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Are grijă de elevii săi.
Găsește drumul tău în viață.
Recompensează performanța.
Implică elevii în acțiuni comunitare.
Clădește caractere.
Oferă educație la nivel european.
Lasă deoparte indiferența față de mediu
înconjurător.

I.

Învățământ liceal de zi

1.

Tehnician analize produse alimentare (1 clasă)

2.

Tehnician horticultor ( 1 clasă)

3.

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului(1 clasă)

II. Învățământ profesional de zi

1.

Mecanic auto (1 clasă)

2.

Lucrator in agroturism (1 clasă)

III.Învățământ seral clasa a XI a-rută directă
1.

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului(1 clasă)

IV.Învățământ postliceal
1.

Tehnician în controlul calității produselor agroalimentare (1 clasă)

Cuvânt înainte
Apariția unei reviste adaugă în cartea vieții, mii și mii de sentimente și de
trăiri noi. Rememorarea tuturor activităților si evenimentelor de pe parcursul
acestui an școlar, au trezit în mine, amintiri vii și nemuritoare.
Ca și dirigintă de clasa a XII a, pot spune că a fost anul cel mai greu...și no spun din pricina cooperării cu elevi, ci, din pricina despărțirii de clasa mea
mult iubită. Dar tot răul spre bine, căci, simțind să împărtășesc cu voi toate
momentele frumoase, am decis să dau curs creării acestei reviste numită
”URMA”. Da, ”URMA”! Așa cum se numea și vechea revistă a liceului nostru,
înființată de d-na profesoara Simona Cindrea, ajutată de domnii profesori și de
un grup de elevi.

De ce urma? Ei bine, trecând prin viață, fie că
ești elev sau profesor,prin tot ceea ce faci, lași o
urmă. Lași bine sau rău, iubire sau ură, îțelepciune
sau prostie, oricare dintre acestea rămânând o
urmă a acțiunilor noastre.
Dragi elevi ! Aceasta nu este revista mea, este
revista noastră, a tuturor. Scopul acesteia este de a
readuce la viață o veche tradiție, care, le va oferi
elevilor ocazia să iasă de sub anonimat și anume,
scrierea și publicarea sub forma unei reviste a ceea
ce voi gândiți și de-o potrivă, a ceea ce simțiți.
Lectură plăcută, tuturor elevilor și profesorilor!

Consilier educativ ,
Prof.Elena Mora

azi,
Mărioara Dragotă
Clasa a IX-a B
R: Cine ești tu, Mărioara?
M.D: Sunt o fată simplă; am 17 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B; sunt o persoană optimistă, chiar dacă
mă confrunt uneori cu mici probleme. Încerc să fiu mereu încrezătoare,căci astăzi este acel mâine de care
mă temeam ieri.
R: Cum ai ajuns elevă la liceul nostru? De ce aici?
M.D: A fost mai mult o surpriză; nu mi-am propus să ajung aici, dar am venit în ultima clipă din Spania,
unde terminasem primul an de liceu, m-am bucurat nespus cand am fost acceptată, profilul fiind unul de
viitor. Dorința mea, a fost să studiez pedagogia, dar m-a surprins modul în care un liceu la care abia
ajunsesem mi-a schimbat orizonturile. Acum mă implic cu drag în toate activitățile și nu regret o clipă
faptul că am ajuns aici.
R:Cum ți se pare școala? Dar colegii?
M.D: Școala...nu știu ce altceva poate fi mai frumos; pentru mine școala reprezintă întregul meu univers.
M-am integrat repede aici, iar colegii și profesorii au făcut ca totul sa fie mult mai ușor. Colegii mai mari sau arătat înțelegători și m-au ajutat să explorez fiecare colțișor din această școală; profesorii au fost
răbdători până m-am acomodat cu metodele de predare și m-au susținut pe tot parcursul anului. Ce pot să
mai spun este că, școala a devenit o a doua casă, iar profesorii sunt asemenea unor părinți.
R: Ai rezultate foarte bune la toate materiile, ai participat la olimpiade si la o mulțime concursuri. Cum
de se poate și așa?
M.D: Faptul că am aceste rezultate, nu este pe deplin meritul meu; cadrele didactice din această școală mau ajutat foarte mult. Să înveți, nu este greu, mai ales cand o faci din suflet. Am un program fix în fiecare zi
de la care nu mă abat sub nicio formă; temele sunt prioritare, bineînțeles, dar o oră de yoga între ele,
permite creierului meu să proceseze informațiile.Sunt cel mai aspru critic al meu, iar asta nu-mi permite să
greșesc; în primul rând, m-aș dezamăgi pe mine însumi, eul meu este destul de pretențios.
R: Transmite un gând colegilor din școală!
M.D: Succesul presupune să-ți placă de tine, să-ți placă ceea ce faci și cum faci.
Interviu realizat de: Toncean Alexandra

