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                            Cuvânt înainte 

 

       Revista “Glasul şcolii” s-a născut din dorinţa de a prezenta cât mai complex 

imaginea şi viaţa din instituţia noastră de învăţământ, din dorinţa cadrelor 

didactice şi a elevilor de a-şi oglindi atât activităţile şcolare şi extraşcolare, cât şi 

rezultatele obţinute de către elevii noştri la diferite concursuri judeţene, 

naţionale şi internaţionale, anul acesta şcolar revista noastră ajungând la cea 

de-a doua ediţie. 

     Prin titlul pe care l-am ales printr-un  sondaj în rândul elevilor şi al 

profesorilor, sugerăm că revista se doreşte a fi un glas al tuturor celor care 

trăiesc  cu toata fiinţa lor viaţa în această familie mare numită Liceul 

Tehnologic “George Bariţiu”.  

      Fiind o revistă anuală ne-am propus să cuprindem în paginile ei o fărâmă 

din multitudinea de activităţi şi proiecte pe care le desfăşurăm în şcoala noastră 

pe parcursul unui an şcolar: activităţi ecologice, antreprenoriale, sportive, 

concursuri, festivaluri; rezultate la învăţătură, parteneriate cu comunitatea 

locală, cu agenţii economici, cu ISJ, CCD, organizaţii nonguvernamentale, etc.. 

     Revista conţine materiale redactate de elevi sub îndrumarea profesorilor şi 

imagini ce evidenţiază munca acestora, parteneriatele cu şcoli din ţară şi din 

străinătate (Ungaria, Portugalia, Italia, etc.) şi proiectele derulate în şcoală. 

      Ne propunem implicarea în cât mai multe  activităţi şcolare şi extraşcolare, 

de înaltă ţinută şi să ne facem cunoscuţi în mediul şcolar sătmărean, naţional şi 

internaţional. 

 

25 noiembrie 2015                                                                  DIRECTOR,                                                                                           

                                                                                        prof.ing. Rodica Nastai 
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Cine suntem noi ? 

          E prima zi de şcoală. Păşim cu sfială pe poarta şcolii. Este prima întâlnire cu noua noastră 

şcoală. După câteva săptămâni reuşim să ne facem o imagine despre şcoală în care ne vom 

petrece următorii patru ani. În sufletul nostru se naşte o mare curiozitate despre istoricul 

instituţiei, care va deveni spaţiul formării noastre şi în care ne vom petrece adolescenţa, cea mai 

frumoasă etapă din viaţa noastră. 

          Pornim în căutarea informaţiilor legate de istoricul şcolii noastre. De la doamna director, 

proesor inginer Nastai Rodica aflăm câteva lucruri importante şi foarte interesante în legătură cu 

acest lucru.  

         Am aflat că şcoala noastră este o instituţie cu tradiţie în zonă şi în judeţul Satu Mare, că de-

a lungul timpului s-au urmărit crearea unui cadru propice pentru formarea şi dezvoltarea 

aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să-şi modeleze viitorul şi să se adapteze unei 

societăţi dinamice. În 1949 ia fiinţă ca  şcoala profesională  în oraşul Satu-Mare în urma 

reformei învaţământutui din 1948. Profile existente: tehnicieni şi agenţi veterinari; “socotitori 

Goscol” – contabili planificatori; crescători animale (tehnicieni în zootehnie); tehnicieni în 

agricultură. În 1965 şcoala se transformă în liceu de specialitate cu denumirea « Liceul 

Agroidustrial Livada », 1969 îşi mută sediul din  oraşul Satu Mare în comuna Livada, denumirea 

liceului devine « Liceul Agricol Livada ». În 1990  se schimbă denumirea şcolii  în Grup Scolar 

Agricol Livada, care şcolarizează elevi la nivel profesional liceal (zi si seral), postliceal, 2000 

şcoala îşi diversifică oferta educaţională, profile noi la SAM şi liceu, profile: comert, 

electromecanică, textile- pielărie,  prelucrarea lemnului.  

            În anul 2008 şcoala îşi schimbă denumirea în Grup Şcolar “George Bariţiu” Livada, iar în 

2012 şcoala îşi schimbă denumirea în Liceul Tehnologic “George Baritiu” Livada. Pe urmă s-a 

schimbat numele liceului în Liceul Tehnologic George Bariţiu. A fost o idee spontană, era la 

“modă” ca instituţiile de învăţământ  să poarte un nume al unei personalităţi puternice. George 

Bariţiu a fost ales  dintr-o multitudine de personalităţi în unanimitate de votări de către Consiliul 

Profesoral. Unul dintre motivele care ne-au oprit asupra numelui de “George Bariţiu” a fost acela 

că prima sa activitate  a fost aceea de dascăl la Liceul Comercial Românesc din Braşov, iar unul 

dintre profilele de bază ale liceului nostru este cel de comerţ. De asemenea în cele 14 volume ale 

lucrării “Calendariu pentru poporul românesc” a promovat: alfabetul latin, beletristica 

românească, folclorul românesc, obiceiurile de sărbătoare, dar şi educaţia agricolă şi să nu uităm 
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că liceul nostru are o tradiţie în ceea ce înseamnă educaţia în domeniul agriculturii. Ultimul 

argument pentru alegerea lui Bariţiu ca patron spiritual al liceului nostru a fost faptul că este 

născut în localitatea clujeană “Jucu de jos”, judeţul Cluj, zonă apropiată nouă. Oraşul Livada este 

o localitatea în care convieţuiesc în armonie mai multe minorităţi naţionale alături de români, 

majoritară fiind etnia maghiară, iar George Bariţiu a fost un militant al convieţuirii în armonie 

dintre români şi celelalte minorităţi naţionale fiind autorul unui dicţionar român-maghiar 

“Dicţionariu românesc-unguresc”(Magyar –román szótar), 1869. 

