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PAGINA CLASEI MELE
Clasa a IX-a D
Filiera: TEORETICĂ
Profilul: REAL
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
Diriginte: prof. Viorica MUŞET
Când am păşit pentru prima dată în incinta acestei şcoli, am fost siguri că acesta este locul în care dorim să ne continuăm studiile.
Încă din prima zi de şcoală sufletele noastre au radiat de bucurie, văzându-ne viitorii colegi, viitoarea dirigintă şi de
asemenea, câţiva dintre viitorii profesori, care ne-au primit cu inima deschisă, urându-ne „Bun venit!”.
Colectivul clasei noastre este format din 29 de elevi, majoritatea colegilor s-au îndreptat spre acest profil datorită dragostei fie faţă de matematică, fie faţă de informatică.
Clasa a IX-a D constituie pentru noi o a doua familie, în care ne respectăm şi ne iubim. Ca în orice familie, fiecare are
responsabilităţile şi îndatoririle sale, pe care le-am stabilit, încă de la început, cu ajutorul doamnei diriginte, pe care o iubim şi
o respectăm, iar dumneaei nutreşte aceleaşi sentimente faţă de noi.
Este adevărat că acest profil nu este unul uşor, însă, dacă ne ajutăm reciproc şi ne străduim, putem realiza lucruri minunate. Sperăm că în anii următori ne vom păstra formula iniţială… fie o vom îmbunătăţi cu alţi colegi noi.
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Clasa a IX-a E
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profilul: TEHNIC
Domeniul pregătirii de bază: MECANICĂ
Calificarea profesională: TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Diriginte: prof. Eugen CIOLAN
Cu toţii am aşteptat, cu foarte mare entuziasm, prima zi de şcoală. Toată vacanţa ne-am imaginat cum va fi, până
când, în sfârşit, ziua de 15 septembrie a sosit.
Am păşit sfioşi spre viitoarea noastră clasă, după ce domnul director ne-a urat „Mult succes în noul an şcolar!”. Acolo
ne-am întâlnit pentru prima dată cu viitorii noştri colegi şi de asemenea cu viitorul nostru diriginte, care ne-a primit cu braţele
deschise.
Am constatat cu uimire că noua noastră familie este foarte numeroasă, ea cuprinzând 30 de suflete, mai bine zis 31,
deoarece domnul diriginte ne îndrumă şi ne ajută să ne integrăm în noua şcoală.
Clasa noastră, cei din IX E, este colectivul în care sperăm să rămânem până la sfârşitul liceului.

PAGINA CLASEI MELE
Clasa a IX-a F
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profilul: SERVICII
Domeniul pregătirii de bază: COMERŢ
Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ
Diriginte: prof. Claudia CIGHIR

Seriozitatea de care am auzit că dă dovadă acest liceu ne-a făcut să ne îndreptăm opţiunile spre el. Majoritatea dintre
noi avem fraţi sau rude care şi-au terminat studiile în acest liceu.
Ne-am ales acest profil datorită faptului că suntem interesaţi de comerţ, mai exact de cumpărarea, transportul şi vânzarea mărfurilor, neuitând de profitul realizat de comerciant prin schimbul mărfurilor. Găsim acest profil ca o rampă de pornire
atât pentru studiile superioare pe care dorim să le urmăm, cât şi pentru realizarea propriilor noastre afaceri pe viitor.
Profilul nostru, ne oferă, în acelaşi timp, posibilitatea de a fi la curent cu evenimentele majore din lumea în care trăim
şi de a le înţelege mai bine. Materiile pe care le studiem sunt într-o continuă mişcare şi transformare, fiind astfel greu să ajungi
la o saturaţie datorită unei eventuale epuizări a subiectelor actuale, cum s-ar putea întâmpla în alte cazuri.
Avem şi o serie de oportunităţi profesionale, printre care faptul că vom obţine la terminare Certificatul de calificare
profesională 3. Locurile de muncă vizate după terminarea liceului pot fi: reprezentant tehnic şi comercial, gestionar depozit,
magaziner, agent comercial, funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri.
Suntem mulţumiţi că am ales acest liceu şi profil, şi sperăm să terminăm cu bine, toţi, peste 4 ani!