azi,
Toncean Alexandra
Clasa a XII-a A
Noi , absolvenții am închis poarta liceului , dar voi dragi bobocii o veți deschide în septembrie; după
cum știm cu toții "Toamna se numără bobocii"
Salut!
Pentru cei care nu mă cunosc; mă numesc Alexandra Toncean , absolventă a Liceului Tehnologic
Agricol, Bistrița . Ultimul an al liceului pot să zic că nu a fost foarte greu pentru cineva care iși doreste să
ajungă undeva sus , vă spun din propria experiență, a ajunge şef de promoţie este incredibil , când toţi te
felicită ,ţoti iţi urează mult succes şi putere de a merge mai departe.
Zâmbete,lacrimi și multe emoţii şi ... mândria de a fi absolvent , pe scurt cam asta a fost caracterizarea zilei
de 3 iunie 2016 pentru absolvenţii Liceului Tehnologic Agricol, Bistriţa.Ziua festivă de încheiere a liceului
, ultima strigare de catalog și ultimul clopoţel. Atmosfera orelor când profesorii îi ascultau pe elevi s-a
transformat totdată în sărbătoare dar și în regret. Mulţi dintre absolvenţi parcă ar mai fi dorit să vină la
liceu ... a dominat o atmosferă de sărbătoare , cu multe flori si felicitări , vedetele zilei am fost noi ,
absolvenții care am fost copleșiți cu urări de bine , felicitări, succes si premii .
A fost oare liceul un „cimitir al tinereţii” noastre? sau, mai degrabă, un loc unde am învăţat să gândim,
unde nu am primit doar informaţii ci am fost formaţi ca oameni în spiritul devizei lui Einstein : „ Încearcă
să fii om de valoare şi nu neapărat om de succes”.
În 4 ani, am realizat că singurul lucru pe care pot oricând să-l dau dar să-l şi ţin în acelaşi timp este
cuvântul meu şi le mulţumesc pe această cale colegilor mei de clasă, alături de care am înţeles că „fiecare
greutate pe care am întâmpinat-o ne-a oferit şansa de a evolua prin înţelegerea ei”. Le mulţumesc acestor
colegi pentru că nu am fost un colectiv ci o mare şi unită familie, închegată desigur şi cu ajutorul doamnei
diriginte.
Nu în ultimul rând le mulţumesc profesorilor, care ne-au sădit în suflet mândria şi onoarea de a fi absolvent
de liceu Agricol , iar în gând calităţile necesare acestei reuşite: cunoaştere, riguare, disciplină, demnitate,
respect, curaj, putere de muncă, de învăţare şi de înţelegere, corectitudine. Sunt convinsă că noi, cu toţii

vom şti să profităm de avantajele şi de oportunităţile pe care titlul de absolvent de de liceu Agricol ni le va
aduce.
Doresc să abordăm viaţa cu seriozitate şi încredere în forţele proprii aşa cum am fost obişnuiţi în anii de
liceu.
Cei mai frumoşi ani ai copilăriei s-au dus, urmează viaţa „cu alţi pedanţi profesori, cu examene grele”, cu
suişuri şi coborâşuri dar pentru a reuşi va trebui să aflăm singuri rezultatul ecuaţiei vieţii.
Îmi doresc să ne regăsim peste 10 ani şi să nu ne ajungă timpul să ne povestim realizările, iar profesorii să
ne primească cu entuziasmul şi mandria cu care părăsim noi astăzi liceul. Totuşi, până la acea revedere
mai rămân două mici hop-uri : bacalaureatul si admiterea, unde trebuie să confirmăm ce am făcut în ultimii
4 ani.
Mult spor în viaţă şi mai ales la bacalaureat pentru că acesta este primul în ordine cronologică.
Dragi boboci care veniți în urma noastră ,
Așteptările cu care porniți:
Mulți dintre voi ați venit la acest liceul convinși că vreți să deveniți tehnicieni veterinari ,
mecanici ,agricultori sau tehnicieni ecologi. E posibil să vă schimbați opțiunea în decursul celor 4 ani și
chiar vă sfătuiesc să nu aveți niște ochelari de cal, care să vă împiedice să vedeți în stânga și-n dreapta,
pentru că uneori ceea ce ne dorim nu e neapărat ceea ce ni se potrivește.
Ieșiți din anonimat și fiți sociabili:
Nu o spun doar pentru că ați venit la un liceu la care contează totuși destul de mult să știți să interacționați
cu oamenii, în special, în profesiile pe care vi le veți alege, ci și pentru că puteți cunoaște persoane care să
vă inspire și, într-un moment neașteptat, chiar să vă ajute mai târziu.
Învățați!
O să-mi spuneți D’oh! evident că o să învățăm, doar de-aia am venit la liceu.
Fiți sinceri cu voi înșivă!
N-o să vă zic că viaţa e scurtă și că trebuie să-ţi trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima, că medicina e
destul de evoluată și nu mai moare lumea din orice, dar nu uitați să fiți sinceri cu voi înșivă și să rețineți că
nu e nimic bătut în cuie.
Distrați-vă!
Este una dintre cele mai frumoase perioade din viața voastră. Aveți mult timp liber, deși uneori n-o să vi se
pară așa, profitați de fiecare clipă.
Vă urez mult , mult succes și nu uitați: toți suntem egali !
În liceu am avut parte de nenumărate clipe frumoase , concursuri , olimpiade , expoziții , lucru în echipă ,
ore în aer liber , vizite , în timpul practicii, ne rugam de doamna profesoară să ne lase o zi sau măcar
câteva ore în livadă, să facem câte un picnic sub cireși.
Așadar , dându-mi ocazia doamnă dirigintă, Elena Mora, pentru a scrie"pagina absolventului " vreau să ii
mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul acordat in acești patru ani.

