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PROFESIA
Revista Colegiului Tehnic "UNIO-TRAIAN VUIA", Satu Mare, An II, nr. 2-3 (serie nouă), ian.- dec. 2014
GÂNDURI DE VIITOR
"Vremurile au fost pe noi sau noi pe vremuri?"

MOTTO:
"Fă ceva minunat! Oamenii ar putea imita gestul tău."

(Vasile Sălăjan, "Rodeo")
Încercările pe care viața ni le pune în față sunt de mai multe feluri,
una dintre ele este în domeniul școlii. Din septembrie 2014, două
licee din Satu Mare, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini
„UNIO” şi Colegiul Tehnic „Traian Vuia” au fuzionat. Elevii
proaspătului Colegiu Tehnic ”Unio-Traian Vuia” au trecut,
împreună cu dascălii lor, poarta primului lor an școlar în această
nouă formulă.
Împreună ne propunem să ridicăm ştacheta, treptat,
pentru această generaţie de elevi. Va , suntem conştienţi, un
munte Golgota de urcat cu ecare lecţie, cu ecare zi. Vom avea
de trecut multe punţi şi vom avea poveri de lăsat în urmă. Oricât
de anevoioasă va , căutarea noastră printre comorile ştiinţei
trebuie să ne ajute să ne câştigăm demnitatea şi speranţa. Victor
Hugo spunea că „viaţa copiilor este făcută numai din speranţă”.
Educația este darul cel mai de preț al ecărui individ, aceasta ar
trebui să e deviza ecăruia dintre noi: cadre didactice, elevi,
părinți. Suntem animaţi de adevărul cuprins de armaţia
următoare: „Dacă vrei să laşi o urmă după tine, ai grijă să n-o
trasezi pe nisip”.( Bisanne de Soleil) Acesta a fost şi este rolul cel
mai de preţ al şcolii: să sprijine tânărul să păstreze şi să
transforme în nestemate ceea ce-i este mai de folos: ştiinţa,
cunoştinţele.
Ne dorim ca în acest an școlar parteneriatul școală - agenţii
economici - familie-comunitatea locală să funcționeze pentru a
sprijini tinerii în lungul drum al formării. Cadrele didactice își
cunosc misiunea aceea de a-i ghida pe elevi pe calea cunoașterii
prin organizarea de lecții antrenante, atractive, de a-i consilia în
exploatarea propriilor resurse pentru a alege cel mai bun traseu în
viață.
Vorbeam ultima dată de necesitatea unor schimbări în
învăţământul românesc, în mod special în învăţământul
profesional. Nu a trecut bine vacanţa de vară şi MINUNEA s-a
întâmplat. Învăţământul profesional se face prin şcoli
profesionale, a revenit la trei ani, sub forma învăţământului
profesional în sistem dual- soluţie pentru ca elevii să-şi poată găsi
uşor un loc de muncă, revitalizând învăţământul profesional
(parteneriat şcoală - agent economic).
Analizând învăţământul profesional în sistem dual din
România, - în urma întâlnirilor la nivel de Prefectură - mi-am
permis să formulez câteva gânduri privind perfecţionarea acestui
sistem dual:
- reglementarea intrării la liceu, un prag de intrare
minimal, stabilit de către MEN, deoarece există situaţii ciudate în
care la colegiile teoretice întâlnim în clasele a noua, elevi care au
promovat examenele naţionale cu medii sub nota cinci. (ne
minunăm de scăderea calităţii examenelor de bacalaureat)
- campanie de promovare a învăţământului profesional
de trei ani în sistem dual, deoarece elevii nu au suciente
informaţii despre meseriile create pe piaţa muncii, nu cunosc
posibilităţile şi avantajele acestui sistem (locuri de muncă după
terminarea studiilor).