Activitatea derulată în şcoala este una bogată se desfăşoară atât pe plan instructiv – 

educativ la un nivel adaptat standardelor europene, avem un efectiv de 33 cadre didactice, toate 

cu studii superioare şi un efectiv de 508 elevi cuprinşi în învăţământul liceal de zi, frecvenţă 

redusă, seral şi şcoala postliceală; de asemenea desfăşurăm o paletă largă de activităţi 

extraşcolare atât de dragi elevilor, iar echipa de proiecte a şcolii coordonată de conducerea şcolii 

derulează foarte multe proiecte. 

Dintre proiectele derulate în anul şcolar 2014-2015 amintim: Proiect Erasmu+, Proiect 

EUROPE 3000 Italia, Proiect internaţional/concurs pe meserii, Proiectul “AUTOSTART”, 

Program Junior Achievement Romania, Programul Cangurul, Proiect Antreprenorial Bussnes 

Plan-naţional, Program mondial LeaF / CCGD. Sigur că da, avem unele cu tradiţie cum  ar fi: 

Balul Bobocilor, Târgul de Crăciun “Dăruim de sărbători”, Festivalul regional de teatru “Teatrul 

şi literatura- expresie a sensibilităţii fiinţei umane”, care a ajuns la cea de-a III ediţie, activitate 

cuprinsă în CAER, dar şi implicarea în proiecte naţionale şi judeţene cum ar fi “Festivalul 

şanselor tale”, “Ştafeta poveştilor”, “Biblioteca anului” unde am obţinut locul I pe judeţ, 

Caravana Culturală Sătmăreană şi Săptămâna legumelor şi fructelor, Mesajul meu antidrog, 

Recitaţio, “Cea mai frumoasă clasă”, etc. Suntem o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, iar faptul că 

suntem elevii acestei şcoli ne face să ne simţim mândre şi pline de încredere  în deveniorea 

noastră.  

Ne-au promis că incursiunea noastră în tainele devenirii şcolii noastre nu se vor opri aici 

şi vom continua să aflăm informaţii noi despre istoricul şcolii noastre. 

                                                                   Realizat de elevii: 

                                                                                  Tomescu Romina, clasa a X-a A  

                                                                                   Kicska Eliza, clasa a X-a A 
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Proiectul CCD – Ştafeta poveştilor 

Realizat de: Fanea Ioana, clasa a XII-a A 

                 Varga Mercedes, clasa a XII-a A 

Elevii Liceului Tehnologic “George Bariţiu” Livada au participat la proiectul Ştafeta 

Poveştilor. Acesta  constituie un demers motivaţional pentru lectură, pentru ca această deprindere 

să se transforme într-o activitate agreabilă, să devină 

pentru elevi o reală sursă de informare pentru a şti 

mai multe, de a transforma cititul într-o activitate care 

să le satisfacă dorinţa de frumos, de aventură, de 

visare sau de cunoaştere. 

  Pe parcursul acestui proiect, profesorii coordonatori 

de la Liceul Tehnologic ” George Barițiu “ Livada au 

atras elevii în lumea fascinantă a cărților, 

dezvoltându-le gustul pentru lectură și descoperind 

noi talente în muzica, desen, teatru şi au pus în valoare laturile noastre artistice precum și 

creativitatea noastră.   

  Cu ajutorul acestei activitati  am reușit recrutarea 

de noi talente în drumul spre  cunoașterea de frumos, 

de visare sau de aventură.  

A fost o mare bucurie să lucrăm împreuna cu  nişte 

colegi minunați și talentați, să învățam de la ei 

lucruri noi și să îi ajutăm în perfecționarea 

caracterelor valoroase pe care le au. Am ajuns să ne mândrim cu elevii scolii noastre, să îi privim 

ca pe niște diamante valoroase pe care Ștafeta Poveștilor a reușit să îi șlefuiască. 

În cadrul întâlnirilor realizate între şcolile care îşi predau cuferele care conţin creaţiile literare 

şi plastice ale elevilor, se realizează în acelaşi timp schimburi de idei, de bune practici între 

cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ şi elevi.  
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Într-o perioadă în mesajele pe facebook sau pe alte reţele 

de socializare sunt prioritare în comunicările dintre tineri, iată că 

prin derularea acestui proiect se produce o regândire şi 

repoziţionare a activităţilor culturale în mentalitatea elevilor, 

aceştia participând cu entuziasm la o activitate ce produce 

trezirea interesului pentru exprimarea identităţii prin cuvântul 

scris, pentru comunicare prin literatură, muzică sau desen, ştiut 

fiind faptul  că fiecare poartă în bagajul genetic un talent. 

Elevii: Fanea Ioana, Varga Mercedes, David Denisa, 

Racolţa Iulian, şi Fanea Adriana a  Liceului Tehnologic George 

Bariţiu Livada, au predat cufărul realizat de ei în cadrul ştafetei. 

Elevii premiaţi:  

Locul I: Fanea Adriana (X A), Hajdu Sarolta (clasa a XII-a C), Iulian Racolţa (clasa a X-a A), 

Denisa David (clasa a XI-a A), Larisa Nicolescu (clasa a XI-a A); 

Locul II: Kicska Eliza, (clasa a IX-a A);  

Locul III: Varga Mercedes (clasa a X-a A). 
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Ziua Internațională a Cărții și Drepturilor de autor 

Realizat de: Fanea Ioana, clasa a XII-a A 

                 Kicska Eliza, clasa a X-a A 

În perioada 20-24 aprilie 2015, în urma parteneriatului între cele două școli din orașul 

Livada a avut loc activitatea dedicată - Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de autor 

– având drept obiectiv dezvoltarea gustului pentru lectură, realizarea unor materiale power point, 

concurs de desene cu tema „O carte aleasă e un prieten bun”, teatru și dans. 

Secţiunea Desen: Locul I: Fanea Adriana (IX A), Csintalan Csinczia (clasa a X-a A); Locul II: 

Kicska Eliza, (clasa a IX-a A); Locul III: Miclea Loredana (clasa a X-a A); Menţiune: Deneş 

Adrian Marcel, Pătrăuş Mihai (clasa a X-a C), Boros Eszter (clasa a XI-a A), Hajdu Sarolta 

(clasa a XI-a C). 