Voluntariatul este o calitate și se realizeaza de oamenii care nu asteapta nimic în schimbul
ajutorarii.Voluntariatul este mână în mână cu solidaritatea și bunatatea ,a face bine în jurul tău este un dar și nu
oricine poate să daruiasca cuiva ceva , fără să aștepte o răsplată în schimb . Virtute întalnita la oameni de calitate cu
mult simț civic și darnicie ,așa cum au demonstrart că sunt, elevii Liceului Tehnologic Agricol Bistrița .
Activitatea de voluntariat se poate desfasura în diferite domenii: artă, dans, mediu, sănătate, tehnologie,etc.
Elevii liceului nostru au fost și sunt voluntarii naturii ,au demonstrat acest lucru prin acțiunile derulate cu
atâta dăruire în sprijinul naturii și comunității locale.

ECO-CODUL SCOLII
Respect legile naturii,pentru ca si
generatiile viitoare sa se poata
bucura de ea.

Prin activităţile derulate s-a urmărit formarea elevilor ca personalităţi deschise , active , care cunosc
valoarea mediului pentru viaţă şi care pot acţiona conştient pentru păstrarea calităţii mediului .
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor . Starea de
sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat , cosumând alimente şi apă contaminate
cu substanţe chimice. Fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are
asupra vieţii celor din jurul lui .
Derulând în şcoală astfel de activități suntem siguri că elevii formaţi azi vor acţiona mâine ca formatori a unui
sistem interior de principii care nu le va permite să treacă nepăsători printr-o încăpere murdară şi nu-i va lăsa să
trăiască într-un mediu murdar , ostil vieţii cotidiene.

Prof. ing. Mora Elena

Proiectele noastre ............
„ARBORI PENTRU VIITOR’’
prof. Mirela Venera NELCA
Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa
Proiectul aflat la a IV-a ediţie, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi
Interjudeţene 2016 a avut ca activitate principală un concurs. Activitatea s-a desfăşurat în data de 21 aprilie
la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa fiind coordonat de profesorii Vereş Liliana, Nelca Mirela Venera şi
Măgeruşan Adina, care au răspuns şi de cele trei secţiuni ale concursului: TURISMUL VERDETURISMUL VIITORULUI- sesiune de referate (clasele IX- XII), NATURĂ ȘI VIAȚĂ- concurs de
aplicaţii media (clasele V-XII) cu subsecţiunile aplicaţii media şi grafică computerizată şi TINERI
ANTREPRENORI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI LOCAL– expoziţie/ concurs de machete,
materiale promoţionale şi jucării ecologice (clasele V-VIII).

Scopul proiectului este de a dezvolta spiritul de observaţie, de investigare a realităţii, de cercetare, de
creaţie, de protejare a mediului prin toate mijloacele de care dispunem.
Principalele obiective au fost de conştientizarea nevoii de „dezvoltare comunitară”, întărirea hotărârii
tinerilor de a deveni factori civilizatori ai comunităţii din care fac parte, folosirea unor strategii eficiente în
scopul stimulării creativităţii, gândirii şi imaginaţiei, educarea elevilor în spiritul moralităţii şi valorificarea
potenţialului local. elevilor în spiritul moralităţii şi valorificarea potenţialului local.
O condiţie importantă în desfăşurarea concursului a fost cea de participare directă. Fiind un concurs
regional nu a fost o misiune uşoară nici pentru organizatori, nici pentru participanţi. Conform
regulamentului de desfăşurare concurenţii şi-au prezentat şi susţinut
lucrările la toate cele trei secţiuni, în funcţie de secţiunea la care au fost
înscrişi. Nici juriul nu a avut o misiune simplă deoarece au fost înscrise un
număr de 24 de şcoli din 5 judeţe, 171 de elevi coordonaţi de un număr de
46 de cadre didactice. Din juriu au făcut parte specialiști în domeniu,
reprezentanţi
ai
instituţiilor partenere în
proiect:
Inspectoratul
Şcolar al Județului
Bistrița-Năsăud,
Administraţia Parcului
Naţional Munţii Rodnei,
Agenţia pentru Protecția
Mediului
BistriţaNăsăud,
Asociaţia

