
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

E SEARA DE CRĂCIUN, AZI S-A NĂSCUT HRISTOS! 

 

E iarnă grea, şi nimeni nu mai merge, 
toţi caută un foc, durerea să-şi dezlege. 
Privim unul către altul, doar am vedea în 
ochii celorlalţi o umbră de nădejde. 
Pământul e înţelenit, drumul nu se mai vede, 
şi chiar de s-ar vedea, la capătul celălalt e 
tot iarnă. Părinţii ne spun lucruri bune: iarna 
se va sfârşi, din pământul fără viaţă, viaţă iar 
va răsări. Ni s-a binevestit viaţă, suntem 
săraci de ea, ni s-a binevestit vindecarea, 
căci bolim cu boală grea; inima fiind 
zdrobită, vin a curs, şi iată, peste rana care 
de atâta timp aşteaptă să fie vindecată, se 
lasă alinarea, se lasă uşurarea.   

Ochii-s slăbiţi, şi poate de acum, vor 
mai vedea vreun om, ce-arată spre alt drum. 
Nu e altul, e cel pe care-am fost, şi l-am 
părăsit, e raiul cel iubit, e Dumnezeu, e 
Viaţa, ce-n iarna noastră S-a născut. Inima 
mea se va dezgheţa, şi-n ochii care 
niciodată n-au mai văzut frumos, apare o 
nouă cale, e calea lui Hristos. Şi iarna fuge-
n lături, copii săraci se strâng, s-adune 
mântuirea, de-acum ei nu mai plâng. 

E seara de Crăciun, azi S-a născut 
Hristos, gol ca şi noi S-a făcut, şi patul îi 
este jos. În ieslea de dobitoace, în grajdul 
simplu, într-o noapte din care nu speram să 
mai ieşim. Copiii, adică, iertaţi, îngerii au 
terminat colindul, de-acum ei aşteaptă anul 
viitor, poate-o fi mai bine, va merge mai cu 
spor. Deocamdată însă, o nucă şi-un covrig, 
şi-o mână mică îngheţată se-ntinde să le ia, 
să vi le înapoieze altădată, îndoit pentru 
totdeauna, e mâna lui Hristos, pe care o 
întinde către noi, nu c-ar dori ceva, ce-ar 

vrea El de la noi? Ceva ce nu-i al nostru, dar 
ne-a fost dăruit: e Dragostea, e Dumnezeu, 
care S-a născut în noi, într-o seară 
friguroasă, într-o seară de Crăciun. 

O, minune! Hristos Se naşte şi Irod se 
mânie, Iisus om Se face pentru iubirea de 
oameni şi fiii oamenilor sabia din teacă îşi 
scot. Împăratul cerului slugă Se face şi 
împăratii pământului se grăbesc să-I ia 
viaţa. Fiul lui Dumnezeu vine să ne 
mântuiască şi noi uşa inimii Îi închidem. Dar 
taina se savarşeşte. Hristos vine. Peştera Îl 
primeşte. Îngerii Îl slăvesc. Păstorii Îl caută. 
Magii I se închină. Neamurile cred. Biserica 
se zideşte. Testamentul dragostei se scrie. 
Mântuirea se arată. 

  Duceţi bucuria mântuirii acolo unde 
n-a putut pătrunde. Păstraţi-o în casele celor 
săraci. Frângeţi-o pe masa celor lipsiţi. 
Repetaţi-o la căpătâiul celor bolnavi. Intraţi 
acolo unde nu putem ajunge noi. Bateţi la 
uşile celor certaţi. Împăcaţi pe cei dezbinaţi, 
mângaiaţi pe cei tulburaţi, întăriţi pe cei 
îndoielnici, încălziţi pe cei indiferenţi; 
aprindeţi pe cei căldicei, duceţi la Iisus pe 
cei rătăciţi. 

Deschideţi astăzi uşile spitalelor, păşiţi 
pragul sărmanilor, ascultaţi cântecul 
orfanilor, duceţi la toţi vestea cea bună, 
dimpreună cu un mic dar din prisosul 
dragostei voastre, şi spuneti tuturor că 
astăzi S-a născut în lume Domnul. 

prof. Indrecan Simona 

 



 

GÂNDURI DE AN NOU 

Când am venit în această şcoală aveam emoţiile unui 
debutant şi visele unui entuziast. 

Am găsit un colectiv unit, elevi pe drumul unei meserii şi 
un spaţiu generos. Un loc unde se poate construi performanţă 
şi unde visele pot deveni realitate. Desigur, dacă toate forţele 
noastre: profesori, elevi, părinţi se vor uni şi vor colabora. 

Sunt fericită să fac, după un semestru, bilanţul 
activităţilor de succes ale Colegiului Tehnic Constantin 

Brâncuşi care au făcut cinste şcolii şi care ne-au consolidat imaginea prin articolele mass-
media. 

Este vorba de proiectul Leonardo da Vinci derulat în colaborare cu centrul de formare 
profesională Compagnons du Devoir din Franţa. Demarată ca atâtea alte parteneriate de 
succes sub forma unui proiect cu finanţare europeană, colaborarea dintre cele două instituţii se 
găseşte în cel de al 5-lea an de parteneriat. Impresiile mărturisite ale partenerilor noştri francezi 
spun totul despre valoarea şi succesul acestei acţiuni. 

A debutat proiectul Comenius The planet in our hands, a cărui activităţi se vor derula pe 
perioada a 2 ani în parteneriat cu şcoli din 5 ţări europene: Polonia, Turcia, Slovenia, Bulgaria şi 
Ungaria, având ca obiectiv conştientizarea şi promovarea unei atitudini proactive în rândul 
elevilor în legătură cu modul de depozitare a deşeurilor menajere, precum şi dezvoltarea 
conştiinţei civice asupra protecţiei mediului.  

Un alt moment care ne-a făcut cinste a fost premierea oficială a elevului Sarca Raul din 
clasa a XII-a A şi a d-nei prof. ing. Monica Gale de către Principele Radu Duda în cadrul Zilelor 
Oraşului, pentru performanţa obţinută la Olimpiada Interdisciplinară Tehnică, faza naţională – 
locul I. 