Sectiunea: Prezentare PPT: 

Kicska Eliza, Tomescu Romina 

(clasa a IX-a A), Nicolescu 

Larisa (clasa a X-a A), David 

Diana, Ciul Marius, Ştrango 

Vlăduţ Ionuţ (clasa a XI-a A) 

Sectiunea Recitare poezii: 

Kicska Eliza, Tomescu Romina, Talpoş Alexandra, Fanea Adriana (clasa a IX-a A) 

Evenimentul s-a adresat celor ce încă mai iubesc cărţile şi merg să le împrumute de la 

bibliotecă, având cele mai încărcate fişe de titluri. Printre cei mai fideli cititori au fost desemnaţi 

Kiska Eliza (clasa a IX-a A), Nicolescu Larisa (clasa a X-a A), Ciul Marius (clasa a XI-a A), 

Ciote Iasmina (clasa a XII-a A) . 

Activitățile au fost coordonate astfel: liceu – dir. prof.ing. Rodica Nastai, director adj. Prof. 

Mariana Pribilean, profesori: Cămăraş Daniela, Onea Raluca, Pop Chioran Alina, Buzgău 

Rodica, bibliotecar Kovacs Csilla și profesor documentarist Oproiu Bogdan; școala gimnazială: 

dir.prof. Csaki Francis, dir.adj. Ionuț Carmen, profesori: Raț Dorela, Gozar Anamaria, Balogh 

Kinga, Kasa Eniko, Bak Eva și profesor documentarist Szalay Miklos Attila 
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                                     BALUL  BOBOCILOR 

Eleva: David Denisa, clasa a XI-a A 

 

Elevii Liceului  Tehnologic “George Bariţiu” din Livada au petrecut o seară de neuitat la 

un restaurant din localitate, unde s-au întrecut cei mai frumoşi boboci. Organizatori au fost 

clasele a XI-a A si  a XI-a C.  

În cursa pentru câştigarea titlului de MISS şi MISTER 

BOBOC s-au înscris un număr de 18 concurenţi, care s-au 

întrecut în probe variate cum ar fi: proba ţinutei de zi, o 

probă surpriză pregătită de organizatori, apoi  a umat proba 

ţinutelor de seara. 

 Momentele artistice au fost variate: muzică şi dans 

suţinute de actuali şi foşti elevi ai şcolii, precum şi un 

moment vesel pregătit de elevii Tinta Emanuel din clasa a-

XII-a A, Strango Vlăduţ clasa a-XII-a A, Ştef Mirela clasa a-

XII-a A şi Girastău Simona clasa aXI-a A. A făcut parte din 

juriu, alături de directoarele Nastai Rodica, profesoarele Buzgău Rodica şi Fiscuşan Krizstina.  

După o seara de neuitat pentru concurenţi şi participanţi juriul a hotărât ca Miss Boboc 

2015 să fie concurenta Gherman Alina, iar Mister Boboc concurentul Pribilean Darius. Locul II 

la fete a fost ocupat de Racolţa Anca, urmată de concurenta Gherman Amalia, care s-a situat pe 

locul III. La băieţi pe locul II s-a situat elevul Nicoară David iar Locul III a fost câştigat de 

Tărţan Loredan Nicolas.  
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FESIVALUL REGIONAL DE TEATRU 

“TEATRUL ŞI LITERATURA-EXPRESIE A SENSIBILITAŢII FIINŢE UMANE” 

                                                   Elev: Ţinta Emanuel, clasa a XII-a A 

 

La, Liceul Tehnologic “George Bariţiu” Livada, jud. Satu Mare, cea de-a treia ediţie a 

Festivalului Regional de Teatru „Teatrul şi literatura expresie a sensibilităţii fiinţei umane”.  

Activitatea este înscrisă în Calendarul Activităţii Educative Regionale cu nr. 1254/ 2015 şi 

cuprinde 3 secţiuni: 

Secţiunea I : Concurs de interpretare artistica: Prezentarea unei piese de teatru la alegere de 

maximum 30 de minute;  

Secţiunea II: Prezentări power point pe tema: Teatrul şi literatura, Expoziţie de fotografie pe 

tema:  Literatura şi celelalte arte;  

Secţiunea III Creație literară cu tema:”Adolescenţa în acte şi scene”. Sesiune de creaţie pentru 

elevi şi cadre didactice: -redactarea unor piese de teatru pe tema dată. 

 La secţiunea I, cea de 

interpretare artistică, s-au înscris 

10 echipe din judeţele Satu Mare şi 

Maramureş: la preşcolari au 

participat grupa mijlocie de la 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 

37 Baia Mare, jud. MM; iar de la 

secţiunea gimnaziu au participat 

elevi de la  Şcoala Gimnazială Halmeu, Şcoala Gimnazială Gherţa Mică, jud. SM, Şcoala 

Gimnazială „George Coşbuc”, Medieşu Aurit, jud. SM, Şcoala Gimnazială „Petofi Sandor”, 

Livada, jud. SM, cls.a VIII-a şi Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Fărcaşa, jud. MM; la liceu s-

au înscris două trupe de teatru de la Liceul Tehnologic „I.G. Andron” şi de la Negreşti Oaş, jud. 

SM, Liceul Tehnologic „George Bariţiu”, Livada, jud. SM. 
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Realizat de: Fanea Ioana, clasa a XII-a A 

 

Programul de parteneriat  cu caracter multidisciplinar  este un element de unicitate al 

proiectului şi oferă tinerilor talente şansa de a se întâlni şi de a învăţa, de la personalităţi ale vieţii 

artistice si culturale prin sesiuni de discuţii şi ateliere de creaţie desfăşurate în cadrul proiectului. 

Promovarea creaţiilor artistice ale tinerilor se face în cadrul   derulării programului de activităţi  

organizate de către Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, judeţul Satu Mare, România şi 

Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola din Ungaria  în colaboare cu alţi  parteneri si 

sponsori ai Programului “Tinere Talente”.  