Ruralis, cadre didactice în specialitatea fiecărei secţiuni.
După susţinerea lucrărilor, pe perioada jurizării, prin grija organizatorilor şi sponsorilor
evenimentului, toţi participanţii fost invitați la o „gogoaşă ecologică” iar apoi au avut ocazia să planteze un
arbore paulownia, arbore recunoscut pentru creşterea rapidă. Bucuria şi entuziasmul tinerilor de a participa
la o plantare este greu de descris.
S-au acordat diplome de participare tuturor participanților iar cele mai bune lucrări au fost răsplătite
cu premii, menţiuni şi premii speciale. Locul I a fost obţinut la secţiunile 1 şi 2 de elevii de la Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor din Judeţul Suceava care s-au
dovedit deosebit de pregătiţi, iar la secţiunea 3 primul loc a
fost ocupat de elevii de la Liceul Tehnologic Ion Căian
Românul din Căianu Mic. Premiile acordate au constat în
diplome, obiecte şi câte un puiet de arbore paulownia.
Mulţumim pe această cale tuturor sponsorilor noștri, sponsor
principal al concursului fiind Compania Teraplast.
Chestionarul de evaluare aplicat la final relevă faptul
că activitatea a fost foarte apreciată, se doreşte continuarea
proiectului, participanţii manifestându-şi dorinţa de a reveni şi
la ediţii viitoare.
În loc de concluzie o să vă răspund la o întrebare, pe care probabil v-aţi pus-o: cine sunt „arborii” din
proiectul nostru? Ei bine, sunt tinerii minunaţi cu care avem plăcerea şi bucuria de lucra zi de zi. Menirea
noastră este una frumoasă dar încărcată de responsabilitate, aceea de a ghida, de a ajuta să-şi găsească şi
croiască drumul drept în viaţă tinerele vlăstare de astăzi, arborii de mâine. Să ne creşteţi frumoşi, sănătoşi şi
puternici spre binele vostru şi spre mândria părinţilor şi dascălilor voştri!

Știați că....
Masinile sunt considerate a fi una dintre cele mai bune inventii ale omului si sunt obiecte foarte
apropiate de sufletul fiecarui proprietar. Nu uitam niciodata prima noastra masina, indiferent daca e
un Volkswagen din 1961 sau un BMW Seria 5 din 2010. Desi masina ne insoteste in toate aventurile,
majoritatea dintre noi nu stim cateva lucruri interesante despre ea.
1. Cuvantul „automobil" este format din cuvantul francez „auto", care inseamna „sine" si „mobile", care inseamna „miscare".
2. Prima masina a fost inventata in anul 1672 de catre Ferdinand Verbiest.
3. Timpul record in care un motor a fost demontat de pe o masina si a fost inlocuit cu unul nou e de 42 de secunde. S-a intamplat
pe 21 noiembrie 1985, iar masina a fost un Ford Escort.
4. Stergatoarele de parbriz, o componenta importanta a fiecarei masini au fost iventate de o femeie.
5. Este un fapt cunoscut ca motoarele pe combustibil de top accelereaza pana la 5 g. Injectia cu nitrometan ofera 6000 CP.
6. Cele mai aglomerate sosele din Europa sunt cele din Luxemburg, cu 570 de masini la 1000 de persoane.
7. Prima masina japoneza care a fost fabricata in Statele Unite a fost Honda Accord, in noiembrie 1982.
8. Legile si reglementarile pentru viteza au inceput sa fie elaborate in 1865, in Marea Britanie. Legea era cunoscuta sub numele
de „Locomotive Act" si a fost elaborata pentru a limita viteza cailor la 2 km / h in orase si 4 km / h in afara lor.
9. In anul 1925, un automobil Ford costa doar 625 de dolari.
10. Compania Ford Motor a scos doar 107 modele de Ford GT40.
11. Cel mai lung blocaj de trafic din lume s-a intamplat in 1980 intre Paris si Lyon pe autostrada franceza. Coada a avut 177 de
km lungime. Cel mai recent eveniment de acest gen s-a intamplat in China, in 2010, a durat 10 zile si a fost lung de 96 km.
12. Cea mai ieftina masina din lume este fabricata in India si se numeste „Tata Nano".
13. Prima polita de asigurare auto din lume a fost cumparata in 1897 in Westfield, Massachusetts
14. Airbag-ul are nevoie de doar 40 de milisecunde pentru a se umfla in caz de accident.
15. Cea mai scumpa masina de serie din lume este Bugatti Veyron, care costa 1,700,000 de dolari.

Elevul viitor mecanic........
Activități practice desfașurate în service

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita pregătește viitori mecanici
auto capabili să exploateze ,întrețină și să depaneze
automobile.