Îmi doresc şi vă doresc pentru anul viitor ca tot ce a fost mai puţin frumos şi lăudabil în 
anul care a trecut să se transforme cu înţelepciune şi răbdare în activităţi cu care să ne putem 
lăuda cu toţii în iunie. 

Sărbători frumoase şi să ne revedem cu bine în 2013! 
Director, prof. Daniela Vîlceanu 

E VREMEA COLINDELOR 

E vremea colindelor în Munţii Carpaţi, e vremea colindelor în casele noastre, în sufletele 
noastre. Primii fulgi au venit cu zvon de bucurie în inimile noastre şi pentru o clipă ne-am văzut, 
din nou, copii, albul acesta imens şi pur venind ca un dar de la bunul Dumnezeu, să mai uităm 
de tristeţi, de necazuri, de ură şi de dureri. 

Clinchetul pur de clopoţei anunţă vestea cea mare: naşterea Mântuitorului nostru. Măcar 
în aceste momente, să ne rugăm să fim mai buni, cu gândurile deschise spre lumină şi pace. 

Miroase a cozonaci şi bradul aşteaptă cuminte să ne adunăm, ca o familie, în jurul său şi 
să cântăm colindele strămoşeşti, iar în această atmosferă divină să îl împodobim cu globuri 
colorate, crâmpee de lumină şi bunătate. 

Mi-era un dor, un dor imens de Alb, de Frumuseţe, de Adevăr şi de Rugă! 
Să ne unim cugetele într-o rugă sfântă şi să întâmpinăm, aşa cum se cuvine, ca buni 

creştini, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos! 
E vremea colindelor în Munţii Carpaţi, e vremea colindelor transilvane. 

Prof. Iova Ana-Maria 
   



 

PARTENERIAT ROMÂNO-FRANCEZ 

A devenit deja o tradiţie colaborarea Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” cu centrul 
de formare profesională Compagnons du Devoir din Franţa. Demarată ca atâtea alte 
parteneriate de succes sub forma unui proiect cu finanţare europeană, colaborarea dintre cele 
două instituţii se găseşte azi în cel de al 5-lea an de parteneriat. 
 Urmare a acestei colaborări, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” este timp de trei săptămâni 
gazda unui grup format din 11 elevi francezi şi doi adulţi, coordonatorul de practică şi 
reprezentantul centrului de formare profesională.  În toată această perioadă programul celor 
implicaţi este foarte aglomerat. Astfel, în prima săptămână, elevii francezi au benefiaciat de ore 
de familiarizare cu terminologia tehnică de specialitate, au fost conduşi să cunoască oraşul şi 
împrejurimile, au vizitat instituţii de profil din România: o fabrică de ciment, materie primă 
folosită în construcţii, şi o fabrică de prefabricate, dar au desfăşurat şi activităţi comune cu elevii 
români: confecţionare de dale pentru pavaj şi bănci din beton la şcoala gazdă. 

Următoarele  două  săptămâni sunt destinate practicii  efective în specificul meseriei 
pentru care se pregătesc, respectiv construcţiile.  Pentru succesul acestei etape  Colegiul 
Tehnic "C. Brâncuşi" s-a bucurat de sprijinul firmei S.C. ABED NEGO COM S.R.L.  Atât 
conducerea C. T. "C. Brâncuşi" cât şi partenerii francezi, ţin să mulţumească pe această cale 
conducerii firmei pentru solicitudine şi pentru profesionalismul şi disponibilitatea puse în sprijinul 
bunei desfăşurări a proiectului româno-francez. 

Formarea elevilor francezi se va finaliza cu o evaluare la care îşi vor da concursul atât 
instituţiile româneşti implicate cât şi cele franceze. 

Desigur că, în buna tradiţie a  ospitalităţii româneşti, musafirii francezi vor îmbina pe 
parcursul celor trei săptămâni utilul cu plăcutul. Astfel, ei vor cunoaşte nu doar piaţa 
construcţiilor din România, ci şi tradiţiile, gastronomia şi obiectivele turistice cu care ne 
mândrim.  

Până la finalizarea acestui proiect vom reveni cu detalii despre această experienţă, pe 
cât de inedită pe atât de fructuoasă. 

Pe parcursul celor trei săptămâni în care elevii francezi au făcut practică în România, 
şcoala gazdă s-a îngrijit să le ofere nu doar o experienţă profesională ci şi o şedere cât mai 
plăcută în ţara noastră. Timpul liber al musafirilor a fost gestionat astfel încât să descopere 
lucuri cât mai interesante despre România şi despre români: au vizitat peşterile din judeţ, Băile 
Felix şi 1 Mai, staţiunea Moneasa, şi-au petrecut serile în locuri de relaxare din oraş, au 
participat la competiţii sportive şi au primit în dar seri tradiţionale de muzică, dans şi 
gastronomie cu specific local. 

Partenerii se laudă cu marele câştig al unei prietenii, lucru rar şi nepreţuit în vremurile 
noastre. Şi trebuie să-i credem pe cuvânt de vreme ce proiectul se află în al 5-lea an de 
desfăşurare. 

Dacă francezii au avut şansa de a descoperi o ţară pitorească şi necunoscută în ceea ce 
are ea esenţial şi profund, românii au avut şi ei ceva de învăţat de la partenerii vest-europeni: 
că meseria brăţară de aur nu-i doar un slogan, şi că locul de muncă e locul acela unde nu stai, 
indiferent că ai ceva de făcut sau nu. Şi asta se învaţă de la nivelul şcolii profesionale. 

Dintre impresiile culese de la musafiri s-au desprins Iată câteva dintre impresiile 
partenerilor francezi consemnate cu câteva ore înainte de a pleca din România: 

"România e o ţară frumoasă unde mă voi întoarce cu plăcere; drumurile lasă de dorit; 
modul de lucru pe şantier este foarte diferit de cel din Franţa; oamenii foarte gentili şi simpatici, 
serviabili, primitori; mâncarea deosebită, dar ne-am obişnuit şi ne-a plăcut; Oradea, un oraş 
frumos de vizitat; experienţa profesională dobândită extrem de benefică  ne-a permis să vedem 
cum se lucrează în străinătate ". 

