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Cuvânt înainte 

 

       Revista “Glasul şcolii” a apărut  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. 

 

20 octombrie 2016                                                                  DIRECTOR,                                                                                           

                                                                                        prof.ing. Rodica Nastai 
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Şcoala noastră  

           

           

         Şcoala noastră este o instituţie cu tradiţie în zonă şi în judeţul Satu Mare, pentru că de-a 

lungul timpului s-a 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, şi 

din 2012 în Liceul Tehnologic “George Baritiu” Livada. A fost o idee spontană  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 voturi 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 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. 
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Activitatea derulată în şcoala este una bogată, se desfăşoară pe plan instructiv – educativ 

la un nivel adaptat standardelor europene, avem un efectiv  de 26 de cadre didactice, toate cu 

studii superioare şi un efectiv de 459 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 2016-2017 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 mândri şi plini de încredere  în deveniorea 

noastră.  

                                                                   Realizat de elevii: 

                                                                                  Tomescu Romina, clasa a XI-a A  

                                                                                   Kicska Eliza, clasa a X-a A 
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Visul 

  Eleva: David Denisa Crina, cls.a XII-a A 

 Un sunet lin se aude-n zare,  

 Un sunet dulce-n depărtare,  

 Atât de cald și de frumos,  

 Gingaș,  subțire,  armonios.  

   

 Și sunt cuprins parcă de-o vrajă,  

 Ceva frumos ce nu durează,  

 O rază caldă ruptă din Soare  

 Și un miros dulce de floare.  

   

 Dar  mă cuprinde   nostalgia   acum.  

 Și vreau din nou să  simt  magia,  

 Sunt dependent acum, sunt prins;  

 De al iubirii dulce vis.  

   

 Aș vrea să scap și nu știu cum,  

 Aș vrea și totuși  nu acum.  

 Un vis frumos,  chiar de poveste,  

 Acum a fost,  acum nu este !  
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  INFERNUL 

Eleva: Nicolescu Larisa, cls.a XII-a A 

 Pe un drum în întuneric .  

 De un zid eu m-am izbit   

 Iar în fața mea stătea   

 Un demon cu chip angelic.  

   

 Dintr-o singură privire  

 Inima a luat-o-n goană,  

 Printre  nori ea alergă   

 Împreună cu o să...   

   

 Prin ochii lui cei cristalini  

 În Rai eu m-am simțit!  

 Dar , după, am realizat   

 Că de fapt eram în IAD.  

   

 El a jucat teatru,   

 Mi-a frânt inimă-n două,  

 Eu tot îl iubeam   

 El se prefăcea că plouă.  

 Cu vorbe dulci mă aburea,   

 El spunea că mă iubea!  

 Iar eu naivă-l credeam   

 Doamne, ce copil eram…!  

   

 Cu fiecare zi pierdută   

 Îndoiala a înflorit ,   

 Iar când lumina s-a făcut   

 Un demon a răsărit !  

   

 Iar când masca a cedat.  

 Secretul cel mai întunecat,  

 Acela , că nu mă iubea  

 Că am fost doar jucăria sa!  

   

 Un suflet nevinovat,  

 De el abandonat,   

 Întunericul l-a învăluit   

 Iar ura s-a răspândit. 
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SOARELE ȘI LUNA 

  Eleva: Varga Mercedes, cls.a XII-a A 

 

Sunt confuză nu-nțeleg  

 Ce să fac ce să aleg  

 Tu acolo, eu aici  

 Ne trimitem doar pupici  

 Nu știu cum să mai repar  

 Situațiile ce-apar  

 Cum s-alung acele stele  

 Ce se dau la ale mele  

 Ale mele dungi de soare  

 Și văzând ce rău mă doare  

 Eu măreață luna plină  

 Cu lumina mea cea lină  

 N-am curaj să-i spun lui  

 Galbenului soarelui  

 Că îl plac, că îl iubesc  

 Și un lucru eu doresc  

 Să lase stelele să plece  

 Căci tristețea îi va trece  

 Voi fi eu a lui lumină  

 Zâmbăreață și senină  

 Zi de zi îl voi iubi.  
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PĂDUREA VECHE 