Școala are parteneriate cu mai mulți agenți economici printre care și Rombat automobile, Bistrița
(VOLSKWAGEN)

Prof.ing.Puțura Simona

Știați că agricultura este o artă( arta care se ocupă cu procesul producerii de hrană vegetală și animală)..........




agricultura este una dintre cele mai vechi ocupații ale omenirii
jumătate din populația globului lucrează în agricultură
această ocupație asigură cea mai mare parte a alimentelor; materiale necesare pentru îmbrăcăminte
și alte materii prime pentru industrii

Aspecte de la activitățile practice desfășurate de elevii școlii
noastre care se pregătesc să devină specialiști în agricultura .

Plantare pomi fructiferi

Plantare trandafiri

Înfințarea culturilor

Înfințarea răsadniței

Lucrări de întreținere a culturilor

Recolta

Prof. ing. Carmen Platon Lacatiș

Zece reguli pentru alegerea animalului de companie potrivit
Avem multe variante cand vine vorba de alegerea unui animal de companie care, de multe ori, devine cel mai bun prieten
al nostru. Iata cateva lucruri care trebuie facute sau evitate cand alegem un animal de companie:
1. Nu alege impulsiv
Incearca sa nu adopti sau sa cumperi un animal din capriciu. Ia o decizie gandita si deliberata. Cumpararea unui animal de
companie dintr-un pet-shop pe motiv ca este "foarte, foarte, foarte dragut" nu este o modalitate buna de a adauga (pe termen
lung) un nou membru familiei tale.
2. Alege informat
Informeaza-te cat mai mult despre ce tip de animal vrei sa achizitionezi. Pet-shop-urile sunt orientate spre a vinde animalele si
astfel, acestea nu sunt de multe ori cele mai bune locuri pentru a invata despre animale de companie. Cartile sunt ceva mai bune,
dar nimeni nu a scris o carte fara sa fie indragostit pana peste cap de acel tip de animal. Adesea, aspectele negative ale unei
specii sunt minimalizate. Daca planuiesti sa achizitionezi un caine, informeaza-te despre caracteristicile rasei respective.
Diversele rase de caini au personalitati, abilitati si nevoi diferite.
3. Viziteaza un adapost de animale fara stapan
Contacteaza o asociatie de protectie a animalelor sau viziteaza un adapost. Interactioneaza cu cateva animale din adapost si
incearca sa observi caracterul animalului atunci cand e singur cu tine. Fa o lista mentala cu aspectele pozitive si cele negative.
Un animal din adapost este la fel de bun si inteligent ca oricare altul de rasa. Singura diferenta este ca nu a avut sansa sa arate
ce poate.
4. Alege-ti animalul potrivit stilului tau de viata
Esti o persoana de noapte sau una de zi? Anumite animale, ca de exemplu pisicile, isi petrec mare parte din zi dormind si sunt
mai active pe timpul noptii. Iti petreci mult timp la serviciu? Sunt animale care suporta greu singuratatea pe cand altele chiar o
prefera. Calatoresti mult? Are cine sa aiba grija de animalul tau cat timp esti plecat?
5. Alege animalul potrivit mediului din casa ta
Ai spatiu suficient? Ai o curte? Este ingradita? Daca stai cu chirie, ce va zice proprietarul despre noua ta achizitie?
6. Decide-te cu privire la motivul pentru care vrei un animal de companie
Personalitatea ta este foarte importanta. Vrei un animal afectuos? In acest caz, o rasa de caine de talie mica (toy dog) poate fi
ideala pentru tine. Vrei un animal independent, care necesita intretinere minima sau cauti un companion energic cu care sa sa