Ne revedem la anul. 
Daniela Vîlceanu, 

director, Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" 
  



 

O DATĂ ÎN VIAŢĂ – PREMIEREA ELEVILOR OLIMPICI 

 DE CĂTRE PRINCIPELE RADU DUDA 

 
Cu prilejul Zilelor oraşului Oradea am 

fost invitată atât eu, cât şi d-l prof. Radu 
Luncan să participăm împreună cu cei doi 
elevi olimpici la şedinţa festivă a Consiliului 
Local Oradea, în semn de apreciere a 
eforturilor depuse de elevii studioşi care au 
obţinut rezultate foarte bune la olimpiadele 
şcolare în anul şcolar 2011-2012. 

Ne mândrim cu cei doi olimpici ai 
noştri: Sarca Raul Vasile (clasa a XI-a A) 
care a obţinut Premiul I la olimpiada 
naţională la discipline din aria curriculară 
„Tehnologii”, domeniul „Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice”, calificarea profesională 
„Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii” şi Căpuş David (clasa a XIII-a A) 
care a obţinut Menţiune II în acelaşi 
domeniu, calificarea profesională „Tehnician 
în construcţii şi lucrări publice”. Menţionez 
că cei doi elevi au obţinut la proba practică 
nota 10.00. 

Olimpicii au fost recompensaţi din 
partea Primăriei Oradea cu diplome de merit 
şi tablete PC. Premiile au fost înmânate de 
reprezentanţii Casei Regale, Principele 
Radu şi Principele Nicolae care i-au felicitat 
pe tinerii valoroşi ai oraşului nostru. 

Ca în fiecare an, primăria nu s-a 
dezminţit şi a oferit elevilor olimpici 
„tradiţionala” excursie; în acest an la 
mănăstirile din zona Bucovina, în perioada 
26-28 octombrie. 

„Mulţumim Primăriei Oradea pentru 
cadouri şi organizatorului excursiei – d-nei 
Simona Toie – pentru oaza de pace şi linişte 
pe care am găsit-o în aceste zile superbe de 
toamnă târzie. Cred că Bucovina a fost cea 
mai potrivită alegere pentru recompensarea 
copiilor olimpici şi motivarea lor în obţinerea 
de rezultate foarte bune şi în anii următori.” 

 

 

prof. Gale Monica 
 

  



 

127 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI LIVIU REBREANU 

Miercuri, 27 noiembrie 2012, profesorii 
de la Catedra de limba şi literatura română a 
Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuşi” 
împreună cu elevii au serbat 127 de ani de la 
naşterea lui Liviu Rebreanu, ctitorul romanului 
modern românesc. 

Pentru a-l sărbători  într-un mod cu 
totul deosebit pe cel care aşa cum afirma şi 
T. Vianu “a dat operei o viaţă şi vieţii o 
operă”, elevii claselor a X-a sub îndrumarea 
profesorilor coordonatori Cornelia Bica, Ana-
Maria Iova, Mădălina Lupău, Adriana 
Abrudan şi Anne-Mari Sălăgean au organizat 
o activitate cu tema “Liviu Rebreanu, 
romancierul literaturii române moderne”. 

 
 
Activitatea s-a desfăşurat în sala 

festivă a  colegiului şi a cuprins următoarele 
momente: 
• prezentare power-point despre viaţa şi 

opera lui Liviu Rebreanu realizată de către 
elevul Feri Levente din clasa a XII-a G – 
prof. coordonator Cornelia Bica; 

• prezentare power-point a romanului “Ion” 
realizată de către elevul  Florea Sebastian 
din clasa a X-a B – prof. coordonator Anne 
– Mari Sălăgean; 

• omagiu adus marelui artist, actorul Şerban 
Ionescu care a însufleţit personajul Ion  din 
romanul omonim - prof. coordonator Ana-
Maria Iova; 

• expoziţie grafică şi de citate despre Liviu 
Rebreanu realizată  de către elevii Baciu 
Bogdan din clasa a X-a A şi Szekely 
Tamaş, Molnar Alexandru, Decsei Andreea 
din clasa a XI-a C – prof.coordonatori: 
Mădălina Lupău, Adriana Abrudan; 

• sesiune  de comunicări ştiinţifice care a 
constat în prezentarea unor eseuri de către 
elevii Lucaciu Mihaela şi Lazău Daniel din 
clasa a XI-a B - prof. coordonator Ana-
Maria Iova; 

• vizionarea filmului „Blestemul pământului, 
Blestemul iubirii”, ecranizare după romanul 
„Ion” ; 

Totul a culminat cu un moment artistic - hora 
tradiţională prin intermediul căreia elevii 
clasei a XI-a A sub îndrumarea doamnei 
bibliotecare Florica Roibu, au dat viaţă 
unor personaje din romanul „Ion”. 

 
*** 

Fiecărui număr îi corespunde o literă 
din alfabet. Descoperiţi numele profesorilor 
vostri de pe liniile orizontale, ca să obţineţi 
urarea acestora pentru voi, în pragul anului 
nou, pe verticala A-B. 
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BOBOCII 

IX -a A -diriginte prof. Iova Ana Maria 

Îmi amintesc cu drag ziua de 17 septembrie 2012, 
când cei 23 de boboci au păşit cu emoţie pragul 
liceului nostru. Dacă ar fi să conturez un portret al 
clasei a IX-a A, m-aş opri la câteva cuvinte: energici, 
năzbâdioşi, dar totuşi ascultători.  

Impresiile unora dintre ei: Ogrean Sebastian-
"Prima zi de şcoală mi s-a părut minunată, dar în 
acelaşi timp a fost şi emoţionant deoarece peste tot 
vedeam persoane noi şi necunoscute cu două sau 
trei excepţii. Care a fost prima mea impresie despre 
profesori!?…La început au fost un pic cam duri cu 
noi dar cu timpul am început să-i cunoaştem şi acum 
totul e OK. Colegii mei sunt de treabǎ ". Canaloş 
Samuel- "se pare că liceul nu-i ca şcoala generalǎ 
cum nici iarna nu-i ca vara”. 