Expoziţiile  cu lucrările şi programele realizate de către 

tinerele talente, sunt doar o parte dintre modalităţile prin care 

acestea îşi promovează creaţiile în randul elevilor si a 

publicului.  

 Susţinerea  din partea şcolii şi a Comitetului de părinţi, 

le-a permis tinerilor să îşi cumpere materiale şi instrumente şi să participe la concursuri, concerte 

si  expoziţii , obţinând rezultate remarcabile. 

Dorim  să  continuăm aceste iniţiative, prin care tinerii au ocazia să îşi pună arta şi 

talentul în  valoare  demonstrându-şi abilitaţile artistice. 

La rândul său, interpretul de muzica populara Petrica Muresan, director al Centrului  

Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Satu Mare   a confirmat 

importanţa pe termen lung a acestui tip de program. În cadrul proiectului Tinere Talente,  

principalele beneficii aduse  elevilor  programului vor  consta în  oferirea  posibilităţilor de a  

interacţiona şi de a  face schimburi de experienţă cu tinerii artisti şi profesori din şcolile 

implicate în proiect. Schimbul de experienta va da ocazia  tinerilor artisti, să-şi lărgească 

orizonturile culturale, personale si educative.  

Prin atelierele de creaţie,  elevii vor  afla  noi tehnici aplicate în domeniile în care  vor  

primi câteva sfaturi şi îndrumări pe teme de dezvoltare personală, îmbunătăţire a imaginii, 

posbilităţi de afirmare în contextul cultural românesc şi unguresc. 
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 “Halloween Moments” 

Realizat de: Bălan Denisa, clasa a XI-a A 

                 Nicolescu Larisa, clasa a XI-a A 

Pe data de 5 Noiembrie, 2014, la Liceul Tehnologic “George Baritiu” din Livada, s-a 

desfășurat o activitate specială prin care elevii și cadrele didactice au marcat una dintre marile 

sărbători păgâne din spațiul cultural anglo-saxon, și anume Halloween-ul. Denumirea activităţii a 

fost “Halloween moments.” Elevi din clasele a IX-a și a X-a 

s-au machiat și costumat în personaje specifice sărbătorii, 

astfel încât instituția școlară unde a avut loc celebrarea a fost 

bântuită de fantome, invadată de morți vii sau zombie, de 

vampiri, mumii sau vrăjitoare.  

Elevii au fost coordonați de profesorii de limbă engleză, d-na Pop Alina și d-l Tamaș 

Florin, care au asigurat coreografia, textele și muzica ambientală. Mini spectacolul s-a desfășurat 

în cabinetul de limba engleză, în prezența  mai multor cadre didactice invitate să participe. Elevii 

au fost foarte entuziasmați de ideea de a organiza un astfel de eveniment și s-au descurcat foarte 

bine intrând în pielea personajelor horror și interpretând rolurile lor ca niște mici actori autentici.  

Redam în rândurile de mai jos două dintre textele pe care 

elevii le-au învățat pentru a-și interpreta rolul. Chiar dacă sunt în 

limba engleză, merită să le introducem aici pentru a ne readuce 

aminte că evenimentul s-a desfășurat în limba engleză.  

Personajul întâi: Fantoma unei fete moarte. The ghost of a dead 

girl. “Hi! As you can see I am a ghost, and my name is Rebecca. I 

am the ghost of a little girl who was killed in a terrible car 

accident, and I wander the world till I will find my rest in the 

afterworld. Sometimes I reappear to the people who drive in the 

place of the accident.” Personajul al doilea. Un vampir din Scoţia.. A vampire from Scotland. 

“Hi! My name is Darky. I am a vampire. I am five hundred years old. Before becoming a 

vampire I was a man who lived in Scotland. I like only night, when I usually get out of my coffin 

and wander about the cemeteries or villages with few people.”   
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Fundaţia ,,Mereu Aproape” 

 

Realizat de: Pribilean Darius, clasa a IX-a A 

 

După donarea celor 1000 de titluri de carte 

Centrului de Documentare şi Informare, fundaţia 

,,Mereu Aproape” vine din nou în ajutorul Liceului 

Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada. 

 Proiectul ,,Educat, civilizat”, iniţiat de profesorul dr. Oproiu Bogdan, îşi propune 

îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare pentru liceeni şi cadrele didactice, prin achiziţia, montarea 

şi darea în folosinţă a unei centrale pe lemne necesare căminului de elevi, care să asigure 

necesarul de căldură şi apă caldă.  

Achiziţionarea centralei pe lemne asigură o atmosferă de lucru plăcută în incinta 

Centrului de Documentare şi Informare, contribuie la creşterea numărului de elevi din şcoală şi 

căminul internat, salvează mai multe locuri de muncă, ameninţate din cauza numărului tot mai 

mic de elevi care preferă să facă naveta, decât să suporte frigul. 

Această investiţie a fundaţiei ,,Mereu Aproape” aduce copii înapoi la şcoală şi salvează 

timp, prin eliminarea navetei, timp care ar putea fi utilizat pentru studiu şi activităţi extra 

curriculare. Proiectul include şi izolarea termică a liceului şi a căminului, astfel încât şcoala să 

redevină acel loc primitor şi călduros pentru elevi şi în care se desfăşoară activităţi educative la 

standarde europene. 

În prima etapă va avea loc degajarea spaţiului în care va fi montată centrala termică. În a 

doua etapă vor fi demarate lucrările aferente instalării, montării, dării în folosinţă a centralei, 

inclusiv probele de funcţionare. În a treia etapă va fi realizată izolarea termică a faţadei liceului 

şi a căminului de elevi, iar în ultima etapă vor avea loc diverse activităţi educative. 

Datorită sprijinului ,,Fundaţiei Mereu Aproape”, Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada va 

fi un loc mai primitor pentru elevi şi cadrele didactice. 