faci jogging? Oamenii care prefera pisicile au caractere diferite fata de cei care prefera cainii. Daca le dai acestora specia
gresita, deseori au probleme de atasare fata de animalul respectiv. Ai observat ca in timp, animalele si stapanii lor tind sa
semene? Gandeste-te la motivul pentru care iti doresti un animal de companie. Vrei sa te joci cu el si sa-l mangai? Daca da,
atunci o soparla sau o broasca testoasa nu ar fi potrivita pentru tine. Vrei sa-l inveti trucuri si sa interactionezi cu el? Atunci un
caine sau o pisica ar fi alegerea corecta. Multe familii vor un animal pentru copilul lor. Aceasta este o idee excelenta. Totusi, nu
achizitiona un animal de companie cu scopul de a-ti responsabiliza un copil imatur.
7. Decide-te daca este momentul potrivit
Gandeste-te sincer daca acesta este momentul potrivit in viata ta sa-ti iei un (un alt) animal de companie. Daca deja ai alte
animale, cum se vor intelege acestea cu cel nou? Cat de stabile sunt relatiile tale interumane? Cat de buna este starea ta de
sanatate?
8. Cat de mult te astepti sa traiasca animalul tau de companie
In medie, un caine sau o pisica traiesc 12-16 ani- cateodata mai mult. Testoasele si pestisorii aurii pot avea o viata lunga,
aproximativ cat a noastra. Papagalii mici traiesc 8-14 ani; cei mari 35-60. Soarecii, la varsta de 2 ani sunt deja batrani.
9. Asigura-te ca poti sa-i satisfaci nevoile specifice
E o idee buna sa cauti pe internet sau in carti informatii cu privire la nevoile animalului de companie. Incearca sa vorbesti cu alti
proprietari de animale. Ai destul timp sa-l ingrijesti asa cum trebuie, sa-l hranesti si sa cureti dupa el? Multe animale se
plictisesc daca nu-ti petreci destul de mult timp cu ele. Aceasta plictiseala poate duce la o serie de comportamente nedorite.
10. Costul
In afara de costul initial, vor aparea costuri considerabile in achizitionarea unei case pentru animale de companie sau a unei
custi. Cu timpul, costurile unei diete de calitate va depasi cu mult pretul initial al animalului. Mai poate avea nevoie de
tratamente costisitoare, tuns, periat sau ingrijiri speciale.
Ce tipuri de animale de companie ar trebui sa iau in considerare?
Cainii sunt companionii mei favoriti. Majoritatea sunt inteligenti, loiali, jucausi si supusi. Ei simt o stransa legatura fata de
stapanii(ul) lor. Insa este un animal care, pentru a ramane fericit si sanatos, necesita mult timp investit din partea ta.
Pisicile au fost animalele preferate de multi inca din zilele Egiptului antic. Sunt mai independente decat cainii si vor suporta mult
mai bine perioadele lungi de singuratate acasa.
Porcusorii de Guineea sunt animale afective si gentile. Pot trai in spatii mici. Necesita un cost mai redus pentru hranire si, atunci
cand sunt ingrijiti corespunzator, lasa foarte putin miros neproducand astfel neplaceri. Din nefericire traiesc doar 5-8 ani.
Aproape ca nu musca niciodata, insa nu sunt animale potrivite pentru copii. Daca locuiesti intr-un mediu linistit si doresti o
razatoare mai longeviva, opteaza pentru o chinchilla.
Iepurii sunt deseori vanduti ca animale de companie. Sunt absolut adorabili atunci cand sunt pui, dar atunci cand ajung la
maturitate nevoile lor cresc si unii pot deveni chiar agresivi. Unii proprietari pur si simplu iubesc aceasta specie, iepurii
acomodandu-se foarte bine in gospodariile cu pisici.
Soarecii, Sobolanii, Hamsterii si Gerbilii reusesc sa fie foarte bune animale de companie, mai ales daca sunt luate atunci cand
abia au deschis ochii. Traiesc in jur de 2-3 ani. Au un pret mic de achizitie si intretinere si pot fi chiar afectuosi. Au, de obicei, un
miros puternic si asta mai ales atunci cand custile in care sunt tinuti nu sunt curatate suficient de des.
Testoasele, Soparlele si Serpii sunt, in general, animale cu caracter distant. Asta insemnand ca le poti admira, manipula sau te
poti juca cu ele, insa nu iti vor intoarce afectiunea. Cele mai afectuoase din acest grup fiind testoasele. Reptilele au o viata foarte
lunga, ceea ce poate constitui o problema atunci cand viata noastra sufera anumite schimbari pe parcursul ei.
Perusii, Nimfele si alte Pasari de Colivie. Papagalii sunt cele mai afectuoase pasari si deseori sunt preferate ca animale de
companie. In mod obisnuit ei se atasaza de un singur membru al familiei, ceea ce constituie o problema. In general, cu cat specia
de pasare e mai voluminoasa cu atat si durata vietii ei este mai mare. Pasarile de colivie pot fi destul de zgomotoase, iar unele
specii pot produce cantitati importante de praf.
Autor: Ron Hines
Traducerea si adaptarea: MediVet Buftea

