală, Universitatea Politehnică Bucureşti
Sincer, este foarte dificil de exprimat experienţa pe care am trăit-o
în cei 4 ani de liceu… Bine, ideea este că am avut norocul să mă aflu întro generaţie, pot spune chiar ultima generaţie, care a trăit cu adevărat
copilăria.
În primul an de liceu am fost foarte dezamăgită de faptul că eram
printre puţinele licee în care elevii trebuiau să poarte uniformă, însă în
cele din urmă am înţeles că era necesar. Îmi priveam cu admiraţie colegii
când ieşeam în pauze, mă simţeam cu adevărat la şcoală. Deşi nu am fost
o persoană foarte silitoare, nu am amestecat niciodata şcoala cu distracţia. De altfel, am absolvit
liceul cu note destul de bune, asta pentru că mergeam la şcoala cu scopul de a acumula cât mai
multe informaţii; interesante şi utile.
Am fost foarte încântată să particip la proiectul “Orientarea profesională în contextul
actual”. Pe parcursul desfaşurării lui am petrecut clipe de neuitat, am vizitat oraşe, licee, fabrici, am
schimbat idei cu alţi liceeni. Am avut o companie excelenta (doamna Vulpe Carmen, care, deşi nu
ne-a fost dirigintă, ne-a fost mult mai mult de atât! Mereu ne-a susţinut, ne-a ajutat ori de câte ori
am avut nevoie, pentru mulţi dintre noi a fost ca o a doua mamă.)

Manuela Popeangă (promoţia 2013), studentă Ingineria
Produselor Alimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Timişoara
Liceul, pentru mine, pentru un proaspăt elev ieşit din şcoala generală,
pentru un adolescent, este locul unde îţi dezvolţi personalitatea, îţi cunoşti
limitele, te autocunoşti. Pentru toate acestea sunt profesorii, cei care ne
îndrumă, care ne ajută să descoperim şi să ne descoperim.
Liceul este perioada când te alimentezi cu iluzii, speranţe, când eşti dezamăgit/ă în dragoste
de 2-3 ori pe lună, când orice problemă fie ea cât de mică devine o tragedie, când ajungi la poarta
liceului şi îţi dai seama că nu ai uniforma sau pur şi simplu nu ai vrut să o iei.
Când scriu aceste rânduri îmi aduc aminte de tot, de primul sărut, de prima notă mica, de
primul examen, de profesorii care mi-au ţinut loc de părinţi, de sfaturile primite, de laude, de
certuri, de ultimele clipe petrecute în liceu.
Aici este locul unde m-am dezvoltat, educat şi maturizat.
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