 
IX-a B - diriginte Tamaş Monica 

Despre cei 20 de boboci aş putea să aştern 
pe hârtie nenumărate impresii, dacă la început 
de an şcolar erau sfioşi, timizi şi blânzi azi sunt 
jucăuşi, uneori prea îndrăzneţi dar totodată plini 
de afecţiune, iubitori, interesaţi să înveţe, să 
răspundă la oră şi să ia note bune. Dintre 
impresiile lor am notat doar câteva: Şarba 
Daniel- "Prima zi de şcoală pentru mine a fost 
foarte emoţionantă, abia aşteptam să îmi cunosc 
colegii şi profesorii. Colegii sunt foarte de treabă. 
Sincer sunt fericit că am nişte colegi buni şi 
pentru că suntem o clasă unită. Iar liceul mi s-a 
părut ok şi acelaşi lucru îl pot spune şi acum". 
„Straja” clasei este elevul Şandro Mihai care ne 
spune: „ Prima zi ca licean?...Ştiu doar că am 
început şcoala pe 17 septembrie, o zi frumoasǎ 
de toamnǎ. Fiecare dintre noi ne simţim ciudat, 
admitem că suntem >>liceeni<< De ce ? Pentru 
că am ajuns în a IX-a B o clasă real(ă/istă) de 
liceu. Cum a fost prima zi de liceu pentru mine? 
Ciudată! De ce? Pentru că aşa mă simţeam, 
pentru că aveam şi foarte multe emoţii. Patru ani 

pe care-i voi petrece alături de o clasă nouă şi 
persoane cu totul noi. 

Noii mei colegi sunt unu şi unu. Care mai de 
care mai glumeţi dar şi timizi. Iar în general sunt 
super funny şi tind sǎ cred cǎ suntem o clasǎ 
unitǎ. 

 
IX-a C - prof. Filip Victoria 

Ca diriginte la clasa a IX-a C, pot să afirm cu 
tărie că sunt 24 de vlăstare tinere, băieţi veniţi 
din localităţile învecinate, majoritatea din mediul 
rural, care s-au adaptat foarte repede noului 
mediu şcolar, şi exigenţelor cadrelor didactice.  

Ca şi trăsături generale ale elevilor aş putea 
spune: că sunt disciplinaţi, receptivi, dornici de 
afirmare, energici şi uneori puşi pe glume. 
Deschişi şi receptivi la activităţile extraşcolare.  

Câteva impresii ale lor: Moriţi Alexandru “Am o 
părere bună despre colegii mei, mă bucur că am 

nimerit în această clasă, colegii sunt ok…dar cea 
mai ok este doamna dirigintă”. Popovici Gavril 
“Acest liceu chiar îmi place, domnii profesori sunt 
uneori cam exigenţi, dar încerc să mă conformez 
cerinţelor. 

  



 

THE PLANET IN OUR HANDS – Proiect Multicultural Comenius 

“The Planet in Our Hands” este titlul proiectului multilateral Comenius cu finanţare de la 
Comisia Europeană, pe care Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” din Oradea îl derulează în 
parteneriat cu cinci ţări europene: Ungaria (coordonator), Slovenia, Turcia, Polonia, Bulgaria  pe 
durata a doi ani (septembrie 2012- iunie 2014).Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot 
Parcursul Vieţii.  

COMENIUS este o acţiune care are ca scop îmbunătaţirea calităţii şi consolidarea 
dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării 
transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte 
metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale.  

 Acţiunea se adresează cu precădere învăţământului preuniversitar, de la grădiniţe până la 
şcoli post-liceale, întregii comunităţi educaţionale: elevilor, tuturor categoriilor de personal 
didactic, precum şi comunităţii locale, asociaţiilor non guvernamentale sau de părinţi cu scopul 
de a facilita diseminarea rezultatelor şi a bunei practici şi discutarea aspectelor calitative şi 
cantitative ale educaţiei în şcoli. 

Proiectul “The Planet in Our Hands” va ajuta aproximativ 1500 de elevi de vârstă 
gimnazială şi liceală din 5 ţări europene să intre în contact cu mediul înconjurător din toate ţările 
participante   să împartăşească informaţii despre ţara lor şi să inveţe despre modul de viaţă din 
alte ţări (sistem de educaţie, şcoală, oraş, ţară, cultură, artă, sport, mâncare), să găsească 
asemănări şi deosebiri între acestea. 

Obiectivele proiectului “The Planet in Our Hands” sunt: analizarea gestionarii deşeurilor, 
analiza consumului de energie, analiza poluării apei şi a aerului, conşientizarea tinerilor şi a 
oamenilor asupra poluării mediului  local şi global datorat indiferenţei fiecăruia dintre noi, 
creşterea gradului de conştientizare  a impactului uman asupra mediului local, interdependenţă 
cu natura, depăşirea barierelor culturale şi de limbă între participanţi, încurajarea studiului 
limbilor străine,  utilizarea cu încredere a echipamentelor IT. 

Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului (2012-2014), pentru atingerea 
obiectivelor se vor derula mai multe activităţi precum: prezentarea fiecărui partener, (a şcolii şi 
regiunii), prezentarea fiecărei ţări, realizarea unei pagini commune Facebook, alegerea unui 
logo al proiectului, vizita la groapa de gunoi, expoziţii de lucrări realizate din materiale 
reciclabile, prezentare de surse alternative de energie, realizarea unor materiale didactice, 
pachete tematice în limba engleză, realizarea unui dicţionar eco cu termenii definiţi în mai multe 



 

limbi, expoziţie de fotografii, DVD-uri cu sumarul proiectului şi, bineînţeles, mobilităţile 
transnaţionale în fiecare ţară parteneră. 

Prima întâlnire din cadrul proiectului “The Planet in Our Hands” s-a desfăşurat în Polonia, 
în perioada 8-12 octombrie 2012.  

La această întâlnire fiecare coordonator din cele 5 ţări şi-a prezentat şcoala prin 
intermediul prezentărilor PowerPoint, a unor filmuleţe şi a diverselor materiale realizate de către 
elevi. România a fost reprezentată de d-na profesor Sălăgean Anne-Mari, coordonatoarea 
proiectului din cadrul Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuşi” şi d-na profesor Vîlceanu Daniela, 
directorul Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuşi”. 

În cadrul acestei întâlniri ne-am familiarizat cu sistemul de învăţământ polonez. Am vizitat 
şcoala ţării gazdă, am intrat în contact cu elevii şi profesorii acestei şcoli, am răspuns 
întrebărilor care ne-au fost adresate, am participat împreună cu ceilalţi colegi parteneri la 
şedinţe de lucru, am discutat despre calendarul viitoarelor activităţi, am vizitat groapa de gunoi 
din localitatea Sobuczynie. 

