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Grupul Şcolar „Ioan Ciordaş” din Beiuş este singura unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul
Bihor care a reuşit, până acum, să câştige o finanţare PHARE pentru un proiect propriu. Mai mult chiar,
şcoala menţionată este acum la cea de-a doua reuşită de acest fel, aici fiind în plină desfăşurare partea de
investiţii a celui de-al doilea proiect cu finanţare europeană.
Dacă timp de mai bine de un an participarea la programul PHARE a însemnat mai degrabă „teorie”,
adică formarea unor cadre didactice capabile să difuzeze în rândurile colegilor şi elevilor cerinţele şi
caracteristicile unui model educaţional de tip european, anul 2005 a însemnat şi concretizarea finanţării într-o
investiţie de amploare la nivelul Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş”. Cădirea veche a şcolii a intrat în reparaţii
capitale, lucrările de modernizare fiind executate cu materiale de cea mai bună calitate şi de ultimă
tehnologie. La atelierul şcoală, hala este acoperită cu o nouă membrană hidroizolantă şi sunt speranţe ca în
locul unor clădiri degradate, care au fost demolate, vor fi ridicate noi ateliere. În plus, şcoala a primit birotică
de ultimă generaţie, valoarea totală a finanţării situându-se în jurul a 200 de mii de euro.
Conducerea Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş” a ţinut să mulţumească întregului personal al instituţiei,
cât şi elevilor pentru modul în care au înţeles să contribuie la buna desfăşurare a activităţii şcolii în această
perioadă când aici au loc ample lucrări, fiind vorba, practic, de un veritabil şantier care funcţionează în
paralel cu procesul instructiv- educativ. Desigur, cu finalitate benefică pentru toţi!
Dan ISPAS

Mini serial…Profilul meu….
Filiera: Tehnologică, Profilul: Resurse naturale şi protecţia
mediului, Specializarea: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Dragi cititori ai revistei „Orizont”!
În rândurile ce urmează vă voi spune câteva lucruri despre profilul şi specializarea pe care o poţi
obţine urmând cursurile clasei de INDUSTRIE ALIMENTARĂ.
A fi elev la această specializare, înseamnă a avea ocazia ca, pe parcursul a patru ani, să te
documentezi despre materiile prime, respectiv procesele tehnologice de obţinere a tuturor produselor
alimentare.
Anul acesta voi absolvi clasa a XII-a, având specializarea „Industrie alimentară”. Vă recomand să
urmaţi şi voi cursurile unei astfel de specializări, deoarece în cadrul Laboratorului Tehnologic ai ocazia să
afli cum se obţin: zahărul, uleiul de floarea – soarelui, conservele, produsele lactate, vinul, berea, „mult
iubita ciocolată”, sucurile, precum şi alte produse. Aşteptam cu nerăbdare, alături de colegii mei să mergem
în practică la firmele cu care şcoala a încheiat parteneriate (European Drinks şi European Food). La aceste
firme, în care laboratoarele sunt dotate cu aparatură performantă, ai ocazia să determini caracteristicile
organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale materiilor prime şi ale produselor finite din industria
alimentară. Am învăţat să determinăm pH-ul, aciditatea, substanţa uscată, concentraţia alcoolică, am aflat
reţetele de fabricaţie ale băuturilor răcoritoare, băuturilor alcoolice, produselor instant, produselor lactate,
biscuiţilor, napolitanelor etc. Cunoscând toate acestea, vei dori să cunoşti cum se obţine smântâna, untul,
brânza, produsele acidofile, preparatele din carne şi conservele din carne. Toate aceste „taine” le-am aflat la
disciplina: „Tehnologia de obţinere a produselor alimentare de origine animală”. Pe parcursul anilor de liceu
am studiat şi disciplina „Tehnologia de obţinere a produselor alimentare de origine vegetală”, unde am
învăţat cum se obţine berea, despre soiurile de struguri folosiţi la obţinerea vinurilor de cea mai bună calitate,
despre obţinerea conservelor de legume-fructe, despre sucurile carbogazoase, nectare, alcool etilic, etc.
Mai sunt câteva săptămâni de şcoală şi, cu regret, mă gândesc la despărţirea de doamna profesor –
inginer Brad Alina, care ne-a îndrumat să desluşim tainele meseriei, de dascălii noştri, care şi-au pus
amprenta asupra educaţiei noastre, de colegii mei de clasă şi de colegii mai mici din liceu.
Închei îndrăznind să vă dau un sfat: „ Dacă vă pasionează, urmaţi
cursurile specializării - Industrie alimentară. Veţi avea ocazia să învăţaţi multe
şi nu veţi regreta !!”
Dragi cititori ai revistei: „Învăţaţi de la cei din jur, dar fiţi voi înşivă!”
„Când vreţi să faceţi o faptă, analizaţi-o, cântăriţi-o şi treceţi la înfăptuirea ei!”
Diana FITĂRĂU, XIIA
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