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PAGINA CLASEI MELE
Clasa a IX-a A
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profilul: SERVICII
Domeniul pregătirii de bază: COMERŢ
Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Diriginte: prof. Crina BERCOVICI
Când am ales să fim elevii acestui liceu, părinţii, diriginţii şi prietenii noştri ne-au amintit expresia, „Ai carte, ai parte!”. Am luat o decizie bună ascultându-i, deoarece învăţăm într-o şcoală frumoasă, avem profesori bine pregătiţi şi dăruiţi meseriei lor. Dacă ar fi să ne descriem în câteva cuvinte, am spune că ne place să învăţăm şi să ne distrăm, vrem să obţinem cât
mai multe performanţe pe plan profesional.
Bine a zis cine a zis că „Tinereţea trebuie trăită din plin!” În anii tinereţii omul este capabil să facă aproape orice
lucru, deoarece vârsta aceasta este considerată cea mai favorabilă pentru învăţătură, pentru distracţie, pentru descoperirea tainelor vieţii. De aceea, trebuie să înţelegem că viaţa este unică şi că tinereţea trebuie folosită. Deviza noastră, a tinerilor, ar trebui să fie: „Anii tinereţii sunt preţioşi şi atunci când vei ajunge la maturitate să nu regreţi tinereţea pierdută.”
Da! Fără să trecem hotarele tinereţii sănătoase, tinereţea trebuie trăită din plin. Vă îndemnăm la o tinereţe plină de
sentimente, descoperiri şi lucruri noi. Zâmbiţi...mâine începe o nouă zi!
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Clasa a IX-a B

Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profilul: TEHNIC
Domeniul pregătirii de bază: MECANICĂ
Calificarea profesională: TEHNICIAN PROIECTANT CAD
Diriginte: dr. ing. Maria MADA
Pentru noi, elevii clasei a IX-a B, vara acestui an a fost cuprinsă de curiozitate şi nerăbdare, pentru noua etapă din
viaţa fiecăruia dintre noi: liceul. Este locul în care ne facem prieteni noi, ne cunoaştem viitorii profesori, care, timp de patru
ani, se vor strădui să ne înveţe cât mai multe lucruri, atât legate de profilul nostru, cât şi legate de viaţă. Luna septembrie a fost
luna „noului”. Încă din curtea şcolii, doamna dirigintă, ne-a luat sub aripa sa pe fiecare dintre noi. Ne-am adunat din toate împrejurimile Beiuşului, am făcut schimb de idei, dar curiozitatea de a afla mai multe despre profilul nostru a explodat. Doamna
dirigintă, cu răbdare, ne-a arătat prima dată clasa în care vom învăţa, tot ce se poate despre profilul CAD, urându-ne mult succes în anii pe care îi vom petrece în această şcoală.
Noi, elevii clasei a IX-a B, promitem că ne vom strădui cât mai mult pentru a ajunge cât mai departe, iar dumneavoastră, profesorii noştri, să fiţi mândri de elevii pe care i-aţi pregătit.
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Clasa a IX-a C
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profilul: TEHNIC
Domeniul pregătirii de bază: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea profesională: TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Diriginte: prof. Simona CAP
Am aşteptat cu nerăbdare intrarea într-o nouă etapă a vieţii de şcolar, aceea de liceeni. Dominaţi de aspiraţii, visuri şi
elanuri, 29 de elevi (10 fete şi 19 băieţi) veniţi din multe şcoli generale am ales să învăţăm 4 ani la profilul tehnic şi să dobândim calificarea profesională „Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare”.
Deschiderea anului şcolar a fost plină de emoţii, eram dezorientaţi şi puţin speriaţi de schimbarea ce avea loc în viaţa
noastră. Însă curtea şcolii pregătită de sărbătoare, şcoala frumoasă şi impunătoare, dar mai ales zâmbetul şi urările de bun venit
cu care doamna dirigintă ne-a întâmpinat, sala de clasă frumos amenajată şi catedra plină de flori ne-au dat încredere.
Putem spune acum că ne-am încadrat bine în „peisaj”, suntem un colectiv unit, ne plac activităţile desfăşurate în şcoală, deja am luat şi câteva premii. În concluzie, şcoala ne confirmă aşteptările, este dotată corespunzător şi are profesori bine
pregătiţi, iar noi am început să gustăm din tumultul experienţelor noi şi să ne iniţiem în domeniul ales.
Şcoala e pentru aceia
Care ştiu şi vor să-nveţe;
Nu pentru aceia care
Risipesc o tinereţe!

Şi copilul, care-nvaţă,
Parte va avea în viaţă;
Peste tot unde va merge
Va avea de unde-alege.

Copilule, să înveţi!
La urmă să nu regreţi…
Că nu-nveţi şi timpul trece!
Mult necaz tu vei culege!
(versurile sunt compuse de Andrei Boiţ)

