
Accesaţi: http://gbaritiu-livada.ro/ 

Revistă de educaţie pedagogică 



COLECTIVUL DE REDACŢIE 

 

COORDONATORI: 

NASTAI RODICA- profesor-director  

PRIBILEAN MARIANA – profesor-director adjunct 

 

REDACTARE: KOVACS CSILLA- bibliotecar 

COPERTA: SZUCS ALFRED – elev 

 

DOCUMENTARE: 

CĂMĂRAŞ DANIELA – profesor limba si literatura română 

OPROIU BOGDAN – profesor documentarist 

ELEVII CLASELOR a IX - XII-a 

 

ISSN 2344 – 5556 



  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. 

  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 şi 
profesori şi mai ales imagini ce evidenţiază munca 
profesorilor, rezultatele elevilor şi parteneriatele cu şcoli 
din ţară şi din străinătate (Ungaria, Portugalia, Italia, etc.) 

  Ne propunem să implicăm un număr cât mai mare 
de profesori şi elevi în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor cu elevii, şcolare şi extraşcolare, de înaltă 
ţinută şi să ne facem cunoscuţi în mediul şcolar 
sătmărean, naţional şi internaţional. 

     

 14 noiembrie 2013       DIRECTOR, 

              prof.ing. Rodica Nastai 
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Imnul Liceul Tehnologic  

                            ,,George Bartiu,,- Livada 

Timizi  venim  din generală 

Ne întrebăm  din cărţi mereu 

Suntem sau nu acum copii 

Când cu sfiala şi visări 

Păşim spre anii de liceu 

Aici colegii s-au schimbat 

Profesorii mai grav privesc 

Răgaz de joaca nu am 

Materii multe,chiar plăcute 

Of ,simt că o să- nebunesc. 

Dar am ţel şi vreau s-ajung 

Îmi pun talentul şi răbdarea 

Chiar de voi fi mai bătăios 

Şi într-o barcă sau pe jos 

Voi trece munţii şi chiar marea. 

 

 

 

 

 

 

Iar gustul de materii multe  

L-am prins încet din horă  

Cum dascălii  ne-au învăţat  

Şi mai târziu  vom confirma 

Cu viaţă pusă la-ncercare. 

Refren: 

De la Bariţiu - am învăţat 

Ce-i bun, ce-i rău şi ce se 

poate 

Cu viaţa pusă  la-ncercare 

În viaţă dacă ai un ţel 

ÎI poţi atinge mâine 

 

Autor text : 

prof:Tăut Costel 

Muzica: 

Prof :Csaki Francisc 
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ACEŞTIA SUNTEM NOI ... 



Prezentarea ofertei 

educaţionale 

  Ziua a început cu primirea oaspeţilor de către 

gazde (înmânarea de baloane din partea elevilor de la 
liceu – elevilor de la gimnaziu, baloane pe care au fost 
scrise citate celebre despre carte). Cuvântul de 
deschidere i-a aparţinut directoarei ing. Rodica Nastai, 
care a prezentat oferta educaţională a liceului pentru 
absolvenţii de clasa a VIII-a, amintind clasele propuse 
pentru anul viitor: tehnician în activităţi economice, de 
comerţ, secţie maghiară, tehnician veterinar, dar şi 
oferta generală pentru adulţi, clase de seral, postliceal, 
cadastru-funciar şi frecvenţă redusă.  

  La eveniment au participat elevii claselor a VIII-a 
A și C de la Școala Gimnazială ”Petőfi Sándor” Livada, 
precum și elevii claselor a X-a de la  Liceul Tehnologic 
”George Barițiu” Livada (peste 120 de elevi din ambele 
școli). Au fost prezenţi primarul Arthur Piricsi şi 
viceprimarul Ignac Szabo.  

O zi de sărbătoare pentru comunitatea şcolară. 
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ASPECTE DIN ŞCOALĂ 
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Pe urmele poetului Mihai Eminescu 
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OMAGIU ADUS FEMEII   
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LA NOI DE  8 MARTIE 

11 



Lituania este o țară baltică în Europa de Nord. Capitala 
țării este Vilnius. Granița de vest a țării o constituie Marea 
Baltică. 
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... noi la Târgul de 

Crăciun   
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Festivitate de absolvire 2012-2013 
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... şi alte activităţi 

interesante 
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... ştim mai multe, suntem 

mai buni ! 
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... reciclăm, expunem 
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CONCURS DE FELICITĂRI ÎNTRE CLASELE LICEULUI 

FELICITĂRI REALIZATE DE ELEVI  
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.... iubim spaţiul verde 

20 



În recreaţie ... 
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  În cadrul acțiunilor ”Săptămâna Altfel”,  Liceul 
tehnologic ”George Barițiu” Livada a 
organizat  astăzi,  prima ediție a festivalului regional de 
teatru, ”Teatrul și literatura –expresie a sensibilității 
ființei umane”. 

 

  În concurs s-au înscris patru trupe de teatru din 
Livada, Șomcuta Mare, Baia Mare și Valea Vinului. 

 

  Juriul festivalului a fost alcătuit din directorii 
Centrului de Creație, Petrică Mureșan – președintele 
juriului, Felician Pop și Nagy Orban, apoi prof. Ing. 
Rodica Nastai, directoarea școlii gazdă și prof. Mariana 
Pribilean, director adjunct.  
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... jucăm şi teatru,  

23 



Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai 

frumoasă si cea mai reuşită activitate 

desfăşurată în cadrul săptămânii  

„Sa stii mai multe,sa fii mai bun”  argumente:  

Elevii au considerat activitatea una deosebit de 
atractivă şi interesantă, dovada sunt si postările 
pe care acestea le-au făcut pe diferite sit-uri de 
socializare, dar si prin mărturiile lor de la finalul 
evenimentului când ne-au spus nouă, 
organizatorilor: ”Mulţumim frumos pentru aceste 
clipe minunate”şi că mai vor şi în anii următori, ei 
înşişi propunând ca activitatea să fie premiată de 
conducerea şcolii ca fiind cea mai reuşită şi cea 
mai frumoasă din cadrul acestei săptămâni. 