 

 

 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/wp-content/uploads/2015/07/liceul-Livada-300x168.jpg
http://www.informatia-zilei.ro/sm/wp-content/uploads/2015/07/liceul-Livada-300x168.jpg
http://www.informatia-zilei.ro/sm/wp-content/uploads/2015/07/liceul-Livada-300x168.jpg
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Unirea de la 1 Decembrie 1918, 

sărbătorită la Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada 

Realizat de: Pribilean Darius, clasa a IX-a A 

                 Struţi Darius, clasa a IX-a A 

Ziua naţională a României, a fost sărbătorită la Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada. Cu 

acestă ocazie în perioada 25-27 noiembrie, s-au desfăşurat diverse activităţi.  

Profesorul de istorie Popescu Ioan a prezentat 

elevilor liceului semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918 şi 

etapele care au condus la realizarea Marii Uniri. A fost 

vizionat  filmul documentar ,,România Mare - 1918 în 

imagini”. S-a desfăşurat o sesiune de referate şi prezentări 

power-point în care elevii liceului au prezentat colegilor cele 

mai importante momente care au condus la realizarea actului 

istoric de la 1 Decembrie 1918. Cu această ocazie, profesorul documentarist Oproiu Bogdan în colaborare 

cu bibliotecara Kovacs Csilla au realizat în incinta liceului o expoziţie foto, care reflectă însemnătea zilei 

de 1 Decembrie.  

În incinta Centrului de Documentare şi Informare elevii s-u 

documentat căutând pe internet diverse materiale legate de 

ziua naţională şi a fost realizată o expoziţie de cărţi cu titlul 

,,Marea unire reflectată în literatură”. 

Activitatea s-a bucurat de succes în rândul elevilor care au fost 

conştientizaţi de importanţa zilei de 1 Decembrie şi motivul 

pentru care este ziua naţionala a României. 
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Program artistic dedicat  

,,Luceafarului poeziei româneşti’’, Mihai Eminescu 

 

Realizat de: Fanea Adriana, clasa a X-a A 

Racolţa Iuliu, clasa a X-a A 

 

         În vederea aniversării a 165 de ani de la naşterea marelui nostru poet national-Mihai 

Eminescu- joi, 15 ianuarie 2015, a avut loc, în cadrul liceului nostru, un program artistic menit să 

evidenţieze importanţa personalităţii lui Mihai Eminescu. 

        La această activitate educativă au participat elevii 

claselor IX-XII, coordonaţi de către doamnele profesoare 

Camaraş Daniela, Onea Raluca şi Kovacs Csilla. Programul 

a constat în: prezentarea unui material ppt despre viaţa şi 

opera lui Eminescu, recital de cântece şi poezii, concurs de 

recitări, creaţii literare proprii, realizarea de portofolii 

tematice. 

        Scopul activităţii artistice a fost cunoaşterea vieţii şi a operei marelui poet, dezvoltarea 

interesului, a dragostei pentru literatura română, dar şi dezvoltarea imaginaţiei, a originalităţii. 

       Pătrunzând cu pasiune în universul eminescian, am păşit încă o dată pe urmele POETULUI 

NEPERECHE. Prin creaţiile sale, Eminescu ne înalţă în universalitate, stăpânind universul 

cuvântului poetic. 
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Cum Să  fim ’’antreprenori  de succes’’   învațăm  la liceul  nostru 

Realizat de: Strango Vlăduţ, clasa a XII-a A 

Ţinta Emanuel, clasa a XII-a A 

Liceului Tehnologic ’’George Bariţiu’’  este partener  cu 3 FIRME DE EXERCIŢIU: 

FE.UNIFORME SCOLARE SRL profesor 

coordonator Nastai Rodica, FE ART CLASS SRL 

profesor coordonator Pribilean Mariana, FE.RUSTIC 

STYLE SRL profesor coordonator Buzgau Rodica 

Claudia în cadrul proiectului  Investeşte în oameni! 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2. „Corelarea învățării pe tot 

parcursul vieții cu piața muncii”                                                                                                                        

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1. 

„Tranziția de la școala la o viață activă”                                                                                                                    

POSDRU/175/2.1/S/150327                                                                                                                                             

Titlul proiectului: „Primii pași în carieră prin firma de exercițiu” are ca parteneri : Liceul cu 

Program Sportiv, Bistrița;Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”. Timișoara 

Cele  3 grupe de elevii din  liceu învaţă 

să-şi dezvolte propriile afaceri, în cadrul unui 

proiect cu finanţare europeană. Pe lângă şedinţe 

de consiliere în carieră, tinerii deprind secretele 

antreprenoriatului şi sunt încurajaţi să deschidă 

firme de  exercitiu , ei vor beneficia de 

consiliere profesională şi vor participa la ateliere 

de antreprenoriat, care completează cunoştinţele pe care le învaţă la şcoală. În cadrul proiectului, 

tinerii vor învăţa să elaboreze planuri de afaceri, să deschidă firme de exerciţiu, să-şi promoveze 

activitatea şi să-şi dezvolte afacerile. Tinerii au nevoie de consiliere pentru orientarea în carieră, 

astfel încât să îşi găsească un loc de muncă sau să intre în lumea afacerilor.  
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                  POEZII 
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Poveste 

Varga Mercedes, 

clasa a XII-a A 

 

A fost o zi de vineri,  

 când totul a fost o minune   

 și nu puteam să cred că e purul adevăr,  

 frumoasă  realitate ce doar în vis avea cu 

adevărat valoare.  

 în aceea zi parcă pluteau stelele deasupra 

mea   

 și timpul a trecut spre apus ,  

 în zbor, în libertate.  

 în eliberarea de apăsarea sufletească a 

amintirii,  

 a zilei de ieri,  

 a coșmarului că exist.  

