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BIROUL PERMANENT AL CONSILIULUI ELEVILOR 2005-2006

Profesori coordonatori: Bercovici Crina şi Tudor Mirela

Nivelul
0
1L
1 SAM
2L
2 SAM
3L
3 SAM
4L

Nume elev
BURTIC MIHAI
CHEŢIU GABRIEL
BODEA CRISTIAN
TOMA ADRIAN
GABORAŞ ADRIANA
PETRULEA ANCA
CODREAN AURICA

Clasa
VIII
IX B
IX C
IX E
IXH
XC
XE
XJ

IŞTOC ANCA

XI D

BEREA SANDA
POP CALIN
ŞANDOR FLORINA
ŞANDOR CORINA

XI E
XI I
XII A
XII D

PIŢ DIANA

Funcţia care o îndeplineşte şi alte responsabilităţi
Resp. activităţi cultural – artistice si distractive (gimnaziu)
Resp. activităţi ştiinţifice
Resp. activităţi sportive băieţi, SECRETAR
Resp. activităţi ecologice
Resp. activităţi civice (corpul B)
Resp. activităţi sportive fete
Resp. activităţi distractive.
Resp. activităţi pentru sănătate
Resp. activităţi cultural-artistice (liceu, S.A.M.), Coordonator
staţia şcolii, corespondent radio, PREŞEDINTE
Resp. activităţi de circulaţie rutieră
Resp. activităţi civice (corpul C)
Resp. cu înfrumuseţarea ambientului, VICEPREŞEDINTE
Resp. activităţi civice (corpul A), CASIER

De vorbă cu Sergiu Purtan,
preşedintele Biroului Permanent al Consiliului
Elevilor în anul şcolar 2004-2005…
reporter: Anca IŞTOC, XID
- Bună Sergiu! Cum te simţi ca student?
- Sergiu: Sunt mândru că sunt student la “Autovehicule Rutiere”(Construcţii de maşini)
pentru că mi-am dorit acest lucru încă de când am intrat în liceu. Nu am prea multe de
povestit pentru că sunt abia la început (sunt încă boboc). Îmi place foarte mult profilul pe care
l-am ales şi pentru mine este cu adevărat o plăcere să merg la cursuri. Distracţiile le-am
amânat până după sesiune. Vine şi vremea lor!
- Ce impresie ţi-a făcut viaţa de student?
- Sergiu: E !...aici e puţin diferit faţă de liceu. Dacă în liceu veneam la şcoală în fiecare zi, şcoala fiind aproape o a
doua noastră casă, iar doamna dirigintă Cap Simona pe care o respect şi o stimez mult ne-a fost ca un al doilea
părinte, la facultate nu-ţi mai poartă nimeni grija, ajungi «în sfârşit pe puterile tale», adică te descurci singur, iar
Facultatea în sine reprezintă «o clădire mare şi răcoroasă cu ferestre luminoase, unde întâlneşti uneori oameni care
îşi exprimă propriile concepte asupra materiei pe care o predau, încercând să ţi le implementeze în creier, forţat
bineînteles ».
- Gândindu-te la anii petrecuţi în liceu, ce amintiri plăcute legate de colegii tăi ai?
- Sergiu: Pentru colegii mei am şi sper că şi ei pentru mine au gânduri bune şi frumoase. Împreună, noi, absolvenţii
clasei a XII-a E promoţia 2004-2005 avem numai şi numai amintiri frumoase. De exemplu, acum câteva zile
(01.02.2006) am fost la Timişoara, chiar dacă erau şi eram în plină sesiune. M-am întâlnit aproape cu toţi colegii
mei care sunt la facultate acolo şi din vorbă în vorbă am ajuns să depănăm amintirile plăcute pe care le-am petrecut
împreună. Aş putea începe cu excursia de la Turnu-Severin, excursia de la Braşov şi Sibiu, excursiile de la Stâna
de Vale care ne-au apropiat şi ne-au unit foarte mult, aş continua cu Miss-urile care au încântat publicul. Am fost o
clasă care ştiam să învăţăm când era vorba de învăţat şi să ne distrăm când era vorba de distracţie.
- Ce a însemnat pentru tine Biroul Permanent al Consiliului Elevilor şi în special locul pe care tu l-ai avut în
Consiliu ?
- Sergiu: Locul pe care l-am ocupat în ultimul an în Biroul Permanent al Consiliului Elevilor a fost, poate, locul pe
care orice elev de liceu şi l-ar dori. Eu în schimb, mi l-am dorit încă din gimnaziu, dovedind astfel că nimic nu este
imposibil şi sunt mândru că l-am putut avea. Multumesc astfel foştilor mei colegi de acolo pentru colegialitatea de
care au dat dovadă şi nu în ultimul rând doamnelor profesoare Bercovici Crina si Tudor Mirela pentru înţelegerea
care mi-a fost acordată. Oricum, sunt onorat că am făcut parte din Biroul Permanent al Consiliului Elevilor al
şcolii Grupul Şcolar Industrial «Ioan Ciordaş» Beiuş.
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