 

Părinţii au considerat activitatea una deosebit de 
atractivă si au apreciat rolul educativ al acesteia, 
drept dovadă au participat într-un număr destul 
de mare la eveniment bucurându-se de faptul că, 
copii lor au avut ocazia să-şi descopere talentele 
artistice şi că au descoperit o alternativă de 
petrecere a timpului liber în sala de teatru, nu în 
faţa calculatorului.  

24 



25 



26 



27 



28 



Participarea echipei liceului la concursul 

organizat de Liceul partener din 

Nyiregyhaza-Ungaria 
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DIN PREOCUPĂRILE DEZVOLTĂRII 

CARIEREI ... 
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 În cadrul programului Paşaport pentru 

catedră, 10 profesori de la liceul nostru s-au format 

profesional pe parcursul a 4 module; modulul 

“Managementul clasei de elevi” având loc la şcoala 

noastră sub îndrumarea d-nei formator Ionela 

Mondici. 



Premii 
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Concursul ,,Carei-Ultima brazdă de 

pământ eliberată”, şi-a desemnat 

câştigătorii 

 

 Direcţia de Cultură şi Sport a municipiului Carei anunță 

câștigătorii concursului de desene organizat cu ocazia zilei de 25 

octombrie “Carei-Ultima brazdă de pământ eliberată”. La concurs 

au fost trimise desene de către elevi de la școlile și liceele din 

judeţul Satu Mare şi Clubul Elevilor Carei. 

 

Categoria “Clasele IX- XII”: 

 

 

Locul I 

Adrian Fanea, Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada 

Locul II 

Alexandra Țurcaș, Liceul Teoretic Carei 

Locul III 

Florin Miculaș 

Menţiuni 

Bobric Bettina 

Premiu special: Alexandra Țurcaș, Liceul Teoretic Carei. 
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RECUNOAŞTEREA MERITELOR 

LICEULUI  DE CĂTRE  ALTE INSTITUŢII 
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Rolul bibliotecii în viaţa 

şcolii 

  “Pe măsură ce bibliotecile – în special 

bibliotecile care servesc populaţiile rurale – 

continuă să se dezvolte, bibliotecarii trebuie să-

şi hrănească pasiunea şi să-şi alimenteze 

viziunea astfel încat ei să-şi poată imagina 

viitorul şi, în consecinţă, să găsească soluţii 

creative pentru provocări noi şi pentru cele 

existente.” 

 

 

    Susan Pieper 
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Liceul din Livada a 

sărbătorit ,,Ziua 

Internaţională a 

cărţii” 

 

  

Activităţile desfăşurate s-au 

făcut în parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic Satu Mare, 

Şcoala Gimnazială ”Petőfi 

Sándor” Livada, Biblioteca 

orăşenească şi Primăria 

oraşului Livada. 

La eveniment au 

participat elevii 

claselor a VIII-a A şi C 

de la Şcoala 

Gimnazială ”Petőfi 

Sándor” Livada, 

precum şi elevii 

claselor a X-a de 

la  Liceul Tehnologic 

”George Bariţiu” 

Livada (peste 120 de 

elevi din ambele şcoli). 

Au fost prezenţi 

primarul Arthur Piricsi 

şi viceprimarul Ignac 

Szabo.  

Marţi, 23 aprilie 2013 
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PARTENERII NOŞTRI 

SUNT: 

 

 
Casa Corpului Didactic 

Satu Mare 

 

• Director: prof. Ioan VIMAN 

• Documentarist:  

• Tania SCARLAT 

 

Şcoala Gimnazială  

“Petofi Sandor”, Livada 

 

• Dir.prof. Francisc CSAKI 

• Dir.adj.prof.Carmen IONUŢ 

• Prof.doc. Miklos SZALAY 

 

Primaria oraşului Livada 

 

• Primar: Arthur PIRICSI 

• Bibliotecar:  

• Szekely GERTRUD 

 

 

Director 

prof.ing.Nastai Rodica 

 

Director adj. 

prof.ec.Pribilean 

Mariana 

                                                     

Consilier educativ: 

prof.Cămăraş Daniela 

 

Profesor:  

-Ciorcaş Cecilia 

 

Bibliotecar:  

- Kovacs Csilla 

Coordonatori: 
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 Centrul de Documentare şi Informare Liceul Tehnologic ,,George 

Bariţiu” Livada Jud. Satu Mare 

 CDI-ul oferă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăţa modern, 

cum să ştii să cauţi singur informaţiile de care ai nevoie, să fii mereu în pas cu 

noutăţile apărute pe plan naţional şi mondial. Iată, deci, un instrument cu 

adevarat folositor elevilor, profesorilor şi comunităţii locale în general. 

  CE ESTE UN C.D.I.? (Centru de Documentare şi Informare) 

Este o zonă în cadrul şcolii unde se desfăşoară: activităţi didactice (ore); 

activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, 

documentare, informare);  activităţi recreative; activităţi de documentare în 

vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate; loc de concepere şi elaborare 

a proiectelor şi portofoliilor şcolare;împrumuturi de carte şi alte materiale 

informative şi de documentare pe orice suport (CD, casete video, 

reviste),activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor 

didactice. 