Povestea din spatele fotografiei!
TOVARĂȘUL
Încă de mică am auzit că, melcul este un animal leneș, datorită faptului că se deplasează
foarte lent. Am fost și eu de acord cu asta...cel puțin până într-o zi când, l-am întâlnit pe el;
Tovarășul, așa l-am numit. De ce Tovarăș?
Ei bine, pentru că, mi-a oferit un sejur gratuit în natură, traseul
desfășurandu-se, cum altfel, dacă nu, lent! Întâlnirea mea cu
Tovarășul, a avut loc într-o dimineață de vară, îndată ce ploaia se
oprise; stropii mărunți de ploaie se impotmolise pe frunzele de
iarbă iar razele soarelui încercau să străbată stratul gros de
nori.Eram în drum spre școală; grăbită, ca de obicei, când brusc,
zăresc un melc care traversează drumul.Mă opresc și îl admir;se
oprise și el,își îndreptă ochișorii spre mine ca și cum m-ar invita
să mă plimb și eu cu el, și a mers mai departe. L-am urmat minute
în șir prin iarba umedă; n-am știut până atunci că poate fi atât de
plăcut! Ne-am întâlnit la un moment dat cu alți melci,
erau destul de diferiți de Tovarăș, dar s-au oprit și și-au
atins tentaculele într-un mod înduioșător, încât părea că
se îmbrățișează...când te gândești că noi oamenii nici nu
ne privim atunci când trecem unul pe lângă celălalt.
Soarele a răsărit într-un final, pe nesimțite, iar tovarăș sa ascuns în spatele unui fir de iarbă. M-am așezat lângă
el...cred că era timpul să purtăm o discuție după zecile de
minute petrecute în tăcere. Dar nimic...
Oare ce o fi însemnând această tăcere....oare Tovarăș vrea să mă învețe faptul că un suflet
trebuie să-l înțeleagă pe celălalt, chiar și atunci când totul este învăluit în tăcere?
Poate despre asta este vorba; tovarăș vrea să mă învețe cum să trăiesc și cum să mă bucur
de fiecare clipă, să înțeleg și să fiu înțeleasă, să nu mă grăbesc și să respect orice sufelt de
pe acest pământ. Nu este deloc ușor, mai ales pentru noi oamenii, care suntem într-o fugă
continuă în această viață; fuga după faimă, după bani și confort uitând astfel să fim iubitori
și înțelegători cu cei din jur.
Sunt sigură acum că asta a vrut să mă învețe Tovarăș. Pentru a ne putea bucura de viață, nu
trebuie să ne grăbim; pas cu pas, vom putea înțelege frumusețile naturii și într-un final, vom
înțelege și sufletele pure ca al lui Tovarăș. În final vreau să-i mulțumesc lui și doar lui și
sper că următoarea întâlnire să fie la fel de frumoasă...și să se desfășoare la fel de lent,
desigur!

Autor : Dragotă Mărioara
Clasa a IX-a B

Consilier școlar ,
ADRIANA DIVRICEAN

1.Cine poate oferi servicii de asistenţă psihopedagogică?
In cadrul scolii, exista un cabinet de asistenta psihopedagogica. Serviciile de asistenta
psihopedagogica pot fi oferite de consilieri scolari, specializati in psihologie sau pedagogie.
2. Cine poate beneficia de serviciile de asistenta psihopedagogica?
Beneficiarii serviciilor de asistenta psihopedagogica sunt:




elevii
parintii
cadrele didactice

3. Care sunt serviciile de asistenta psihopedagogica?
Serviciile de asistenta psihopedagogica sunt urmatoarele:





evaluare psihologica
consiliere individuala, de grup, familiala
orientarea scolara si profesionala, consilierea carierei
programe educationale

4. Cum poate avea acces un elev la serviciile de asistenta psihopedagogica?
Dupa ce constientizeaza faptul ca are nevoie de ajutorul psihologului, elevul trebuie sa mearga la
cabinet sa isi faca o programare. Acolo, psihologul, in functie de programul sau si de orarul elevului, va
stabili o sedinta si ii va da acestuia un biletel de programare. In momentul in care va veni la sedinta, pe
spatele biletelului de programare, trebuie sa fie prezenta semnatura parintelui – pentru o reconfirmare a
acordului si pentru a evita grijile pentru absenta copilului de acasa.
Important este de retinut faptul ca serviciile de asistenta psihopedagogica sunt adresate tuturor
elevilor, sunt gratuite, confidentiale.

5. Ce inseamna mai concret confidentialitatea in ceea ce priveste serviciile de asistenta
psihopedagogica?
Confidentialitatea : psihologul nu are voie sa discute cu alte persoane ceea ce-i spune clientul (elevul,
parintele, cadrul didactic). Clientul poate povesti altor persoane ceea ce i-a spus psihologul. Singurele
persoane cu poate discuta psihologul despre client sunt persoane cu aceasi pregatire, adica tot psihologi.
Acest lucru nu se face pe strada, la cafea ci in spatii special amenajate, cum ar fi cabinetele de psihologie, de
asistenta psihopedagogica.
Insa aceasta confidentialitate are limite, ea poate fi rupta, in momentul in care din ceea ce povesteste
clientul reiese faptul ca vrea sa isi faca rau singur, sau altor persoane (de ex. vrea sa se sinucida, vrea sa ii
dea foc casei vecinului, etc). in aceste situatii psihologul este obligat sa ia legatura cu familia, cu autoritatile
sau cu alte persoane care il pot ajuta sa previna ceea ce doreste clientul sa faca.
6. Care sunt problemele cu care elevii vin la cabinet de obicei?
De regula, elevii vin la cabinet pentru urmatoarele probleme:













Autocunoastere si dezvoltare personala
Comportament problematic – acasa, la scoala : incapatanare, violenta, minciuna, furt, ADHD, etc
Probleme sentimentale
Organizarea timpului
Managementul invatarii
Timiditate
Probleme de relationare – elev – elev, elev –cadru didactic, elev – parinte / familie
Orientare scolara si profesionala
Separarea parintilor : divort
Deces, doliu
Consum de tutun, alcool, droguri
Altele

