DIN PARTEA CONDUCERII ŞCOLII
Dragi elevi,
A fost pregătit cu multă dăruire un nou număr
al revistei, care îşi propune şi de această dată să
promoveze imaginea şcolii noastre. Revista şcolară
reprezintă o modalitate de afirmare a şcolii, un
liant cu comunitatea locală şi o rampă de stimulare
a creativităţii elevilor din municipiul nostru.
Şi în acest an şcolar, 2008-2009, ne-am
străduit ca, alături de obişnuitul „Bine aţi
venit!”, să vă oferim condiţii cât mai bune, un
climat instructiv-educativ propice evoluţiei voastre culturale, precum
şi un colectiv de profesori care, înainte de toate, are menirea de a
sădi în sufletele voastre conştiinţa datoriei şi cultul pentru adevăratele valori umane, spirituale şi pragmatice.
Echipe de profesori din şcoală au lucrat, încă din vacanţă, la
proiecte de care veţi beneficia, dacă vor fi aprobate. Astfel, în cadrul propunerii de proiecte de grant pentru 17 Domenii Majore de Intervenţie, lansată în 16 aprilie 2008 de AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”
(AMPOSDRU), noi am depus următoarele cereri de finanţare nerambursabile:
• Axa Prioritară 1:
„Ghid metodologic de elaborare şi aplicare a C.D.L.-urilor" şi „Revista şcolară - legătură între trecut şi viitor cu amprenta prezentului”
• Axa Prioritară 2:
„Acces egal la educaţie şi formare profesională a elevilor cu situaţie materială precară”
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Fac cinste liceului, obţinând rezultate foarte bune
la învăţătură în anul şcolar 2007-2008, elevii:
 Iulia-Andreea BURTIC (X C) – 10
 Brighitta HALASZ (XII E) – 10
 Ioana ILLE (XII D) – 10
 Alexandra ORAŞ (XI E) – 10
 Alexandra PETRULEA (XII E) – 10
 Andrada POPA (XI E) – 10
 Anca TRIF-TOMA (XII D) – 10
 Georgiana VILIGA (IX D) – 10
 Cristina CÂRJE (IX D) – 9,97
 Alexandra VAIDA (XI D) – 9,97
Pe lângă cei menţionaţi, în paginile revistei veţi
citi despre olimpicii noştri, participanţii la proiecte
culturale, elevi ce cochetează cu performanţa.
Felicitări!
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