 ROLUL C.D.I.-ului 

Să asigure şanse egale pentru toţi elevii în privinţa accesului la informaţie şi a 

materialelor documentare;  implementează una dintre metodele de învăţare 

cele mai eficiente – învăţarea prin descoperire- ceea ce aduce randamentul 

scolar la 80-90 %; asigură recreerea elevilor (pot asculta muzică la căşti, să 

citească romane, reviste);  îi pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze 

informaţia, a o selecta, a alege din noianul de informaţii şi documente pe cele 

utile; asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de rol, sub 

îndrumarea profesorului sau dirigintelui. 

 Obiective : 

Centrul de Documentare şi Informare oferă posibilitatea de a realiza obiectivele 

cuprinse în Curriculum-ul naţional :egalizarea şanselor tuturor elevilor;  permite 

accesul tuturor elevilor la informaţie; plasează elevul în centrul procesului 

educativ, ştiut fiind faptul că, eficienţa învăţării este mult mai ridicată în cazul 

învăţării prin descoperire, dezvoltă la elevi capacităţi de muncă în echipă, de 

abordare interdisciplinară a problemelor şi deprinderi de căutare şi prelucrare a 

informaţiei. 

 Activităţi desfăşurate în cadrul CDI 

Activităţile în cadrul CDI-ului nu se pot desfăşura fără implicarea directă şi 

continuă a profesorului documentarist care desfăşoară activităţi complexe : 

activităţi pedagogice ; activităţi culturale ; profesorul documentarist este cel 

care face legatura între partenerii educaţionali (interni şi externi) ;gestionarea 

resurselor. 
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 Activităţi desfăşurate de Centrul de Documentare şi Informare: 

octombrie- Holocaustul - o tragedie a umanităţii; 31 octombrie – Halloween; 

noiembrie  - zilele Sadoveanu şi Rebreanu; 10 decembrie – Ziua  Internationala 

a Drepturilor Omului”; 16 decembrie 2012 - Târg tradiţional de Crăciun; 17. 11.- 

21.12.2012- Documentaristul Începător; 18 ianuarie 2013 - sărbătorirea poetului  

naţional Mihai Eminescu; 24 ianuarie 2013 - Unirea Principatelor Române; 29 

ianuarie 2013 - manifestare dedicată marelui dramaturg român I.L. Caragiale; 

22 februarie 2013 -  sărbătorirea Dragobetelui; 21-25 februarie 2013 - Făra 

violenţă în şcoli; 23 februarie 2012 - Influenţa poluării asupra mediului; 15 martie 

2013 - Concursului Naţional Umbrela Verde; 2-3 aprilie 2013 - Simpozionul 

internaţional dedicat Zilei Pământului; aprilie 2013 Ziua Internaţională a Cărţii şi 

Drepturilor de autor, Ziua Bibliotecarilor  

 Centul de Documentare şi Informare a fost pus la dispoziţia elevilor 

şi a cadrelor didactice   atât în cadrul activităţilor programate cât şi 

neprogramate. Elevii au căutat în interiorul Centrului de Documentare informaţii 

pentru realizarea portofoliului personal, referatelor la toate disciplinele. Fondul 

de carte a fost pus la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice. În cadrul 

Centrului de Documentare şi Informare s-au  ţinut cu ajutorul videoproiectorului 

lecţii moderne.  

Profesor documentarist Oproiu Bogdan 
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LEGĂTURA ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE, 

FACTOR HOTĂRÂTOR ÎN ASIGURAREA  

REUŞITEI ŞCOLARE 

 
Între  familie – şcoala – comunitate exista o relatie de interedependenta in care fiecare dintre 

elemente se reflecta in  celelalte. De aceea cele trei elemente ale acestui sistem  trebuie sa se 

completeze si sa se sprijine reciproc, fiecareia dintre ele revenindu-i roluri foarte bine 

determinate. 

             Şcoala  influenţează atât evoluţia beneficiarilor ei direcţi, cât  şi pe cea a comunităţilor ca  

beneficiarii indirecţi  

Şcoala şi Comunitatea  

Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite  cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, 

formează competenţe, norme, valori recunoscute  şi  acceptate social. Ea funcţionează într-o 

comunitate alcătuită din mai mulţi factori  de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: 

familia, autorităţile,  organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

Şcolile sunt organizaţii puternic ancorate în comunitate, care prin statutul  lor, prin competenţele 

resurselor umane implicate în sistemul educaţional pot  deveni promotorul parteneriatului 

comunitar.  În consecinţă, se impune adaptarea şcolii la nevoile comunităţii, prin: adoptarea unui 

management participativ, care să implice  şcoala în  proiectele comunităţii  şi să conştientizeze 

agenţii comunitari asupra rolului  pe care îl au în educaţia viitorilor cetăţeni;  schimbarea 

mentalităţii angajaţilor şcolii; adaptarea curriculară la nevoile comunităţii locale; îmbunătăţirea 

ofertei de activităţi extracurriculare; implicarea reprezentanţilor comunităţii în procesul de 

dezvoltare  instituţionalăa şcolii;  includerea în obiectivele şcolii a dezvoltării spiritului comunitar;  

ROLUL ŞCOLII se manifesta prin :oferirea unui cadru stabil, nediscriminatoriu, nonabuziv de 

invatare;  asigurarea unei bune pregatiri prin personal format, specializat; stabilirea continuitatii 

dintre cunostinte si aplicarea lor (rolul scolii fiind acela de a pregati elevi pentru a se adapta mai 

bine realitatii, nu numai unei realitati abstracte); suprinderea problemelor/ dificultatilor de 

invatare/ adaptare ale elevilor si acordare de sprijin in solutionarea lor; informare. 