    Eleva: David Diana, cls.a XII-a A 

 

 Pădurea neagră-ntunecată  

 Mă sperie de fiecare dată 

 Frigul  cela zici că-i gheață  

 Înfiorător dar îndrăzneață  

 Un voal sclipitor peste tot  

 Să-l privesc nu, numai pot  

 Capacii mari cu umbra lor...  

 Mi se face iarăși dor  

 Dor de-acea veche pădure  

 Cu ghețari doar albe pure  

 Cărările mici ascunse  

 Printre copăcei pătrunse  

 Auzi pași foșnind în iarbă  

 Totu-i gheață, totu-i albă  

 A venit o clipă rece  

 Prin pădure el va trece  

 O amintire cu pădurea  

 Cu lacrimile ei aiurea. 
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Orfană în iubire 

      Eleva: Fanea Ioana, cls.a XII-a A 

 

Te-ai simțit vreodat ca și cum?  

 Tu îți stai în propriul drum?  

 De trupul tău nu vezi dincolo de rânduri  

 Și azi ai mult prea multe gânduri  

 

 Vezi cum cei din jur zâmbesc  

 Vezi păsări că se iubesc  

 Și totodată vezi și nori  

 Și durată lor măsori  

 

 Căci norii grei nu vor să plece  

 Tot ce-i rău nu vrea a trece  

Adunându-mi-se-n poale  

Vorbe-n vânt şi vorbe goale 

   

 Eu sunt orfană-n iubire  

 Și sunt goală în privire  

 Eu am loc de vise rele  

 Și de zile reci sau grele  

   

 Am murit otrăvită de amor  

 M-am înecat de durere și dor  

 Am rămas orfană-n iubire  

 Goală-n  inimă, goală-n privire.  
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TĂTICUL MEU 

        Eleva: Varga Mercedes, cls.a XII-a A 

   

 Sunt un vânt o adiere  

 Un simplu glas în marea tăcere  

 Doar o umbră-n față ta  

 Pe care vrei a o uita.  

   

 Te văd, vorbesc cu tine  

 Dar nici un răspuns nu vine  

 Te strig foarte disperată  

 Să mă observi și tu odată.  

   

 Dar nimic n-auzi, nu vezi  

 Nu mă simți nu mă-nţelegi, 

 Nici nu mă îmbrăţişezi  

 Tata....cine ești tu? Cine?  

  

 Prăbușită,  dezamăgită,  încremenită  

 Stau și plâng căci numai sunt iubită  

 Tata nu vede ce s-a întâmplat?  

 Oare și el m-a uitat?  
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Viciul 

  

  Elev: Deac Ioan Adrian, cls.a XI-a A 

Uivăroşan Ionuţ, cls.a XI-a A 

                  Pentru cel care fumează: 

                  N-arunca  chiștoace în scară! 

                  Că acest comportament 

                  Arată că ești neglijent. 

 

                 Dacă vrei curat în scară 

                 Comportă-te ca afară 

                 Fii ca toți vecinii tăi, 

                 Du chiștocul la gunoi! 

 

                Cred că cei nevinovați 

                Care sunt disciplinați 

                Vor aprecia corect 

                De ce-am scris acest pamflet. 
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                   PROZĂ 
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Amintirile mele din Ungaria 

 

Eleva: Botoş Bianca, cls.a XII-a A 

 