Pe durata şederii în Polonia am avut 
întâlniri cu diferite oficialitati. În cadrul vizitei 
la birourile Districtului Czestochowa ne-am 
întâlnit cu prefectul şi cu autorităţile locale 
care susţin acest parteneriat. În ultima zi 
petrecută la şcoală am participat alături de 
întreaga comunitate la o seară cu specific 
polonez.  

Următoarele întâlniri din cadrul 
proiectului vor avea loc în aprilie 2013 în 
Turcia, în iunie 2013 în Slovenia,  în 
octombrie 2013 în Bulgaria, în martie 2014 
în România şi în iunie 2014 în Ungaria. 

Proiectul este realizat cu sprijinul 
financiar al Comisiei Europene în cadrul 
Programului Sectorial Comenius al 

Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii. 

Prof. Anne Mari Sălăgean 
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ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPET 2012

Şcoala noastră participă la programul „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPET”. 
Acesta este un program educaţional naţional, 

ce vizează educaţia şi conştientizarea 
publicului privind protecţia mediului. 

Demararea programului în şcoala 
noastra s-a făcut prin colectarea 
săptămânală a PET-urilor în sacii din plastic 
amplasaţi în fiecare sală de clasă. 

PET-urile au fost compactate de către 
o echipă formată din şapte elevi şi predate 
firmei ECO BIHOR S.R.L., Centru de 
colectare deşeuri reciclabile Oradea, care a 
preluat, cântărit şi a întocmit nota de cântar 
– 80 kg de PET-uri. 

Mulţumiri tuturor elevilor şi cadrelor 
didactice din şcoala noastră care s-au 
implicat activ în derularea acestui program. 

Obiectivul acestui program este 
conştientizarea de către elevi a problemelor de mediu generate de ambalaje şi deşeuri din 
ambalaje (mai ales deşeuri din plastic şi ambalaje tip PET) şi educarea copiilor în spiritul unui 
comportament prietenos faţă de mediu, prin participarea directă la colectarea şi reciclarea 
recipientelor PET. 

Activităţile din acest concurs au ca scop colectarea selectivă a recipientelor PET, 
compactarea lor în vederea introducerii în circuitul de reciclare în cadrul unui concurs naţional 
organizat între "echipe verzi" formate din elevi. 

Proiectul „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE- EDUPET”, se adresează elevilor din toate 
unităţile de învăţământ preuniversitar din România înscrise în concurs, prin asigurarea unui 
cadru de participare activă la colectarea şi reciclarea recipientelor PET şi vizează realizarea de 
activităţi instructiv-educative, cu scopul de a informa, educa şi conştientiza elevii, cadrele 
didactice, părinţii şi comunităţile locale în legătură cu impactul deşeurilor nedegradabile asupra 
mediului. 

Responsabil program, prof. Indrecan Simona 
 

SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR DONATE

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC) presupune dezvoltarea activităţilor de 
voluntariat realizate de elevii din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, încurajând implicarea 
acestora într-un program educaţional ce promovează intens incluziunea socială. 

Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi"din Oradea a participat la Campania de colectare 
denumită „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”, din cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară (SNAC), derulată în perioada 26 - 30 noiembrie 2012, dorindu-se 
sensibilizarea elevilor şi profesorilor din cadrul Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" cu 
privire la situaţia dificilă în care se află copiii din familii defavorizate. Fundaţia Est Europa - 
Grădiniţa Lumina din Oradea a fost beneficiar în această acţiune, în care s-au implicat elevi şi 
profesori. 

Coordonatori şi voluntari 
Coordonaţi de prof. Indrecan Simona - responsabil SNAC, participanţii activi au fost elevii 

claselor: a XII-a C şi G, a XII-a D, a XII-a F; a XI-a A, a XI-a C, a IX-a B, a IX-a C. De 
asemenea, au participat activ nouă cadre didactice, trei cadre - personal auxiliar precum şi 
directorul unităţii noastre. 

Beneficiar, Fundaţia Est Europa - Grădiniţa Lumina - 16 copii din familii defavorizate 



 

Activitatea a debutat cu constituirea echipei de coordonatori şi identificarea instituţiei sociale 
beneficiară a acţiunii, urmând prezentarea acesteia prin intermediul unei circulare, crearea şi 
afişarea unui poster al campaniei, crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru.  

În perioada 26 – 29 noiembrie 2012, s-a efectuat colectarea fructelor şi a legumelor în 
paralel cu promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul elevilor voluntari,  iar fructele 
şi legumele colectate, au fost distribuite de către elevii clasei a X-a B însoţiţi de cadre didactice 
şi didactic - auxiliar în data de 29 noiembrie 2012, celor 16 familii a copiilor din Grădiniţa 
Lumina, grădiniţă cu program normal. 

130 de kg de legume şi fructe 
Întîmpinaţi cu multă căldură de către micii beneficiari, întîlnirea dintre aceştia şi elevii 

voluntari a fost una plină de emoţie, dar şi de bucurie.  
S-a reuşit colectarea a peste 100 de kg 

de legume şi fructe. Activitatea a urmărit 
consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi 
împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi 
solidară, în care contează valenţele 
umanitare, implicarea, angajamentul, 

responsabilitatea.  Bunătatea, 
generozitatea şi solidaritatea i-a unit pe toţi 
copiii în jurul legumelor şi fructelor de 
toamnă, pe care le-au donat Fundaţiei Est 
Europa - Grădiniţa Lumina din Oradea, ce 
derulează programe pentru copii proveniţi 
din familii defavorizate. 

"Toţi elevii s-au declarat încântaţi de 
această campanie socială şi în special 
de ceea ce presupune activitatea de 

voluntariat". 
prof. Indrecan Simona 

PROVERBE ŞI CUGETĂRI 

 Omul trebuie să înveţe logica nu pentru a învăţa să judece corect, ci pentru a învăţa mai repede să 
judece corect. 