Şcoala şi familia  

  ROLUL FAMILIEI in cadrul acestei legaturi se manifesta  prin: asigurarea unui climat sigur, 

propice dezvoltarii fizice si emotionale a copilului; oferirea unei baze disciplinare (“cei 7 ani de-

acasa”), asigurarea unei baze de valori solide, pe baza carora sa poata opera si scoala; 

extrapolarea in mediul familial a cunostintelor dobandite la scoala; crearea unei continuitati intre 

cunostintele acumulate la scoala si comunitate prin actiunile intreprinse cu copiii la nivelul 

comunitatii;  modelarea copiilor in spiritul tolerantei, a acceptarii diferentelor 

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului  şcoală-comunitate  locală.  

Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii  

şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor  ei în sistemul formal de educaţie.  

Fenomene sociale care influenţează evoluţia familiei  şi  parteneriatul şcoală-familie:  

-  Natalitateaeste importantă pentru viaţa  şcolii pentru că influenţează fluxurile de elevi care intră 

în  şcoală, numărul acestora condiţionând resursele  

Toate  ţările civilizate se confruntă cu scăderea natalităţii . Acest lucru este acut resimţit şi în 

România ultimilor ani.  

-  Divorţul părinţilor este o experienţă traumatizantă în  cele mai multe dintre cazuri pentru copii, 

iar efectele acestuia se resimt  şi în  performanţele şcolare,în comportamentul şi atitudinea 

copiilor. Efectele divorţului  sunt resimţite de către copii care au tendinţa de a le exterioriza în 

acte de  violenţă, nesupunere, putere scăzutăde concentrare la lecţii, performanţe  şcolare 

scăzute, frecventarea unor grupuri delicvente etc.  44 



- Migraţia forţei de muncă este un fenomen social care a luat amploare  în România mai 

ales în ultimii 10 ani. Considerăm că parteneriatul dintre  şcoală şi comunitate este absolut 

necesar în cazul copiilor ai căror părinţi au migrat la  muncă în străinătate.  

- Implicarea familiei în viaţa şcolii este condiţionatăde gradul de interes  al familiei faţă de  

şcoală. Acesta este crescut dacă familiile au copii care  frecventează  şcoala.  Cu cât 

şcoala reprezintăo valoare a familiei, cu atât gradul  de implicare al familiei este mai mare. 

Se constatăcăacei copii care sunt  sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală 

adecvate, obţin  performanţe  şcolare ridicate  şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de 

nivelul de  şcolarizare pe care doresc să-l ajungă.  

Forme de organizare ale relaţiei şcoală-familie 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie  şi părinţi cele mai frecvente forme  de organizare a 

acestei relaţii sunt :  

- Şedinţele cu părinţii  

- Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi  

- Organizarea unor întâlniri cu părinţii  

- Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale  şcolii  şi activităţi  recreative  

- Voluntariat  

- Asociaţiile de părinţi  

Dimensiunea formală a parteneriatului şcoală-familie  

La nivelul  şcolii, părinţii sunt implicaţi în mai mult tipuri formale de  organizare:  

1. Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi  

2. Consiliul clasei  

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală 

4.Comitetul de părinţi ai clasei  

Obstacole în relaţia şcoală-familie  

Dificultăţile în relaţia dintre reprezentanţii  şcolii  şi familii pot rezulta din  ideile divergente 

privind:  

- Responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor  

- Libertatea de alegere a  şcolii de către părinţi sau unicitatea  învăţământului  

- Impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului  

- Randamentul pedagogic şi datoria parentală 

- Participarea părinţilor la gestionarea  şi procesul decizional în instituţia  şcolară  

Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt:  

- Apatia(nu vin la reuniuni anunţate)  

- Lipsa de responsabilitate(aşteaptă iniţiativa profesorilor)  

- Timiditate(lipsa de încredere în sine)  

- Participare cu ingerinţe(critică cu impertinenţă şcolară)  

- Preocupări excesive(exclusive) pentru randamentul  şcolar(notele  copilului)  

- Rolul parental rău definit(nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia copilului)  

- Contacte limitate cu  şcoala (numai în situaţii excepţionale,de criză în  comportamentul 

copilului)  

- Conservatorism(reacţii negative la idei noi)  

Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile  elevilor sunt similare 

cu cele pentru părinţi dar nu identice:  

- Dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii(tratează părinţii ca pe copii şi nu ca  pe parteneri în 

educaţia copilului,decizând autoritar la reuniunile cu  părinţii)  

- Definirea imprecisăa rolului de profesor(oscilează între autonomia  tradiţională şi 

perspectivele noi ale parteneriatului) -Lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie 
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Şcoala şi Autorităţile  

 

ROLUL COMUNITATII se manifesta prin: 

•    sprijinirea scolii si familiei in exercitarea rolurilor lor; 

•    crearea cadrului de desfasurare in siguranta a rolurilor familiei si scolii; 

•    anticiparea si sprijinirea familiilor (in special a familiilor defavorizate sau cu copii cu CES) 

si a scolii (prin parteneriate, organizarea de activitati care sa antreneze spiritul civic); 

•    crearea de modele la nivelul comunitatii care sa vina in completarea cunostintelor, 

competentelor, valorilor promovate de scoala si/ sau familie. 

Un rol important în comunitate îl au  organele administraţiei publice  locale,  respectiv 

consiliile comunale, consiliile orăşeneşti, consiliile judeţene,  care sunt compuse din 

consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret  şi  liber exprimat, în condiţiile stabilite 

de lege.  

Autorităţile publice locale asigură finanţarea complementară din care sunt  suportate 

cheltuieli de capital, cheltuieli sociale  şi alte cheltuieli asociate  procesului de învăţământ 

preuniversitar de stat, din bugetele locale. Categoriile de cheltuieli sunt:  

- Investiţii, reparaţii capitale, consolidări  

- Subvenţii pentru internate şi cantine  

- Cheltuieli pentru evaluare periodică naţională a elevilor  

- Cheltuieli cu bursele elevilor  

- Cheltuieli pentru transportul elevilorconform prevederilor art.84 alin 1  

- Cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice conform legii  

MODALITATI DE IMBUNATATIRE A RELATIILOR DINTRE FAMILIE, SCOALA, 

COMUNITATE 

•    O mai mare implicare a fiecareia dintre parti– prin asumarea reponsabilitatilor aferente.  