Să începem cu începutul drumul pentru noi a însemnat un lung 

somn până la destinație. Însă cel mai interesant aspect a fost că ne-am 

rătăcit așadar am oprit mașina și am întrebat oamnenii întâlniţi pe unde s-o 

luăm. În sfârșit am ajuns...GRĂDINĂ ZOO, cea mai mare grădină 

zoologică din câte am văzut nu există specie ce nu puteai vedea începând 

ce la pinguini și delfini până la elefanți și șerpi. Am vizionat cu mult 

interes spectacolul de papagali sau cel de pinguini, ceva deosebit. Pe urmă am văzut cămille, 

ajungând la ele ne-am apropiat și ne-au lăsat să le  mângâiem erau chiar blânde, apoi un urs era 

să o rănească  pe o colegă deoarece  s-a întins prea mult spre el. Ni s-a deschis o nouă poartă. În 

față ochilor, am văzut o nouă lume un nou orizont care din păcate în țara noastră nu există. 

Pornind la drum spre adevărată destinație am putut vedea creația minunată a lui Dumnezeu 

trecând pe lângă păduri imense și lacuri mari văzând animale și lucruri neobișnuite. Ajungând la 

școala din Tiszabercel, am constatat cât de primitori sunt oamnenii maghiari. Ne-au primit cu 

masă caldă și o cameră primitoare.  La masa, evident directorul școlii a spus câteva cuvinte de 

bun venit iar acesta fiind de etnie maghiară, am avut privilegiul de a fi translator şi a le comunica  

elevilor români ce spunea. După masă toată lumea spre camere, dar știți bine că tinerii nu se 

culcă devreme mai ales când sunt atât de mulți copii din multe zone așadar camera noastră era 

locul de întâlnire pentru toţi, jucam cărți, povesteam și evident cei mai veseli dansau.  

 Ne-am simțit bine, ne-am făcut prieteni noi cu care ne mai vedem și ne mai amintim cu 

drag de acele clipe. Pe drum către casă am cântat melodii cu fetele, apoi am adormit obosite de la 

atâta drum. Am rămas cu amintiri plăcute, am câştigat premiul I la concursul de vinuri și ne-am 

făcut  prieteni noi.  
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Un vis portughez 

Elevi: Bâle Denisa, cls.a XII-a C 

Pătrăuş Raul, cls.a XII-a C 

 

Acum doi ani am început un capitol frumos din viaţa mea de elev: Portugalia. Am ştiut de 

acest vis cândva, înainte de a coborâ în Timp, l-am văzut din Eternitate, şi sufletul meu e trist. 

Lacrimile îmi spun cu cea mai mare convingere că viaţa, oamenii, luminile, culorile şi sunetele 

din jurul meu au fost veşnic acolo, doar aşteptau să fie trăite, descoperite treptat. Copiii, oamenii, 

florile, cerul şi soarele, ei sunt viaţa mea, sufletul meu. Am cunoscut prietenia, blândeţea şi 

frumuseţea unor suflete pe care le văzusem în visele din eternitate. Le mulţumesc acestor suflete 

pentru bogăţia lacrimilor care mai spală din suferinţele mele neştiute. Le mulţumesc acestor 

suflete pentru zâmbetele pe care le-au pus pe buzele mele, pentru cuvintele frumoase, pentru 

gesturile amicale şi pentru lacrimile pe care le-au vărsat când mi-au ascultat sufletul. Le 

mulţumesc pentru că au fost viață pentru mine şi pentru că au avut răbdarea de a mă accepta ca 

viaţă pentru ei timp de câteva săptămâni. Ei vor rămâne în inima mea până la moarte şi poate şi 

dincolo, în lumină. Inima nu uită niciodată, ea nu moare niciodată. Amintirile trăiesc, sufletele 

sunt amintirile veşniciei. S-a încheiat un capitol, s-a terminat un vis sau o parte din el. Nu ştiu ce 

urmează, încotro mă duce destinul. Voi trăi, voi lupta, voi plânge. Mulţumesc Cerului nesfârşit 

că mi-a dat lumină să văd, urechi să aud, inimă să înţeleg. Deja vu, deja vu, deja vu. Viaţa este 