Albert Schweitzer

DIN CUPRINS:

- ȘTIINȚĂ
- PROFESIE
- CONCURSURI, OLIMPIADE
- ETIC, FILOSOFIC
- CULTURĂ
- ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
- SPAȚIUL POEZIEI
- DIVERTISMENT

- în cadrul unei clase se permit două meserii, ceea ce
înseamnă la 28 elevi/clasă, un număr de 14 elevi/meserie, poate
este nevoie să se revină la 10 elevi/meserie, adică trei
meserii/clasă, paleta meseriilor trebuie deschisă pentru mai multe
meserii cu mai puţini participanţi, elevi. Costurile sunt aceleaşi
(disciplinele de cultură generală se fac împreună, diferă doar
modulele de teorie, practica se efectuează în întreprinderi)
În ceea ce priveşte noua noastră unitate şcolară,
Colegiul Tehnic „UNIO-TRAIAN VUIA”, putem arma că avem o
bază materială cu ajutorul căreia se poate realiza un învăţământ
profesional şi tehnic de calitate, acces la specializări şi meserii
diversicate. Am reuşit crearea unui Centrului de competenţe, de
reconversie profesională. Este un proiect cu nanţare europeană.
Pentru a realiza o continuitate spre acest Centru de competenţe,
ne propunem să implementăm, în cel mai scurt timp, un Centru de
învăţământ profesional dual.
În încheiere, vă doresc mult succes, deoarece avem
nevoie, frumoase realizări, împliniri în viaţă şi multă bucurie
sănătate şi fericire! Iar motto-ul acestei zile, cu ocazia lansării
unui număr nou al revistei, să nu-l uite niciunul dintre voi: ÎNHAMĂ
LA CĂRUŢĂ O STEA! (Ralph Waldo Emerson)
prof.dr. POPESCU VLAICU - DIRECTOR
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RESPECT
de Alina Rădulescu
"Am intrat cu un prieten într-o cafenea mica din Belgia şi am
comandat. În timp ce ne îndreptam spre masa noastră, doi oameni
au ajuns şi s-au apropiat de bar. „Cinci cafele, vă rog. Două pentru
noi şi 3 în aşteptare". Au plătit, şi-au luat cele 2 cafele şi au plecat.
Mi-am întrebat prietenul „Ce înseamnă cafele în aşteptare?"
Prietenul mi-a răspuns „Aşteaptă şi-o să vezi." Au mai intrat câţiva oameni. Două fete au cerut câte o
cafea pentru ecare, au plătit şi au plecat. Comanda următoare a constat în 7 cafele şi a fost făcută de
3 avocaţi - trei pentru ei şi 4 „în aşteptare". În timp ce încă mă întrebam ce înseamnă „cafelele în
aşteptare", aceştia pleacă. Deodată, un om îmbrăcat cu haine vechi, care semăna cu un cerşetor,
ajunge la bar şi întreabă binevoitor: „Aveţi o cafea în aşteptare?" şi chelnerul îi serveşte o cafea.
Recapitulare: oamenii plăteau de dinainte o cafea care urma să e servită unei persoane aată în
imposibilitatea de a-şi plăti o băutură caldă! Aceasta tradiţie a început la Napoli, dar a fost răspândită
în toată lumea şi în câteva locuri este posibil să comanzi nu numai „cafele în aşteptare" dar şi un
sendvis sau o masă completă... Faceţi ca această idee frumoasă să e publicată în toată lumea!
Ar  minunat ca acest lucru chiar să se realizeze."
(articol preluat din revista Tribuna noastră, Canada)
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ANTITEZA CÂINE-PISICĂ
Mulţi câini şi pisici coexistă fără incidente, ba mai mult sunt buni prieteni. Să nu vă e teamă
să vă luaţi un alt animal de companie dacă deja aveţi unul. Unul dintre cele mai cunoscute exemple
de antiteza este acesta: câine - pisică. Poveştile pentru copii, desenele animate, chiar şi lmele
exploatează aceasă relaţie cu năbădăi. Însă proprietarii care deţin şi câini şi pisici ştiu că lucrurile
nu stau chiar aşa. Câinii şi pisicile pot deveni prieteni foarte buni. Pisicile iubesc naivitatea şi
energia căţeilor, iar câinii nu au cum să reziste unei jucării vii. Deşi joaca lor arată ca o luptă, la nal
vor ajunge buni prieteni.

Neculăiță George,
clasa a XII-a F
(sursa: Internet)