•    Sporirea transparentei– De obicei, schimburile de informatii se fac la nivel restrans. Doar 

daca luam in discutie din nou invatamantul integrat, este important ca parintii sa aiba 

cunostinta de noile strategii in acest  sens si comunitatea ar fi important sa isi aduca aportul 

prin informare, realizarea de spoturi de promovare, etc., chestiuni care ar avea un scop 

pregatitor. Altfel, din nefericire, ne propunem schimbari europene cu mentalitati romanesti, 

lipsite de toleranta, putere de acceptare. 

•    Oferirea de modele de implementare a unor astfel de metodologii care au avut succes si 

asigurarea perfectionarii unor specilisti care sa ghideze procesul. 

•    Realizarea de parteneriate intre scoli, pentru schimburi de experienta, precum si de 

parteneriate intre diferite insitutii si scoala. 

•    Organizarea de lectorate cu parintii, pe diferite teme, atat la nivelul comunitatii cat si la 

nivelul scolii. 

•    Promovarea schimbarilor vizate prin afise, realizarea de documentare, spoturi, etc. 

•    Gandirea schimbarilor in pasi, cu acordarea unui timp de gratie pentru adaptare la noile 

norme. 

•    Asigurarea unei informari solide si transparente, accesul la informatie trebuind sa fie 

facil, deschis. 

 

  NASTAI Rodica, PRIBILEAN Mariana 

  Liceul Tehnologic “George Bariţiu” Livada 
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Drumeţie în  

Rezervaţia Naturală ”Râul Tur” 

 
      În ultimele zile toride de şcoală mulţi elevi din liceul nostru cu rucsacul în 

spate erau gata de drum. Au pornit la drumeţie pentru descoperirea comorilor 

ascunse în  Rezervaţia Naturală”Râul Tur”.  

         Această Rezervaţie se află în apropierea noastră  şi totuşi  aşa puţine lucruri 

cunoaştem despre turismul şi ecoturismul practicat aici, cât şi despre conservarea 

biodiversităţii în această zonă umedă. Printre curioşi s-au numărat elevii claselor: 

IX C, IX B, X B, XI B şi XI C.  

          Programul de informare s-a început încă în liceu cu proiectarea filmului 

Rezervaţia Naturală ”Râul Tur”. Acest interesant film documentar a fost pus la 

dispoziţia noastră de Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare. Filmul a fost 

prezentat de Domnul Kiss István care ne-a răspuns la toate întrebările cu multă 

răbdare. 

 Îndrumătorul nostru specialist ne-a condus pe o potecă tematică interesantă 

formată din trei popasuri la „coada lacului ”de la Călineşti, la barajul Călineşti şi la 

Turulung Vii – Dealul Mic. 

  La „coada lacului” am avut ocazia să admirăm păsările care cuibăreau pe nişte 

insule plutitoare, cu ajutorul binoclului pus la dispoziţia noastră de Domnul Kiss.  

   Parfumul plantelor de câmp, răcoarea  din partea lacului cât şi ciripitul păsărilor, 

care îşi apăreau teritoriu,l ne-au făcut să ne simţim într-adevăr în mijlocul NATURII. 

    La sfârşitul excursiei am urcat pe Dealul Mic care nici nu a fost mic. Capela 

aşezată pe vârful dealului Mic, înconjurată de tei uriaşi ne-a surprins cu o privelişte 

de neuitat. Până la orizont n-am văzut altceva decât o arie uriaşă protejată, 

ocupată de râul Tur ale cărui margini erau limitate de tufărişuri bogate în specii. 

    După pauza de masă am pornit cu toţii voioşi spre autobuz. Mulţumind Domnului 

Kiss pentru îndrumare şi răbdare, ne-am despărţit stabilind o altă întălnire la anul 

pentru că numai o mică parte din frumuseţile acestei Rezervaţii au fost vizitate şi 

mai ales că n-am reuşit să admirăm pasărea cea rară, care este şi în emblema 

Societăţii, barza neagră. 

 Excursia tematică a fost organizată şi curioşii au fost supravegheaţi de profesorii 

SIKE MARIA şi HOROTAN LUMINIŢA. 
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ŞI NOI VREM SĂ LĂSĂM CEVA 

ÎN URMA NOASTRĂ 

 Am fost prea liniştiţi, am fost îngânduraţi, am fost mai sensibili. 

       Despărţirea care se apropia ne apăsa pe suflet. 

 Ne uitam atent unul la altul, ne strângeam în braţe cu toţii momente lungi.Foloseam expresii 

ca: „deja mi-e dor de tine”, „ îmi eşti aşa de dragă”, „nu vreau să ne despărţim”,..... 

     Ne uitam la pozele din anii trecuţi remarcând cât de mult ne-am schimbat. 

      Povesteam de peripeţiile noastre, de orele petrecute în coşmar, de orele 

plăcute, de morala Dirigintei, de Balul Bobocilor, de Târgul de Crăciun, de Cavnic, de pâinea 

cu dulceaţa mâncată la practică, de Bandi şi pizza mâncată cu poftă la el. 