un continuu deja vu. Ştiu că ceea ce trăiesc este deja o amintire. Amintirile vin şi pleacă. Mâine 

voi fi departe, dincolo de uitare, dincolo... în libertate. Știu că viaţa este scrisă din Ceruri înainte 

de a o trăi. Şi sunt cu atât mai trist cu cât ştiu că retrăiesc doar amintiri. Nimic nu este nou, totul 

este retrăire. Nu ştiu a câta oară retrăiesc această viaţă, nu ştiu când mă voi elibera de amintiri. E 

greu să exprim în cuvinte trăirea mea sufletească, dar poate o scânteie din ceea ce simt pătrunde 

şi în inimile celor ce citesc cuvintele acestea. Mulţumesc pentru toate, pentru sufletul din mine 

pe care l-aţi făcut să crească prin voi.  
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Contabilitatea: artă sau meserie? 

                                                                                Elevele: Kicska Eliza, clasa a XI-a A  

                                                                                          Tomescu Romina, clasa a XI-a A  

      Talpos Alexandra, clasa a XI-a A  

 

  

  Ceea ce oamenii numesc iubire nu mă mulțumește... 

Cum?... O contabilitate de zile când iubești, și zile când nu iubești 

că pe urmă să închei bilanțul și să vezi dacă în total ai iubit sau 

nu?...  

  Așa vedeam noi contabilitatea în clasă a VIII când  am fost 

întrebați pentru ce specializări vrem să optăm pentru a continua 

studiile liceale. Am făcut o analiză a ofertelor educaționale și am 

decis să urmăm liceul tehnologic George Barițiu unde aveau 

specializarea contabilitate.  

 Cu siguranță, am ales această meserie fără să știm cu ce ne 

vom confruntă. În prima zi de școală ne-au fost prezentați profesorii de discipline economice și 

am concluzionat după încurajările dânșilor că nu va fi nici ușor, nici greu, dar împreună vom 

reuși să răzbim. Primul an a fost mai greu, necunoscând noțiunile de bază și termenii de 

specialitate, dar acum ajunși în clasă a XI-a ne dăm seamă cât de mult am evoluat și fricile 

noastre de necunoscut au dispărut. Acum aflându-ne la jumătatea drumului majoritatea ne-am dat 

seamă că vom putea urma o facultate de specialitate în domeniul contabilității și vom putea 

ajunge contabili de succes.  

 Toate aceste dorințe ne-au fost insuflate de profesorii noștri care ne-au incuranjant și ne-

au spus că numai învățând vom ajunge să ne îndeplinim visul de a deveni oameni care vor pune 

umărul și vor ajuta la consolidarea meseriei de contabil.  
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Să fim altruişti! 

 

Elevele: Măgureanu Bettina, clasa a XII-a A 

Czire Henrietta, clasa a XII-a A  

 

   Persoanele altruiste sunt de nepreţuit deoarece 

acţionează dezinteresat  în favoarea altuia. Am intrat în 

activitatea de voluntariat încă din clasă a IX a, când 

colegii noştri  mai mari ne-au implicat în aceste 

activități.  

 Noi ne-am pus întrebarea: DE CE SĂ FIM 

VOLUNTARI ? .. CE FAC VOLUNARII? Colegii 

noștri ne-au arătat motivele pentru care ar trebui să fim 

voluntari: pentru a nu pierde vremea acasă, pentru a-ți face noi prieteni și cunoștințe, pentru a da 

înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții, pentru a te distra și pentru a face tranziția spre o 

nouă viață.  

 După ce am aflat aceste motive am conștientizat faptul că voluntariatul ne ajută  și pe noi ca 

persoană pentru a deveni  mai responsabili și mai buni.  

 La începutul acestei activități am fost sfătuiți de colegii noştri  să facem parte din acest grup de 

voluntariat, după ce am constatat ce sentiment de bucurie și satisfacție ne-a oferit, am luat 

inițiativă în anii următori și ne-am oferit singuri voluntari.  

