Serial de comportare civilizată
EPISODUL I
„Omul trebuie să-şt orânduiască purtarea, gesturile ca şi
inteligenţa ", spunea Erasm - umanist renascentist olandez.
În acest număr vom vorbi despre FERICIRE Şl
COMPORTARE.
Asupra acestei teme s-au scris tratate întregi, a fost
analizată din toate timpurile, din toate punctele de vedere. L.
Tolstoi spunea că: „Pentru a fi fericiţi, trebuie să iubim pe
aproapele nostru ca pe noi înşine şi, dacă nu este cu putinţă să-i
facem cele ce am dori să ni se facă nouă, cel puţin să nu-i facem
ceea ce nu ne-ar place să ne facă nouă altul."
Viaţa dovedeşte că o educaţie bună şi sănătoasă cât şi
capacitatea de a te comporta cu oamenii asigură jumătate din
succes
Americanul Dale Carnegie dădea câteva staturi pentru
a dobândi simpatia:
1 Să dovedeşti o preocupare sinceră faţă de oameni.
2 Să zâmbeşti.
3 Să nu uiţi că pentru fiecare numele lui reprezintă cei
mai dulce şi mai grav dintre sunete.
4 Fii bun ascultător, îndeamnă-i pe alţii să-ţi
povestească despre ei.
5 Discută cu fiecare numai lucruri cunoscute lui şi
ceea ce îl preocupă.
6 Străduieşte-te să dezvolţi în fiecare simţământul
valorii sale şi ta aceasta în mod sincer.
Încheiem cu un citat din Diderot „Omul cel mai fericit
este acela care face fericiţi pe cât mai mulţi oameni."
Felicia Lezeu, Cristian Heredea, XE

Ştiu...
Ştiu c-o dată vei pleca,
Dar, n-am să-ţi spun adio
Eu ţin prea mult la tine
Şi nu voi renunţa.
Iar dacă, cândva voi renunţa,
Să ştii că nu te voi uita.
Tu..., prima, mare iubire
Din viaţa mea.
Ştiu, că dacă vei pleca,
A ta privire dulce.
Mereu va fi în mintea mea
Spunând parcă eu te iubesc,
Nu voi pleca.
Irina Vania Muşet, IX E

Planul de şcolarizare pentru
anul şcolar 2002-2003
A. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL CU PROGRAM
INTEGRAT DE ARTĂ
Secţia arte plastice.

1 clasă - 24 locuri

B1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
1. FILIERA TEORETICĂ
Profil: REAL
Specializarea: matematică informatică.......1 clasă - 25 locuri
2. FILIERA TEHNOLOGA
Profil: TEHNIC
Specializarea: mecanică………………………1 clasă - 25 locuri
Profil: SERVICII
Specializarea: economic………………………1 clasă - 25 locuri
Profil: RESURSE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Specializarea: silvic …………………………. 1 clasă - 25 locuri
Specializarea: industrie alimentară…………1 clasă - 25 locuri
3. FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializarea: arte plastice………………….. 1 clasă - 24 locuri
B2. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENTĂ
REDUSĂ
Profil: TEHNIC; RESURSE NATURALE Şl PROTECŢIA
MEDIULUI
Specializarea: mecanică……………………….1 clasă - 25 locuri
Specializarea: prelucrarea lemnului………. 1 clasă -25 locuri
C. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
PREGĂTIRE DE BAZĂ IN DOMENIILE:
1. MECANIC
Specializarea:
mecanic în industria construcţiilor de maşini-1 clasă- 25 locuri
Specializarea: strungar………………………… 1 clasă- 25 locuri
2. INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Specializarea: operator in industria zahărului glucozei şi
produse zaharoase……………………………..1 clasă - 25 locuri
3.FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Specializarea: tâmplar universal……………….2 clase- 50 locuri
4.AL1MENTAŢIE PUBLICĂ: TURISM ŞI
ACTIVITĂŢI CONEXE
Specializarea: cofetar patiser……………….. 1 clasă - 25 locuri
(înainte de a completa fişa de înscriere mai verificaţi planul
de şcolarizare afişat la panoul din faţa scolii!!)

CONCURSUL UNIRII
Bancuri:
Totdeauna ţine minte că
eşti unic, ca toată lumea de altfel.
Cine râde la urmă,
gândeşte mai încet.
Ce strigă profesorul de
informatică când se îneacă?
-- F1, F1,F1…..
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Cu ocazia zilei de 24 ianuarie Biroul Permanent al
Consiliului elevilor v-a provocat la un concurs.
Vă mulţumim că aţi participat la concursul organizat de
noi. Felicitări participanţilor.
LOCUL I: IXC, XID
LOCUL II: IXE, IA, IIA, IIB, XIE, XIIB
LOCUL III: VIII
Au mai participat elevii din clasele: VII, IXB, IXD, IB, ID, IF,
XA, XC, XE, XIC, IIID,IIIE, XIIC
Florin Toma, IIF