    Nu vroiam să ne ducem fără urme de aici, tabloul de pe coridor nu ne-a fost 

suficient. Diriginta a făcut rost de un pui. Nu de orice pui, un pui de tei. Am hotărât că vom 

planta acest puiet  în curtea şcolii cu gândul că va fi cu timpul mare, frumos, plăcut mirositor 

şi va fi TEIUL NOSTRU. Teiul clasei a XII-a B. Zis şi  făcut. Băieţii cei căliţi au pus mâna pe 

hârleţ (dar nu toţi), au încercat şi fetele (dar nu toate). Cu greu s-a făcut groapa şi sub ochii 

vigilenţi ai Dirigintei am făcut o plantare ca la carte.   

    La sfărşit am făcut poze noi-şcoala-teiul. Aşa cum se vede voioşi 

pornim pe drum vieţii. Puiul de tei este într-un loc bun, va creşte, ne va aştepta şi ne va 

aduce aminte de acele clipe. 

    Cu gânduri bune ne vom întoarece în această şcoală unde am 

petrecut ani frumoşi. 

  Vom putea arăta copiilor noştrii teiul nostru, teiul clasei a XII-a B plantat în 2013.   
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Dezvoltarea durabilă pe înţelesul tuturor 
Nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferenţă. 

(Octavian Paler – Mitologii subiective) 

  Se spune din ce în ce mai mult, în ultimul timp că Pământul este 
în pericol. 

  A fi interesat de problemele mediului a devenit o modă în zilele 
noastre. Acest aspect ne invadează din ce în ce mai mult în toate 
aspectele vieții: acasă, la școală, la locul de muncă, pe stradă, la 
cumpărături. 

  Unii sunt de părere că, locuitorii unor țări, mai dezvoltate, 
consumă mai mult decât au nevoie. Azi, mai facem cu greu diferența între 
nevoie, plăcere sau moft. Mahatma Ghandi spunea că „Pământul este 
suficient pentru a ne acoperi necesitățile dar nu și pentru acoperirea 
lăcomiei noastre”. 

  Consumul fără măsură duce, la scăderea resurselor naturale (aer, 
apă, păduri, sol, biodiversitate, petrol, etc.) care sunt create în milioane 
de ani. Dar, acestea nu se regenerează atât de repede și de ușor precum 
crește consumul. În același timp, cantitatea de deșeuri se mărește 
alarmant. Se caută soluții pentru reducerea și eliminarea lor. 

  În zilele noatre, majoritatea oamenilor trăiesc tot în sărăcie, chiar 
dacă umanitatea face progrese în foarte multe domenii. Multe persoane 
nu au acces la apa potabilă, la curent electric, nu au acces la educație, 
nu au suficientă hrană sau se sting din cauza lipsei asistenței medicale, 
din cauza unor boli de care nici nu s-a mai auzit de mulți ani în țările mai 
dezvoltate. La o primă vedere, ne-am gândi la unele țări de pe alte 
continente, dar se întâmplă chiar și pe continentul european. Dacă toți 
oamenii ar avea același nivel de trai cu siguranță nu am avea suficient loc 
pe planeta albastră. Din păcate, este unică. Întrebarea care se pune este: 
cum să ameliorăm condițiile de viață ale tuturor cetățenilor fără a epuiza 
resursele naturale ale Pământului? Dezvoltarea durabilă încearcă să 
răspundă la această dilemă. 

  A învăța să economisim resursele pe care le avem la dispoziție, 
utilizând tehnologii mai curate, care poluează mai puțin sau chair deloc, 
schimbându-ne obiceiurile și comportanmentele de consum poate 
contribui la o dezvoltare durabilă a societății. Asta înseamnă să revenim 
în trecut, să trăim ca într-o altă epocă de mult apusă, să consumăm mai 
puțin? Cu siguranță nu se pune problema în acești termeni, ci mai 
degrabă să consumăm mai bine, mai eficient ceea ce avem încă la 
dispoziție, fără să uităm, că după noi, vor trăi și alte persoane. 
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  Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul 
"Viitorul nostru comun", cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland 
(1987) spune că „dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care 
răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de 
a răspunde propriilor lor nevoi”. Același document indică că dezvoltarea nu 
înseamnă doar profituri mai mari şi nivel de trai mai înalt pentru un segment 
restrâns de populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor 
Pământului. 

  Dezvoltarea este durabilă sau sustenabilă, atunci când are la bază 
obiective economice, sociale și de mediu. Scopul fundamental al acestui 
concept îl reprezintă asigurarea echilibrului dintre sistemele socio-
economice şi resursele naturale. Din punct de vedere grafic, poate fi vorba 
de o dezvoltare durabilă doar în zona de suprapunere simultană a celor trei 
„piloni”. 

  Preocupările pentru o societate sustenabilă evoluează continuu. La 
Summitul de la Rio (1992), s-au pus în discuție principiile pădurii, care 
urmăresc stoparea defrișărilor masive. Summitul de la Johannesburg (2002), 
a dezbătut problema reducerii numărului celor care nu au acces la resursele 
de apă potabilă, înjumătățirea celor care nu au condiții minime de igienă, 
creșterea interesului pentru folosirea surselor regenerabile de energie sau 
refacerea resurselor de pescuit. 

  Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene (2006), se 
bazează pe 7 axe prioritare: schimbări climatice și energie, transport durabil, 
conservarea și managementul resurselor naturale, consum și producție 
durabile, sănătate publică, incluziune socială, demografie și migrație, sărăcie 
globală și provocările dezvoltării durabile. În acest sens protecția mediului se 
poate realiza prin niște măsuri care să permită o creștere economică care să 
nu afecteze negativ mediul. Astfel, se va urmări conservarea biodiversității, 
protejarea resurselor naturale și evitarea poluării. Aspectul social implică 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, respectarea diversităţii 
culturale, promovarea egalităţii de şanse, combaterea discriminării de orice 
fel, protejarea culturii și a patrimoniului. Prosperitatea economică poate fi 
asigurată prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru 
asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi a unei abundenţe de locuri de 
muncă şi bine plătite. 