 Acest lucru ne-a ajutat în dezvoltarea personală deoarece prin implicările noastre în diverse 

activități și proiecte împreună cu alți voluntari am reușit să oferim ajutor și sprijin persoanelor 

nevoiașe și acest lucru ne-a ajutat să dobândim noi abilități și spiritul  lucrului în echipă.  

 De asemenea, noi am învățat tehnici de negociere, de cooperare și am inavatat  să ne asumăm 

responsabilități, să gestionăm conflicte și să lucrăm contra timp.  

 Pe de altă parte o importantă a valorii voluntariatului este cea ducativa, deoarece are 

extraordinare  valențe educative, fiind  o formă de învățare prin acţiune practică.  

 Aceste cunoștințe de voluntariat pe care le-am făcut, au pornit de la situații generale sau 

cunoștințe teoretice și apoi transpuse  în activități practice specific. 
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O săptămână de neuitat 

  Elevi: Pribilean Darius, clasa a X-a A 

Struţi Darius, clasa a X-a A  

 

 

           Săptămâna altefel are un rol important pentru noi. La fel, că și în anii precedenți și anul 

acesta vom desfășura diferite activități.  

        Ne-am propus că în acest an „Scoala altfel” să fie cu adevărat altfel. Renunțăm la programul 

de zi cu zi și ne obișnuim cu unul nou.  

       Un prim rol este de a întări relația profesor-elev. Nu mai suntem stresați de clopoțel și de 

lecțiile care durau cincizeci de minute. De cinci ani, copii sunt tot mai dornici să participe la 

astfel de activități.  

Un al doilea rol este dezvoltarea personală, 

punându-ne astfel  în valoare talentele.  

 Că această săptămâna să fie una cu adevărat 

„altfel” avem nevoie doar de idei și propuneri. 

Propunem ce anume am vrea să cunoaștem și 

dorințele ni se vor împlini. Discutăm teme, 

argumentam opinii, descoperim o altfel de școală, una de scurtă durată dar de care trebuie să 

profităm la maxim.  

  Fiindcă suntem clasă a-XII-a și este ultimul an, ne propunem o mulțime de activități 

distractive, dar și o doză de „Matematica distractiva”daca tot ne așteptă probele naționale. La noi 

în școală săptămâna altvel este în perioana 17.10.2016-21.10.2016. Vom incepe anul școlar cu o 

doză de energie  școală. Ideea de „Scoala altfel” sună minunat în orice context am integra-o.  

 Mulțumim celor care au contribuit la punerea ei în practică!  
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AJUTĂM ȘI OFERIM  

ZÂMBETE CA SĂ PRIMIM! 

  

Elevele: Deneş Ioana, clasa a XI-a A 

Bura Denisa, clasa a XI-a A  

 

     De când am început liceul,  noi am intrat în echipa de voluntariat a școlii, mai exact am 

încercat să adunăm cât mai multe fructe și legume să le donăm unor copii nevoiași. Concret, 

voluntarii implicați în proiect, împreună cu cadrele didactice am colectat pe lângă legume și 

fructe, și alte alimente pe care le-am donat Casei de copii ,,CASA SOARELUI’’ din Călinești 

Oaș. Am avut o mare bucurie să vedem atât de multi doritori să se implice, doritori să ajute,  

doritori să ofere și să primească zâmbete.  În fiecare an, în luna octombrie ne-am mobilizat cu 

toții să aducem legume și fructe. Toți am fost motivați să aducem din cămăruțele noastre ce era 

mai bun, să dăm și celor care n-au avut șansa să aibă 

norocul de a se naște în familii cu părinți iubitori, care se 

străduiesc să ne ofere tot ce e mai bun. În școala noastră 

organizatorii acestui proiect au decis să ne rasplateasca 

cu premii efortul depus de noi, acesta a fost un motiv de 

a ne determina să aducem cât mai multe legume și 

fructe.  