 Trăiesc   printre amintirile,   

  clipelor trecute……  

   Senzația  visului morbid al realitătii  

 Poate fi….  

   o poveste nerealizată   

 unde păsările mor,  

 unde stelele se prăbusesc,   

 marile  seacă și  

 soarele îngheață?  

   vechiul minut,  un singur  minut   

 a schimbat trecutul în viitor   

 mi-a dat speranța că odată va mai fi …..  

  frumos  

 și că îmi voi regăsi eul pierdut.  
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 Actorul vieții mele 

   

Varga Mercedes, 

clasa a XII-a A 

  O scenă mare luminată tare  

 în față mea deodată apare  

 Este scena vieții mele  

 Cu tot cu bune și cu rele  

 Tu ai în rolul secundar  

 Personajul cel amar  

 Rău, viclean și necăjit  

 De frumusețea ei vrăjit  

 Orbit de bunătatea ei  

 A frumoasei, a victimei  

 E o dramă poate dură  

 Când inima ți-o fură  

 E chiar ironic când o spune  

 Mâna mea pe inimă ți-o pune  

 E un joc murdar de-a dreptul  

 Cu luminile și restul  

 Cu aplauze și artificii  

 Cu problemele și vicii  

 Cu durere și amar  

 Ce deodată cu tine apar  

 Ești un actor eșuat  

 De public refuzat  

 De mine alungat  

 De lume uitat.  
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Când moartea vine 

  Varga Mercedes, 

clasa a XII-a A 

 

La revedere….era ultimul cuvânt  

 și te-ai dus de pe pământ  

 M-ai lăsat singură în vânt  

 Cu inima și sufletul frânt  

 Cu iubirea-n suflet durând  

 și dragostea pe veci purtând  

 Gândindu-mă că era bine  

 Când erai tu lângă mine  

 Era cald era și bine  

 Te iubeam numai pe tine  

 Dar acum tu nu mai ești  

 Nu exiști și nu trăiești   

 Nu mă cerți nu mă adori  

 și pe mine mă omori  

 Iubire voi veni și eu  

 Aşteptămă chiar de ți-e greu  

 Iubire voi veni și eu  

 Căci tu ești mormântul meu.  
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Iubind între patru pereți 

   

    Varga Mercedes, 

clasa a XII-a A 

 

Iubind între patru pereți  

 ție teamă că încă te pierzi? 

în lumea care te-nconjoară 

 și-ți vine să fugi…. 

 Existenţa ta 

 fără trecut și fără rost…. 

 iubind singur între patru pereți 

tristeţea ta, pereţii reci, nepasători 

suferinţă dulce-amară. 

Fereastra, lumina. 

Evadarea?! 
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ANOTIMPUL ÎN SCHIMBARE 

David Denisa,  cls.a XI-a A 

Iarbă verde și tu soare 

Unde- ați dispărut voi oare?  

Floricele colorate şi gâze nenumărate,  

Unde ați plecat voi toate? 

 Mă întreb, nu v-a plăcut  

Sau de ce ați dispărut?  

Copacii cei neclintiți 

 Sunt acum cam zgribuliți,  

Iar multa verdeață-a lor  

S-a transformat în covor. 

Totul parc-a înghețat, 

 În stană s-a preschimbat.  

Păsarelele mii și mii  

Pleacă spre tărâmuri vi. . 

 Stau și admir rândunele, 

Vreau să merg și eu cu ele,  

Să zbor ca și un cocor 

 Într-un mare, mare stol . 

 Lumea mare în lung și lat  

Să o văd neîncetat ,  

Să o văd cum e de sus  

Și să zbor în spre apus. 
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Iubirea 

 

Mak Felix, 

Cls.a X-a A 

 

Soare,  iubire 

Ce minune?  

 cântecul păsărilor umple văzduhul.  

Răsare speranţa. 

 Iubirea ta? 

 Regăsirea cuvântului împreună .  

 Nuntă , zbor spre eternitate, 

 Spre lumea noastră nebună? 
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Cerul 

 

Fanea Adriana Maria, 

Cls.a X-a A 

 

Privesc cerul 

O stea îmi zâmbeşte 

Mă cheamă, mă fascinează. 

E chipul tău? Privirea ta? 

Zbor, mă înalţ, spre tine 

Spre strălucirea ta  

Spre cerul meu, 

Spre steaua mea. 
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                   PROZĂ 
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Mihai Eminescu, poet naţional şi universal 

 

                                                                                Elevele: David Denisa, clasa a XI-a A  

                                                                                     Botoş Bianca, clasa a XI-a A  

 

Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în 

literatura secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce 

singularizează creaţia eminesciană este acea capacitate uriaşă de a  întoarce timpii istoriei, de a 

construi forme alăturate spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o filiaţie 

de profunzime cu cel folcloric. 

Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a 

întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere 

de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre 

absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare 

iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul 

antumelor şi a postumelor. 

 În planul literaturii naţionale, prin toate cele patru etape ale creaţiei sale – întâia perioadă 

desfăşurându-se între anii 1866-1870, când poetul este încă tributar influenţelor poeziei naţionale 

anterioare, lui Bolintineanu, Heliade-Rădulescu, Alecsandri; a doua perioadă 1870-1876, când 

Eminescu se află sub înrâurirea romantismului european, a celui german;  a treia perioadă, 1876-

1878, când creaţia eminesciană poartă pecetea maturităţii artistice; a patra perioadă,  1878-1883, 

epocă a desăvârşirii  creaţiei  poetului – Mihai Eminescu  reprezintă culmea cea mai înaltă a 

puterii de creaţie artistică a poporului român. 

 Exemplul etic şi estetic al activităţii lui Eminescu rămâne trecutul literar românesc. Cum 

se ştie, Eminescu însuşi ne-a orientat înspre înaintaşii săi în poemul Epigonii, poem în care evocă 

versurile – comori ale scriitorilor înaintaşi, îndeosebi ale celor de la Dimitrie Cantemir şi până la 

Heliade şi Alecsandri, „acel rege al poeziei, veşnic tânăr şi ferice” . Poetul naţional coboară şi 

mai mult în trecut la Mumuleanu, Prale, Văcărescu, Donici, scriitori mai mărunţi care, la timpul 

lor, „au scris o limbă ca un fagure de miere” . Cu alte cuvinte, Eminescu însuşi este conştient că 

fără aceştia n-ar fi fost el, că „un mare poet se constituie – cum consideră Tudor Vianu – din 
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substanţa tuturor cuceririlor anterioare ale puterii de expresie, peste care geniul ultimului venit 

adaugă contribuţia lui hotărâtoare”. 