  La o primă vedere, am putea crede că de acest aspect ar trebui să fie 
interesate doar instituțiile, firmele, asociațiile sau organismele preocupate de 
protecția mediului. O dezvoltare cu adevărat durabilă implică mult mai mulți 
factori: societatea civilă, industria, administrația centrală și locală. 

  Dezvoltarea durabilă a unei societăți promovează utilizarea energiilor 
din surse regenerabile, reducerea despăduririlor, utilizarea rațională a 
resurselor naturale (aer, apă, sol), dezvoltarea de tehnologii curate (cu 
minimum de deșeuri), sănătatea oamenilor și reducerea sărăciei. 

  Atingerea obiectivelor în acest sens presupune o schimbare de 
mentalitate, și acțiunea unor comunități capabile să utilizeze resursele în 
mod rațional și eficient, să descopere potențialul economic la nivel local, 
asigurându-se în acelaşi timp prosperitate economică, protecția mediului și 
coeziune socială. 

    prof. ing. Luminița Horotan 
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Am plantat copaci în  curtea şcolii pentru 

o lume mai bună, un mediu mai curat. 

 În cadrul campaniei ’’ Plantarea  puieţilor din toamă ’’ Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Satu Mare ,cu sprijinul Direcţiei Silvice ,Consiliul 

Judetean Satu Mare,  în parteneriat cu Liceul Tehnologic George Bariţiu au  

plantat, luni 11.11.2013, in curtea şcolii  50 de stejari. 

La această  acţiune au luat parte elevii clasei a-X-a A îndrumaţi de 

Directoarea scolii, prof.ing Nastai Rodica  şi  diriginta, prof. Buzgău Rodica,  

acestea  i-au incurajat pe elevi pentru iniţiativa lor de a-şi manifesta grija 

faţă  de mediul inconjurător şi promovarea unei lumi mai bune într-un 

mediu mai curat.  

Plantarea de copaci este importantă pentru noi toţi, deoarece  se doreste 

conştientizarea tinerilor despre importanţa pe care o are ingrijirea 

mediului inconjurator si creşterea suprafeţei de spaţiu verde pe cap de 

locuitor . 

Elevii sunt invaţaţi sa iubească natura si sa înteleagă efectele negative pe 

care le poate avea factorul uman asupra mediului prin acţiunile de 

distrugere a zonelor verzi cu efecte dezastruoase asupra calitatii vieţii. 
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Prof. Buzgău Rodica 

http://www.ecomagazin.ro/info/ingrijirea-mediului/
http://www.ecomagazin.ro/info/ingrijirea-mediului/
http://www.ecomagazin.ro/info/spatiu-verde/


Cum sa fim ’’antreprenori  de succes’’   învatăm  

la liceul  nostru 
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Prof. Buzgău Rodica 

 Liceului Tehnologic ’’George Bariţiu’’  este partener in cadrul 

proiectului Junior Achievement  România, organizaţie non-profit care  a fost 

fondată în anul 1993 şi este parte a Junior Achievement 

Worldwide, USA şiJunior Achievement-Young Enterprise, Europe. JA este 

cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie 

economică şi antreprenorială, programele fiind urmate în 37 de ţări din 

Europa și 121 din toată lumea. În România, programele JA de tip "learning 

by doing"  sunt urmate anual de peste 150.000 de elevi din 1.000 de 

instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale,instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri. 

Şcoala nostră a fost prezentă în anul şcolar 2012-2013 cu un număr de 3  

programe ,acestea au putut fi realizate cu ajutorul profesorilor coordonatori 

după cum urmează : 

Buzgău Rodica – Fii antreprenor.  

Camăras Daniela –Economia si succesul. 

Horotan  Luminita-Banca si serviciile bancare.  

Pentru a castiga competente profesionale profesorii coordonatori in  anul 

scolar 2013-2014 au optat pentru alte programe decat cele din anii anteriori 

dupa cum urmează 

-Buzgău Rodica –Banii si bugetul 

-Horotan Luminita –Succesul Profesional. 

-Fiscusan Krisztina- Banii Q.  

 Scoala nostra a încheiat parteneriat cu Junior Achievement  România 

deoarece apreciază misiunea acestui program, care vine  să inspire şi să 

pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în carieră și viață prin 

încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe 

esenţiale pentru viaţa personală şi profesională. Orice noţiune invatată în 

scoală este binevenită,  tinerii trebuie sa fie întai oameni ,sa li se vorbească 

despre valorile serioase în viaţa, rolul scolii, dar şi al asociaţiilor private care 

organizează cursuri pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenorilor,  toate 

acestea par a fi din ce în ce mai importante în contextul in care mai mult de 

jumatate dintre romani îşi doresc sa aiba propriile afaceri. 

http://www.ja.org/
http://www.ja.org/
http://www.ja-ye.org/Main/Default.aspx?Template=TTitle.ascx
http://www.ja-ye.org/Main/Default.aspx?Template=TTitle.ascx
http://www.ja-ye.org/Main/Default.aspx?Template=TTitle.ascx
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Ce este mecatronica? 

Termenul "mecatronică" (MECAnică + elecTRONICĂ) a fost conceput în 

1969 de un inginer al firmei japoneze Yaskawa Electric şi protejat până în 

1982 ca marcă a acestei firme. Se referea iniţial la complectarea structurilor 

mecanice din construcţia aparatelor cu componente electronice, în prezent 

termenul defineşte o ştiinţă inginerească interdisciplinară, care, bazându-se 

pe îmbinarea armonioasă a elementelor din construcţia de maşini, 

electrotehnică şi informatică, îşi propune să îmbunătăţească performanţele 

şi funcţionalitatea sistemelor tehnice. 