 Lucrurile care dor sunt educative. 
 Cele trei etape ale învăţării sunt: 1. Citirea. 2. Înţelegerea. 3. Redarea.. 
 Cine scrie, citeşte de două ori!  
 Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii. Închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.  
 Repetiţia e mama învăţăturii.  
 Învăţătorii îţi deschid uşa, însă tu însuţi trebuie să treci prin ea. 
 Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneala sunt munca stăruitoare, 

perseverenţa şi bunul simţ. 
 Să nu te cerţi niciodată cu un prost! Ceilalţi au toate şansele să nu observe diferenţa! 
 Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-l pe cel pe care nu l-ai mai încercat până atunci. 
 Dacă tot faci un lucru, atunci fă-l bine! 
 Ţi s-au dat două urechi şi o singură gură pentru a asculta de două ori mai mult decât vorbeşti. 
 Copiii unici devin bărbaţi şi femei rele. 
 Un om îşi poate bate joc de vedeniile altora ca fiind scornituri ale unor minţi bolnave, dar, când e 

vorba de ale lui proprii, el ştie că sunt adevărate. 
 Dacă nu putem să fim buni, să încercăm să fim măcar politicoşi. 
 Victoria nu trebuie să-ţi ia minţile; înfrângerea să nu te dezamăgească! 
 Nu există nu pot, există nu vreau!  
 Dacă vrei cu adevărat, poţi!  
 "Nu pot!" nu a făcut niciodată nimic. În schimb "Am să încerc!" a făcut uneori minuni!  
 Despre greşeli: Prima oară e întâmplare. A doua oară e din greşeală. A treia oară se cheamă 

prostie. 
Culese si selectate  de: dir. adjunct ing. Rugan Gheorghe 

  



 

POPULARIZAREA EXEMPLELOR POZITIVE 

Din acest an şcolar, conform ROI, în ultima joi a fiecărei luni se face un careu în curtea şcolii, în 
care se popularizează exemplele pozitive, abaterile disciplinare grave şi sancţiunile aplicate. 

În careul din 6 decembrie au fost evidenţiati elevii care au făcut practică la S.C. Treira S.R.L. în 
perioada 19-29 noiembrie: 

- elevii clasei a XII-a A, în marea lor majoritate, coordonaţi de prof. Gale Monica 
- toţi elevii clasei a XII-a B – diriginte, coordonaţi de prof. Nemeth Radu Valentin 
- Blaga Ioan, Buzle Adrian, Coteţiu George, Igna Remus, Olariu Cristofer, Oros Cosmin şi Florian 

Florin din clasa a XII-a E 
- Bodo Jozsef, Farkas Gavril, Kocsis Bella, Szilak Zsolt, Szocs David, Szappanos Krisztian din 

clasa a XII-a F 
- Valcan Constantin din clasa a XIII-a B 
Nu a fost o muncă uşoară, de la statutul de elev care stă în bancă maxim şase ore, cu pauzele 

aferente, de la lipsa de concentrare şi atenţie de care mulţi elevi dau  dovada … la statutul de angajat cu 
un program riguros pe care trebuia să-l respecte, cu o pauză de jumătate de oră, a fost un pas mare. 

Elevii au fost responsabilizaţi, trebuind să se adapteze programului firmei, regulilor, să lucreze în 
echipă, să comunice. 

S-au legat prietenii între elevii din diferite clase, între aceştia şi angajaţii firmei: d-nele Daniela, 
Nati şi Mariana. 

Felicitări copiilor care s-au implicat în această acţiune, rezultatul muncii lor s-a văzut! 
Mulţumim d-nei director Daniela Vîlceanu care a pus bazele colaborării cu firma Treira, d-lui 

manager Radu Sorin care ne-a dat şansa să fim parte a unei echipe. Experienţa petrecută acolo face cât 
zece ani de şcoală. 

Câţiva dintre copii au avut amabilitatea să răspundă la întrebarea: Ce a însemnat această experienţă 
pentru tine? 

Ovidiu Drobotă, clasa a XII-a B – un mod mai simplu pentru educaţie personală şi anumite 
cunoştinţe, care la rândul lor ne vor ajuta în viaţa de zi cu zi. Sunt mândru că am reuşit să fac ceva 
pentru societate fără a mă compara cu alte personae. Mulţumesc pentru oportunitate! 

Brata Radu, clasa a XII-a B – practica a însemnat pentru mine o experienţă pe care aş vrea să o 
repet. 

Todor Iulia, clasa a XII-a B – pentru mine, această experienţă a însemnat ceva deosebit pentru că 
înainte nu am lucrat niciodată. 

Brînzei Ionela, clasa a XII-a B – pentru mine a însemnat o experienţă de neuitat. 
Mărcuş Andreea, clasa a 

XII-a A – perioada de practică 
pentru mine a însemnat o nouă 
experienţă în domeniul muncii, 
am cunoscut oameni noi şi am 
avut ocazia să lucrez în echipă. 

Tirla Romeo, clasa a XII-a A 
– eu, în perioada de practică am 
învăţat că banii se câştigă greu şi se 
consumă foarte uşor 

Cuibuş Vicenţiu, clasa a XII-a 
A – personal, mie mi-a plăcut foarte 
mult cât timp am făcut practică la 
Treira, pentru experienţa pe care 
am dobândit-o, noii prieteni făcuţi. 
Echipa, respectiv grupa în care am 
fost ales să lucrez a fost 
excepţională, Natalia a fost foarte 
de treabă cu toată lumea, era glumeaţă şi altfel, atmosfera era frumoasă, veselă . 
  



 

TEAM BUILDING 

Pentru a fi eficienţi oamenii trebuie să-şi 
cumuleze eforturile în atingerea anumitor obiective 
astfel încât putem defini team building-ul ca fiind un 
proces gândit să îmbunătăţească relaţiile şi raporturile 
dintre membrii unui grup pentru depăşirea barierelor în 
atingerea obiectivelor comune. Aceste relaţii dintre 
membrii grupului pot viza îmbunătăţirea abilităţilor de 
rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor, de 
prevenire/gestionare a conflictelor. Scopul acestor 
programe este de a unifica talentul, abilităţile şi 
creativitatea membrilor grupului. Astfel, punctele forte 
ale unora din membrii grupului vor deveni deprinderi 
pentru toţi. 