 Nu trebuie să uităm însă, că, oricât de însemnată a fost contribuţia înaintaşilor săi la 

dezvoltarea literaturii naţionale, cu Eminescu se realizează dintr-o dată un hotărâtor pas înainte. 

El se desprinde vertiginos de mijloacele literare stabilite de tradiţie şi se înalţă în lumea 

tulburătoare a marii creaţii, într-o lume a lui, numai a lui. 

Mihai Eminescu este poetul care a dat cuvântului românesc mlădirea cântecului, fie că-i 

vorba de iubire, de natură, de revoltă, de reflecţia filozofică sau de dragostea pentru folclor.   

Legătura dintre poetul naţional şi fiinţa poporului român este imensă şi această legătură este 

exprimată chiar şi de poet atunci când afirmă într-un moment de adâncă luciditate: „Dumnezeul 

geniului m-a sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar ”! 

Eminescu refuza realul din pricina imperfecţiunii acestuia, totul se răsfrângea înmiit şi la 

dimensiuni gigantice, obligându-l, constrângându-l astfel la o atenţie mult mărită asupra 

fenomenelor înseşi ale acelui real detaşat. Iar, pe de altă parte, exigenţa-i etică necruţătoare 

raporta fără încetare fiecare fenomen la absolutul visat şi decalajul părea o netransgresabilă falie. 

Totuşi, himera absolutului l-a hrănit pe Eminescu, în anii avânturilor tinereşti încă vii, cu 

imaginile unei viziuni melioriste asupra lumii în care au crezut câţiva din cei mai notorii 

romantici ai lumii, printre care şi Hugo. Poetul român, care s-a mişcat pintre eoni şi astre cu o 

uşurinţă celestă, a vrut să infuzeze ceva din adevărul şi frumuseţea lumilor de sus lumii de jos, 

lumii sale de baştină, ţării. De aceea a jertfit atâta timp şi atâta energie el, „voievodul” cosmic, 

treburilor publice, jocului realităţilor. A face curat, a pune ordine în lumea aparenţelor în numele 

şi în virtutea aparenţei la lumea esenţelor, aşa ni se pare că am putea defini în parte efortul celui 

mai credibil vaticinant român, care a privit cu durere amară realitatea, nădăjduind să-i găsească 

leac sau măcar ameliorare prin ideile extrase din direcţiile istoriei noastre particulare. 

Eminescu, pătimaşul iubitor de trecut, gândea viitorul ca prefigurat din trecut şi preţuia 

pe înaintaşi mai cu seamă în măsura în care stimulaseră devenirea viitoare, înrâurind-o. O notiţă, 

tot din 1870, dezvăluie tocmai această legătură între cele două dimensiuni ale timpului, cu atât 

mai interesantă cu cât se referă la un eveniment aparţinând exclusiv trecutului. Explicând sensul 

unei sărbători cu caracter istoric care urma să aibă loc, Eminescu spunea: „...o întrunire a 

studenţilor români din toate părţile ar putea să constituie şi altceva decât numai o serbare pentru 

glorificarea trecutului nostru şi am putea să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul 
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ni le impune cu atâta necesitate”. Era vorba de serbarea de la Putna care, din pricina războiului 

franco-german, avea să se ţină abia în august 1871. Închinată marelui Ştefan şi grandioasei sale 

ctitorii de la Putna, festivitatea fusese concepută şi organizată de Eminescu şi cu ajutorul lui 

Slavici şi al unui neînsemnat comitet. Sărbătoare a întregii suflări româneşti, menită să afirme cu 

stălucire unitatea tuturor românilor, dincolo de convingeri politice, aceasta avea, iată, cum reiese 

din notiţă, o dublă funcţie, de aducere-aminte glorioasă, de trasare a unei ferme direcţii viitoare; 

evident, o mărturie în plus a geniului politic eminescian la 20 de ani, a clarviziunii sale demne de 

un remarcabil  viitor om politic şi care se repeta în foarte frumoasa scrisoare adresată de 

Eminescu lui Dimitrie Brătianu. Acest luptător din trecuta generaţie salutase cu entuziasm 

serbarea de la Putna şi tânărul îi mulţumea respectuos, dând o formulare fericită semnificaţiei 

evenimentului: „piatra de hotar ce desparte pe planul istoriei un trecut nefericit de un viitor 

frumos”... 

În cartea lui Eminescu suntem la noi acasă, pe un tărâm fabulos, creionat de „mersul 

cârdului de cerbi”,convorbind cu codrul despre toate cele, chiar şi despre nestatornicie, codrul 

fiind „împărat slăvit” – în juru-i „toate înflorind din mila / codrului Măriei-Sale”: aici „s-adun 

flori în şezătoare / de painjen tort să rumpă”, apa „sună somnoroasă”, iar izvoarele „spun 

poveşti”, lacul este încărcat de „nuferi galbeni”; luna este „atotştiutoare”, ea lunecă pe „a lumii 

boltă” sau trece, pur şi simplu, „peste vârfuri”, fiind asemuită cu „o vatră de jăratec” -, iar 

luceafărul de ziuă îşi cheamă iubita în împărăţia sa nesfârşită spre a-i anina „cununi de stele” în 

părul bălai; străjiută de „teiul vechi şi sfânt”, imagistica romantică câştigă o notă de solemnitate 

şi inedit, paleta hieratică căpătând un plus de concreteţe şi dulce graţie, iar elementele telurice, 

uranice racordează poezia la marile teme, universale, ale romantismului. 

Nicolae Iorga, vedea în poet „expresia integrală a sufletului românesc”, anticipându-l 

astfel pe Constantin Noica, cu ale sale „gânduri despre omul deplin al culturii româneşti”, din 

1975. 

În domeniul eminescologiei s-au afirmat atât cercetători români: D. Caracostea, D. 

Popovici, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu – Buşulenga, Eugen Todoran, Gh. Bulgăr, cât şi 

cercetători străini: Rosa Del Conte, Alain Guillermou, L. Galdi, Juri Kojevnikov. 