  Ca şi în cazul multor altor domenii de mare 

complexitate, în literatura de specialitate nu există o definiţie unitară a 

noţiunii de mecatronică. în IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 

(1996) mecatronică a fost definită astfel: 

  "Mechatronics is the synergetic integration of 

mechanical engineering with electronic and intelligent computer 

control in the design and manufacturing products and processes.", în 

traducere: "Mecatronică este integrarea sinergetică a ingineriei 

mecanice cu controlul electronic şi cel inteligent cu calculatoare în 

proiectarea şi fabricaţia produselor şi proceselor.". 

  Termenul "sinergetică" impune o detaliere, în Mic 

Dicţionar Enciclopedic (Editura Enciclopedică Română. 1972) termenul 

"sinergie" este definit astfel: - gr. Synergia ("conlucrare") s.f. (FIZIOL.) 

Asociaţie a mai multor organe sau ţesuturi pentru îndeplinirea aceleiaşi 

funcţiuni. 

  Cele mai sugestive reprezentări ale mecatronicii sunt 

reprezentate prin intersecţia a trei sau mai multor cercuri.  

  Studiul mecatronicii şi proiectarea şi realizarea 

sistemelor mecatronice trebuie clădite pe cei trei piloni principali: mecanica, 

electronica, tehnica de calcul, fiecare cu subsistemele şi subdomeniile lui 

principale, iar intersecţia acestora conduce la sisteme şi produse cu 

caracteristici remarcabile, superioare unei simple reuniuni a componentelor 

de diferite tipuri. Acest lucru impune înzestrarea specialistului în 

mecaironicâ cu cunoştinţe temeinice din domeniul mecanicii, electronicii şi 

tehnicii de calcul, dar şi al sistemelor mecatronice, de cele mai diferite tipuri, 

şi al principiilor şi etapelor de,proiectare şi realizare a acestora. 

 Prof. Peter Iosif 

 



NE GÂNDIM LA SEMENII NOŞTRI ... 

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR  

ŞI LEGUMELOR  

 

 

Coordonator SNAC: prof.Ciorcas Cecilia 

 S-au donat 295,5 kg de fructe, legume, alimente 

şi conserve de legume de către a 13 clase. Clasa a X-a A 

clasându-se pe primul loc cu 91,5 kg. 

 Cantitatea donată  a fost distribuită celor 9 familii 

aflaţi în dificultate, dar au rezultate bune la învăţătură. 
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Prof. Ciorcaş Cecilia 
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ŞTIAŢI CĂ ? 

Curiozităţi din domeniul ştiinţei: 

       În vechime informaţia circula foarte greu, iar 

savanţii îşi criptau adeseori rezultatele sub forma 

unor anagrame. O anagramă celebră e legată de 

numele lui Galileo Galilei (15 februarie 1564 – 8 

ianuarie 1642) care, la finalul multor luni de muncă, 

îşi făureşte, în martie 1610, un telescop capabil să 

mărească de 30 de ori, cel mai puternic telescop al 

vremii, cu care începe să analizeze bolta cerească. 

 

Pe 25 iulie 1610, studiind mişcarea planetei Saturn, 

observă două corpuri cereşti de dimensiuni reduse 

care păreau a se mişca odată cu planeta. Din 

dorinţa de a nu lăsa dubii cu privire la paternitatea 

descoperii, dar totodată insuficient pregătit pentru a-

şi anunţa descoperirea în mod public, trimite 

următoarea anagrama lui Kepler (Johannes Kepler; 

27 decembrie 1571 – 15 noiembrie 1630) şi celorlalţi 

astronomi ai vremii. 

 

Kepler, un spirit născut parcă pentru a dezlega 

astfel de ghicitori, ajunge la concluzia că soluţia 

anagramei e dată de „Salve umbistineum 

geminatum Martia proles” (pe româneşte „Salutări, 

sfere duble, copii ai lui Marte”), şi, într-adevăr, aşa 

cum va arăta Asaph Hall (15 octombrie 1829 – 22 

noiembrie 1907) în 1877 – cu un telescop însă de 

sute de ori mai puternic decât cel al lui Galilei – 

Marte are două luni mici numite Phobos şi Deimos, 

după numele a două zeităţi minore din mitologia 

greacă care-l însoţeau pe Ares în războaie. 

 

Atât doar că anagrama originală trimisă de Galilei 

nu avea absolut nicio legătură cu Marte, el studiind 

planeta Saturn. De fapt, aşa cum urma să 

recunoască, soluţia anagramei era „Altissimum 

planetam tergeminum observavi”, adică „Am urmărit 

cea mai înaltă dintre planete [Saturn] formată din trei 

părţi”.  

 

Curiozităţi  din lumea 

necuvântătoarelor: 

1. Cangurul nu poate merge inapoi; are o 

saritura mai lunga de 12 metri si sare cu 

o viteza mai mare de 60 km/ora.  

 2. Girafa nu poate scoate nici un sunet 

dar aude anumite sunete: guitatul, 

sforaitul si behaitul.  

3. Niciodata 2 zebre nu au aceeasi 

dispunere a dungilor. Daca mai multe 

zebre alearga in acelasi timp, pradatorul 

nu o mai poate urmari pe nici una! Este 

dependenta de apa si bea 14 litri de apa 

pe zi.   

4. In lume sunt mai multe gaini decat 

oameni. Numai in Anglia sunt 30,6 

milioane de gaini care fac oua, ceea ce 

inseamna o jumatate de gaina pentru 

fiecare membru al populatiei. 807 

milioane de pui sunt consumati in fiecare 

an in Anglia.  

 

Broasca testoasa exista pe pamant de 

dinaintea dinozaurilor si poate trai mai 

mult de 100 de ani. Broasca testoasa nu 

are dinti. 
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