Această nevoie a apărut şi ca urmare a unor 
fenomene ce se manifestă pregnant în mediul de 
afaceri contemporan: natura sarcinilor, calitatea 
deciziilor, asumarea riscurilor, motivarea, nevoia de 
dezvoltare/învăţare. 

Am constatat ca eu practic acest gen de 
eficientizare a capacităţilor intelectuale şi aptitudinilor 
de ani buni de zile, prin diverse „competiţii” între 
echipe constituite ad-hoc din membrii unui colectiv. 

În continuare, voi descrie ultima activitate de 
acest fel, documentată şi susţinută mai elaborat în 
cadrul ultimei sesiuni de comunicări organizate de 
Casa Corpului Didactic, ai căror actori au fost elevii 
clasei a XII-a B, în cadrul orelor de practică comasată 
aferentă domeniului lor. 

Astfel, am chemat la mine doi elevi, Ovidiu si 
Edward, cărora le-am transmis cerinţele, aşa cum 
apare schiţat în continuare: 

• Obiectiv: inventarierea modulelor de memorie 
din calculatoarele cabinetului de informatică. 

• Participanţi: profesorul, ca organizator şi 
coordonator principal, observatori şi două echipe 
formate in ordine alfabetică. 

• Coordonatorii echipelor, denumiţi „şefi”, sunt 
Edward şi Ovidiu şi au rolul de a stabili o strategie prin 
care se poate atinge obiectivul stabilit. 

• Observatorii: vor surprinde prin fotografii – 
Răzvan şi articol pe blogul personal – Alexandra toate 
etapele parcurse de membri celor două echipe. 

• Calculatoarele vor fi atribuite în ordinea 
aşezării lor în sală, prima jumătate primei echipe şi 
restul celei de-a doua echipe. 

• Forma în care va fi predat rezultatul va fi o 
fotografie care prezintă toate modulele extrase din 
calculatoare asezate cu eticheta la vedere, ordonat, pe 
o foaie în format A4 astfel încât să se deducă 
apartenenţa fiecărui modul sau grup de module la 
calculatorul din care au fost extrase. 

• Timpul de lucru: 50 de minute. 

 Acum, revenind la momentul prezentat în 
deschiderea studiului, voi identifica domeniile între 
care se face legătura ca fiind: procesare text imagine, 
educaţia antreprenorială, logica, TIC.  

 În aceeaşi ordine de idei, regăsesc 
următoarele competenţe cheie atinse în acest 
exerciţiu: competenţe lingvistice, competenţe tehnice, 
competenţe interpersonale şi competenţe 
antreprenoriale. Am precizat încă de la început că 

această abordare este accidentală, ocazionată de 

diverse declanşatoare, cum ar fi apatia generalizată, 
polemici zgomotoase, acţiuni comune dar concentrate 
pe subiecte paralele sau contrare demersului didactic. 
Cred că suntem cu toţii de acord că intervin din când în 
când genul acesta de sincope, la care încercăm să le 
găsim rezolvare pe moment, cu instrumentele de care 
dispunem.  

 Am remarcat că în special în cadrul orelor de 
practică, unde libertatea de mişcare este mai mare şi 
unde, cel puţin din punctul meu de vedere, tematica 
poate fi mai mult modelată de cadrul didactic - mă refer 
aici la adaptarea acesteia la condiţiile impuse de 
dotări, potenţialul grupului, omogenitate, team building-
ul este o posibilitate cu şanse de succes. 

 Ca o concluzie, experimentaţi. Încă este timp 
pentru joacă - înţeleg prin joc/joacă folosite şi anterior 
sensul constructiv, de simulare, al unor situaţii reale, în 
concordanţă cu tematica profilului. Situaţiile simulate 
azi sunt frânturi din viitorul apropiat, întâlnite la locul de 
muncă sau acasă - în familie, pe care ni le dorim cu 
toţii cât mai apropiate de aşteptările pe care elevii le-
au avut când au călcat pragul şcolii noastre, ca pe o 
nouă treaptă a desăvârşirii lor personale şi 
profesionale. 

prof. Németh Radu

  

Conceperea planului 

Instruirea şefului de echipă 



 

ELEVII NOSTRI DIN CLASELE A X-A 

Este al doilea an în care le predau 
fizică şi chimie. Nouă elevi din zece sunt 
navetişti. Doar unul din zece îşi permite 
cheltuiala de a locui în Oradea în timpul 
săptămânii. Cu mulţi dintre ei mă întâlnesc 
dimineaţa, la 7:30, când merg împreună cu 
fetele mele la şcoală. Se trezesc în jurul orei 
5 şi, cel târziu la 6:20, ies din casă pentru a 
prinde autobuzul sau trenul spre Oradea. Unii 
locuiesc la distanţe de până la 60 kilometri 
depărtare. Vin cu mijloace de transport care 
nu au nicio legătură cu secolul în care trăim, 
plătind scump abonamente decontate mult 
prea târziu. Îşi încep ziua în autobuze în care 
aerul încălzit de motor cu miros de motorină 
se vrea a învinge curenţii de aer reci care 
răzbat înăuntru prin geamurile şi uşile care nu 
se-nchid cum ar trebui.  
 Am fost curioasă să aflu care le sunt 
preocupările după orele de şcoală, drept care 
le-am adresat câteva întrebări, prin 
intermediul unui chestionar. Au fost dispuşi să 
răspundă, fără ezitări. 

Ilie Nemeş (10A), pasionat de 
apicultură, are deja 2 familii de stupi, pe care 
i-a construit singur. Visează ca, pe viitor, să 
se extindă pentru a putea avea şi un eventual 
câştig din munca sa. Valentin Orbai (10A), un 
băiat muncitor şi de o sensibilitate aparte, 
aşteaptă să treacă repede orele de la şcoală 
ca să fugă la treburile lui gospodăreşti. Se 
ocupă în timpul liber cu zootehnia şi, în 
duminici şi sărbători, e „pasionat de preoţie”.  