 Credincios concepţiei sale despre menirea socială a poetului şi a poeziei, ilustrată în 

Epigonii, Scrisoarea II, Criticilor mei, Eminescu pledează şi pentru dragostea de ţară şi de popor 

în poezii precum: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Junii corupţi, Ai noştri tineri, Împărat şi 
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proletar, Scrisoarea III. În acest sens, Al. Piru afirma: „Eminescu nu a fost un contemplativ pasiv 

al timpului, nu a privit cu indiferenţă evenimentele desfăşurate sub ochii săi şi ideea de retragere 

din luptă, pe care par a o recomanda unele din versurile lui, este tocmai rezultatul angajării fără 

reticenţe în  

Universalitate romantică, miraj şi fascinaţie, titanism în spaţiu şi timp românesc, teritoriu 

liric şi ideatic definesc o capacitate creatoare ieşită din comun: Eminescu este o încununare 

supremă a capacităţilor unui popor care a dat la iveală Mioriţa, a cântat din frunză doine de viaţă 

lungă, a mângâiat cosiţele blonde ale Cosânzenelor înmugurite din imagini mito-poetice, a spus 

poveşti la gura sobei; de aceea el nu poate fi desprins de coordonatele sociale, filozofice şi 

literare naţionale, cum nu poate fi desprins luceafărul de ziuă din locul său „menit” în ziua cea 

dintâi. 

Sub tiparele filozofiei, Eminescu subliniază în mod deosebit, toate nefericirile omului de 

geniu într-o societate vulgară (Scrisoare I); problema genezei şi perspectivele sferelor înalte 

(Luceafărul); pitagorica muzică  a unei lumi paradisiace (Sărmanul Dionis). Astfel, antumele şi 

postumele obiectivează dorinţa poetului de a se înalţa pe culmile gândirii şi simţirii româneşti. 

 Urmaşii, mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi în timp ai lui Eminescu – Coşbuc, 

Goga,Vlahuţă, Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Nicolae Labiş – au crescut în cultul artei 

inegalabilului înaintaş. Datele oferite de opera lui Eminescu, ca poet, prozator, publicist, 

demonstrează familiarizarea poetului cu lumea ideilor şi a sistemelor filozofice ale lumii, cu 

lirismul tuturor tărâmurilor. 

 Se simte în opera eminesciană ecoul tuturor lecturilor sale adâncite din Kant, 

Schopenhauer, Lessing,Spinoza, Marx şi Engels, Calidassa, Rig-Veda, Dante, ShaKespeare, 

Goethe, Schiller, Hovalis, Schelley, Holderlin, Hoffmann, Edgar Poe, Leopardi, Vigny, 

Lamartime şi Victor Hugo. Astfel, Memento Mori îşi are o înrudire tematică cu Legenda 

secolelor  a lui Victor Hugo; iar Hyperion îşi are un corespondent în eroul romanului cu acelaşi 

titlu al lui Holderlin, sau ar putea fi etichetat ca un alt chip al lui Apollo, zeul protector al 

poeziei, motivul apolinic fiind unul dintre dominantele liricii europene a veacului. Horaţiu şi 

Homer rămân în opinia lui Eminescu cei mai reprezentativi  poeţi ai antichităţii clasice.  

 Împrumutând cuvintele lui George Călinescu putem afirma că Eminescu „porneşte de la 

Kant”,ori „construieşte în spiritul lui Schopenhauer”. 
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 De asemenea, poetul român recunoaşte în Shakespeare pe supremul şi ilustrul său 

învăţător: 

    „  Shakespeare! adesea te gândesc cu jale. 

   Prieten blând al sufletului meu; 

   Izvorul plin al cânturilor tale 

   Îmi sare-n gând şi le repet mereu, 

   Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale, 

   Furtună-i azi şi linu-i glasul tău; 

   Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe 

   Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe... 

   Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, 

   M-ai învăţat ca lumea s-o citesc...”. 

         Criticii români au subliniat influenţa tradiţiei autohtone asupra concepţiilor politice şi 

literare ale lui Eminescu – dar nu şi-au închipuit că temeiul imaginaţiei şi al speculaţiilor 

teoretice l-ar fi putut împrumuta din universul spiritualităţii arhaice româneşti. Merită să fie 

reamintit cu acest prilej ceea ce scria Eminescu în două articole din Timpul: „Dar o adevărată 

literatură trainică, care să ne placă nouă şi să fie originală şi pentru alţii, nu se poate întemeia 

decât pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui, pe geniul 

lui.”( 8 mai 1880). „Limba literară, nu cea grăită în societatea cultă, limba cronicarilor şi a 

legendelor e pe alocurea de o rară frumuseţe. Multe texte, şi bisericeşti şi laice, au un ritm atât de 

sonor în înşirarea cuvintelor, încât este peste putinţă ca frumuseţea stilului să se atribuie 

întâmplării şi nu talentului scriitorului şi dezvoltării limbii”.(21 noiembrie 1881) 

Ca poet universal, în opera eminesciană se pot înregistra motive de circulaţie universală, 

utilizate cu spirit de geniu de poetul nostru: geniul în permanenţa aspiraţie spre perfecţiune şi 

sete de absolut; titanismul, demonismul; metempsihoza (avatarul); „viaţa ca vis” (Hovalis); 

reveria ca o posibilitate de împlinire a dorinţei; cosmogonia  sau călătoria spre alte lumi; motivul 

umbrei; dedublarea; iubirea angelică, serafică;natura paradisiacă; abolirea regulilor timpului şi 

spaţiului pentru a demonstra relativitatea adevărului existenţei; posibilitatea de a crea o lume 

înlăuntrul sufletului (sau a reduce un univers la propriul eu). 
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Poet cosmic, răsărit din profunzimile milenare ale sufletului şi codrului românesc, dar 

pătrunzând prin multiple studii în atâtea limbi străine, Eminescu s-a impus ca un poet universal şi 

naţional prin miracolul creaţiei sale originale. 
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