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MOTO: „A gândi matematic nu înseamnă a gândi doar cu numere sau cu
cantităţi, ci a gândi riguros şi a şti ce întrebi atunci când pui o întrebare." Grigore
MOISIL
IPOTEZĂ (se dă):
Învăţând matematica înveţi să gândeşti.
Învăţând să utilizezi calculatorul ai posibilitatea, prin intermediul lui, să
prelucrezi foarte uşor, într-un timp extrem de scurt, cu acurateţe, o mare cantitate de informaţie. Prin intermediul
aceluiaşi „prieten calculator”, poţi să comunici peste mări şi ţări, să ai acces la informaţii de „ultimă oră”.
CONCLUZIE (se cere):
Absolvind acest profil vei şti să gândeşti, înveţi să visezi, să apreciezi frumosul, să îţi iubeşti aproapele, îţi
găseşti echilibrul.
DEMONSTRAŢIE:
În rândurile care urmează vom face „retroperspectiva absolvenţilor fruntaşi”, care au terminat pe
băncile şcolii noastre la „Mate-Info”.
Primii boboci care au făcut cunoştinţă cu acest profil în 1995 se vor întruni anul viitor pentru a depăna
amintirile a 10 ani de când au terminat liceul…
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Trecem în revistă ocupanţii „podiumului” din fiecare generaţie, în funcţie de mediile clasei a XII-a:
1) Cosmin CIGHIR - 10
CIORNĂ DE CALCUL
- prima
diriginte: prof. Crina
- DE ZÂMBET generaţie de 2) Alina-Constantina PĂUN - 9,82
BERCOVICI
3) Ioan BOROŞ - 9,52
Să greşeşti este uman, dar ca să
„realişti”
zăpăceşti de tot lucrurile ai nevoie de
1) Anamaria-Alina PITUŢ - 9,85
- a doua
diriginte: prof.
un calculator.
2) Sebastian TODA - 9,41
Mircea ARION
generaţie
Un program de calcul face ceea
3) Adriana-Mariana SFERLE - 9,35
ce îi ceri, nu ceea ce ai vrea tu să-ţi
1) Andreea-Cristina BOAR -,90
- a treia
facă.
diriginte: prof.
2) Ancuţa BRĂDĂU -9,85
Gheorghe CAP
generaţie
- a patra
generaţie

- a cincea
generaţie
Bătălie
mare ….
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- a şasea
generaţie
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- a şaptea
generaţie

20052006

- a opta
generaţie

20062007

- a noua
generaţie

3) Arpad HORVATH- 9,84
1) Adrian-Petru VUTAN - 9,64
2) Marinel-Liviu MATICA - 9,29
3) Cosmin SZIGETI- 9,26
1) Florica-Maria NAGHIU - 10
1) Carmen-Dănuţa ARDELEAN -10
1) Ciprian-Ionel ZARE - 10
2) Dragoş-Gheorghe BALOG - 9,91
2) Andrada-Daniela FACA -9,91
2) Marian MAGDA - 9,91
3) Alexandra DANCE - 9,86
1) Alexandru DUD - 9,93
1) Cristian HEREDEA - 9,93
2) Cristian-Florin ZARE - 9,90
3) Ionuţ Mircea PANTIŞ - 9,84
1) Marius-Ionuţ VLĂDIC - 10
1) Flavius-Aurelian IVAŞCA - 10
2) Dorana-Nicoleta FACA - 9,86
3) Alexandra MARA - 9,80
1) Anamaria IANCU - 9,96
2) Felicia Ioana GREC - 9,90
3) Csilla-Rebeka LUKACS-- 9,63
1) Adriana GHEŢI- 10
2) Camelia Lidia BRĂDĂU - 9,82
3) Sanda BEREA - 9,75
3) Florina- Andreea NEŢ - 9,75

diriginte: prof.
Ecaterina ŞANDRA

☺
diriginte: prof. Crina
BERCOVICI

diriginte: prof.
Mircea ARION

diriginte: prof.
Simona CAP
diriginte: prof. Edit
SZATMARI
diriginte: prof.
Eleonora
GRIGORAŞ

AXIOMELE care au stat la baza
acestei teoreme:
- părinţii – care ne-au crescut în
iubire şi ne-au învăţat să ne
comportăm astfel încât să nu ne fie
ruşine de faptele noastre.
- profesorii – care, prin exemplul
lor, ne-au făcut să înţelegem ce este
profesionalismul, conştiinciozitatea,
hărnicia, ne-au deschis orizonturi.
COROLAR
- indiferent ce profil urmezi,
important este să rămâi „OM”!
– totuşi, dacă îţi plac ştiinţele exacte,
VINO printre REALIŞTI! Suntem
prieteni cu toată lumea!

Aceştia au fost premianţii noştri. Aşteptăm să vedem ce surpriză ne pregăteşte generaţia a ZECEA …
Chiar dacă nu am reuşit să îi menţionăm pe toţi absolvenţii acestei specializări, ei fac cinste şcolii. c.c.t.d.