Pentru mulţi dintre elevii noştri, cuvântul 
„pasiune” e asociat cu munca în gospodărie. 
Din această categorie fac parte Sorin 
Pânzariu (10A prof.), Ioan Jurcuţ (10C), 
Cătălin Pater (10A), David Teglaş (10A prof.), 
Cristian Maliţa (10A prof.), Ionuţ Pentea 
(10C), Dănuţ Tirla (10C), Timotei Ciuciu 
(10C), Dan Delean (10C), Boby Venţel (10A 
prof.), Daniel Mihuţ (10A prof.), Dila Pop (10A 
prof.), Daniel Flore (10A), Fabian Tanţău 
(10A), Paul Gavriş (10A prof.).  

Gabriel Vaida (10A) amenajează 
gazoane împreună cu fratele său sau îşi ajută 
tatăl la munca în construcţii. Daniel Marinkaş 
(10A) speră ca familia lui să-şi extindă 
gospodăria contruind o fermă cu 30 de 
animale, demers în care ajutorul lui este vital 
până seara târziu. Daniel Marinkaş (10A), ai 
cărui părinţi deţin în prezent o fermă cu 30 de 
animale (pe care familia intenţionează s-o 
extindă cu ajutorul fondurilor europene) 

lucrează din greu în gospodărie,  până seara 
târziu.. Din acest motiv nu de puţine ori greu 
se trezeşte să prindă primul autobuz spre 
şcoală. Radu Cozma (10A), muncind la o 
firmă de prelucrare a lemnului, se poate lăuda 
că se pricepe să confecţioneze din lemn de 
brad o gamă variată de obiecte de uz casnic. 

În timp ce elevii din oraş stau pironiţi 
ore întregi în faţa calculatorului, ai noştri îşi 
fac timp de sport. Joacă fotbal: Sebastian 
Olariu (10A prof.), Mihăiţă Dumitraşcu (10A), 
Daniel Berghe, Florin Şandor (10C), Florin 
Maghioroş (10C). Alţii se antrenează la sală 
după ore: Dan Gurău (10A), Nicolae Ciont 
(10A), Dan Delean (10C), Teodor Precup 
(10A prof.), Bogdan Baciu (10A). Attila Keri e 
chiar legitimat la clubul sportiv L.P.S. Bihorul 
unde, de 3 ori pe săptămână, are 
antrenamente de 
judo. 

Înclinaţiile 
muzicale ale 
elevilor noştri sunt 
cultivate cât se 
poate de serios: 
Ionuţ Florin 
Maghiar (10A 
prof.) şi Marian 
Andrei Mereu 
(10A prof.) iau 
meditaţii pentru a 
învăţa să cânte la 
saxofon, Iosif Lasak (10A prof.) cântă la pian, 
Ioana Simuţ (10A) la chitară, iar Beniamin 
Popuza (10C) exersează la un instrument 
destul de greu, acordeonul. La 16 ani 
împliniţi, Beniamin ştie că timpul e preţios, 
aşa că urmează şi un curs de desen tehnic în 
mecatronică, specializare din domeniul 

pregătirii sale. Costul cursului este suportat 
de o firmă de profil, la care el lucrează, cu 



 

acte în regulă, patru ore zilnic, după şcoală. 
Ioana Simuţ, care tocmai a încheiat un curs 
de croitorie, e hotarâtă să mai urmeze unul, 
pe o perioadă de 6 luni, pentru a se 
specializa. Colega ei de clasă, Mădalina 
Larisa Găvruţa (10A), are o preocupare de 
care doar curând am aflat: îi place să 
îngrijească cei trei cai ai familiei. Călin 
Mărcuş (10C), e pasionat de design web, fiind 
totodată moderatorul unui post de radio 
online, pe care l-a creat singur, pe pagina sa 
de internet, distribuind melodii cu dedicaţii 
pentru prietenii şi colegii lui. Ca metodă de 
deconectare, de trei ori pe săptămână nu 
lipseşte de la antrenamentele echipei sale de 
fotbal, Crişul Sântandrei. Ovidiu Chiş se 
autoîntreţine din punct de vedere financiar 
prin veniturile obţinute în urma vânzării de 
iteme ale unui joc virtual online. 

Beneficiind de o educaţie creştină, 
şeful de generaţie din anul şcolar trecut, 
Daniel Rohl, e un autodidact prin excelenţă, 
studiind în paralel vioara, pianul şi limba 
engleză. Una dintre ambiţiile lui este aceea 
de a promova examenul Cambridge la limba 
engleză.  

Pe pasionaţii de dans din 10B îi 
cunoaşteţi, desigur, de la balul bobocilor de 
anul trecut: preşedintele C.S.E., Sebastian 
Florea, din trupa Let’s dance, care se 
întruneşte pentru repetiţii de 3 ori pe 

săptămână şi Norbert Borbely, din trupa 
Sfinx. Îi aşteptam cât de curând pentru o 
demonstraţie de talent, într-o formulă care să-
l includă şi pe colegul lor, George Dacian 
Baciu. 

Elevi frumoşi, cu preocupări serioase 
şi variate…Chiar dacă multe nu au legătură 
cu şcoala, ei sunt ai noştri şi-i preţuim. În 
măsura în care ne vom apropia de ei şi vom 
încerca să înţelelegem modul lor de a privi 
lumea, vom contribui la formarea lor. Doar 
aşa cred că ne putem îndeplini menirea de 
dascăli la Colegiul Tehnic Constantin 
Brâncuşi. 

 
 

Prof. Berian Eva Abigail 

 

NOCTURNA BIBLIOTECILOR 

La Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” sălile de 
lectură au fost transformate în cinematografe, săli de dans 
şi spectacole cu ocazia evenimentului „Nocturna 
bibliotecilor” de care au fost atraşi câţiva elevi şi profesori ai 
şcolii noastre.  

La cea de-a noua ediţie, evenimentul a avut ca scop 
promovarea naţională a culturii în toate formele ei şi 
scoaterea la rampă a bibliotecilor parcă părăsite de cititorii 
de altădată. Vizitatorii au avut posibilitatea să se înscrie 
gratuit sau cei care au depăşit termenul de restituire au fost 
scutiţi de taxa de întârziere. 

Pentru iubitorii de lectură a fost minunat să-şi dedice 
aceasă noapte cunoaşterii, reuşind să pătrundă într-o altă 
lume: „lumea cărţilor”. 

„Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un 
laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi 
filozofia vieţii. “ – spunea marele nostru poet Mihai 
Eminescu. 

Bibliotecar,Florica Roibu 
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