După ce s-au adunat toate aceste bunuri, am mers să le donăm. Când am ajuns acolo ne-

au crescut inimile văzând câtă fericire am putut să aducem pe chipurile acelor copii,  au fost 

foarte  bucuroși pentru niște lucruri mărunte. Adevăratul premiu pentru noi, au fost zâmbetele și 

mulțumirile  acelor copilași. Din acest lucru am învățat că trebuie să fim fericiți că avem o 

familie,  să ne mulțumim cu ce avem, să învățăm să dăruim și celor ce nu au atâtea posibilități și 

să fim mulțumiți de orice lucru pe care-l primim. 
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Jaromania 

Elevele: Grirastău Simona, clasa a XII-a A 

Ciora Alexandra, clasa a XI-a A  

 

 Junior Achievement 

România este o organizație 

non-profit, a fost fondată în 

anul 1993. Noi elevii clasei a 

XII-a am avut ocazia de a 

utiliza platformă pe mai 

multe programe:  

 -Fii antreprenor 

-Compania afacerea mea 

pilot  

 -Banii şi bugetul 

 -Etica în afaceri  

 Când ne-a fost prezentat acest program am fost bucuroși că o să putem să ne punem 

cunostiintele teoretice în practică, astfel dezvoltându-ne și pregătindu-ne la stardarde înalte.  

 Începând cu clasă a X-a ne-a fost prezentată platforma. Fiecare elev a trebuit să se 

înregistreze pe platformă creându-și un cont de utilizator și o parolă cu ajutorul căreia am intrat 

în programul ales în acel an. După ce s-a încheiat sesiunea de înscriere fiecare elev am completat 

un pretest în urma căruia am obținut un punctaj. Cu ajutorul punctajului din pretest, profesorul 

coordonator a reușit să își dea seama nivelul de la care am pornit. Fiecare elev a primit câte un 

manual de lucru cu ajutorul căruia am reușit să asimilăm foarte multe cunoștințe.  
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Noi colectăm deșeuri selectiv pentru un mediu mai curat 

 

  Elevi: Barbu Raul, clasa a XII-a C 

Şandor Petru, clasa a XII-a C  

 

     Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada, colectează 

deşeurile selectiv, iar ca reprezentat al comunitătii are puterea și 

obligația de a influența procesul de ecologizare. Soluția  este 

învățată în școala noastră și nu este un efort, ea este la îndemâna 

elevilor și constă în depozitarea selectivă a deșeurilor. Mai precis, elevii școlii nostre sunt 

învățați cum trebuie  să depoziteze deșeurile în locurile special amenajate, pe următoarele 

categorii:  

 •    Hârtie și cartoane (ziare,  reviste,  tipărituri, cutii de detergenți, de cereale etc.),  ce 

pot fi vândute la tonetele special amenajate;  

 •   Ambalaje PET și alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la 

produse cosmetice și de curătenie etc.), ce pot fi reciclate;  

 •  Sticle și cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care seocupă cu 

achiziționarea acestora;  

 •    Deșeuri feroase (fier, tablă s.a) și doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele 

“REMAT”;  

 •    Deșeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).  

 În concluzie şcoala are datoria să învețe ținerii să colecteze selectiv deșeurile,  să 

organizeze campanii repetate și susținute în vederea educării populației precum și punerea 

accentului pe importanţa responsabilității  extinse de informare și conștientizare a publicului. 

Colectarea selectivă trebuie să devină o obișnuință pentru toți elevii indiferent dacă aceştia 

provin din mediu urban sau rural iar acest obicei se poate învața mai bine în școală, în cadru 

organizat.   
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David Diana, cls.a XII a A 
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Fanea  Ioana Bianca, cls.a IX a A 
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Fanea Adriana Maria, 

cls. a X-a A 

Mak Felix, cls.a XI-a 

A 
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