Chiar daca elevul nu poate sa-i dea un nume problemei sale, el este asteptat la cabinet. Nu este foarte
important ce nume are problema noastra, ci faptul ca imi dau seama ca ma confrunt cu o situatie pe care nu o
pot depasi singur, dar pe care o pot rezolva cu ajutorul unui specialist. Venirea la cabinet consitutie primul
pas in rezolvarea problemei.
7. Cât timp va veni elevul la cabinet?
Va veni pana cand problema va fi rezolvata. La inceputul interventiei se stabilesc anumite obiective,
anumite asteptari. In momentul in care acestea vor fi indeplinite, consilierea se va incheia. Rezolvarea unei
probleme depinde de fiecare client in parte, de mediul in care acesta traieste, de dorinta acestuia de a se
schimba.
8. Consilierul școlar poate ajuta in rezolvarea tuturor problemelor elevilor?
Nu. Consilierul scolar ofera servicii doar in limita pregatirii profesionale. In cazul in care problema
clientului depaseste limitele consilierului scolar, acesta are datoria de a-l indruma catre un alt specialist
(medic, psihoterapeut, psihiatru, etc).

Test de autocunoaştere
Alege una dintre figurile de mai jos pentru a afla cu rapiditate ce tip de personalitate ai. Aceste
figuri au fost concepute de către un psiholog, fiind testate pe oameni din întreaga lume o perioadă
lungă de timp. Figurile de mai jos reprezintăcele 9 tipuri de bază ale personalităţii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Independent,

nonconformist, libertin
Ai nevoie de multă libertate şi nu îţi permiţi să te ataşezi astfel încât să poţi lua decizii liber de orice
constrângeri. Ai inclinaţii artistice atât la serviciu cât şi în timpul liber. Uneori nevoia de libertate te
determină să acţionezi contrar a ceea ce se aşteaptă de la tine. Modul tău de viaţă este individualist. Nu vei
imita niciodată orbeşte ceea ce este general acceptat; dimpotrivă, vei căuta să trăieşti în conformitate cu
propriile idei şi convingeri, chiar dacă asta înseamnă să înoţi împotriva curentului.
2. Dinamic, activ, extrovertit
Eşti capabil să îţi asumi riscuri şi să te implici în totalitate în schimbul unei munci variate şi
interesante. Prin contrast, rutina are asupra ta un efect paralizator. Ceea ce iţi place cel mai mult este să joci
un rol activ în evenimentele care te înconjoară. Astfel îţi vei putea satisface necesitatea de a acţiona.
3. Cu picioarele pe pământ, echilibrat, armonios
Adopti un stil natural şi eşti atras de tot ceea ce este simplu. Oamenii te admiră întrucât eşti cu
picioarele pe pământ şi se pot baza pe tine. Le oferi celor apropiaţi securitate şi spaţiu de exprimare. Eşti
perceput ca o persoană caldă şi atentă. Respingi tot ceea ce este strident şi artificial. Ai tendinta de a fi
sceptic în fata efemerităţii modelor. Pentru tine hainele trebuie să fie practice şi elegante într-un mod
neostentativ.
4. Profesional, pragmatic, încrezător
Îţi iei viaţa în mâini şi ai mai multă încredere în propriile tale puteri decât în noroc. Rezolvi
problemele într-un mod practic, fără complicaţii inutile. Priveşti realist ceea ce se întâmplă şi nu ai ezitări.
La serviciu ţi se dau mari responsabilităţi întrucât colegii stiu că se pot baza pe tine. Forţa de care dai dovadă
se va răsfrânge şi asupra celor din jur făcându-i mai siguri pe ei înşişi. Nu eşti niciodată mulţumit până când
ideile tale nu au fost puse în practică.
5. Pacifist, diplomat, neagresiv
Eşti tolerant şi în acelaşi timp diplomat. Îţi faci prieteni fără greutate, păstrând în acelaşi timp spaţiul
tău privat şi independenţa. Din când în cănd îţi place să te retragi pentru a medita la înţelesul lucrurilor. Asta
nu te face însă un singuratic. Trăieşti în pace cu tine însuţi şi cu lumea şi apreciezi viaţa şi ce are ea de oferit.
6. Fără griji, ludic, vesel
Îţi place să fii liber şi spontan. Încerci să te bucuri cât mai tare de tot ce are viaţa de oferit, conform
zicalei: "Nu ai decât o viaţă de trăit." Eşti foarte curios şi deschis la tot ceea ce este nou; schimbarea te face
să înfloreşti. Nimic nu este mai rău decât să te simţi încorsetat. Tot ceea ce este în jurul tău este un joc care
îţi poate crea o surpriză plăcută.
7. Romantic, visător, emotiv
Eşti o persoană sentimentală. Refuzi să vezi lucrurile numai din punct de vedere raţional. Ceea ce
simţi este la fel de important pentru tine ca şi ceea ce gândeşti. Consideri că visele sunt o parte esenţială a
vieţii. Respingi oamenii care iau în derâdere romantismul şi se
comportă numai raţional. Respingi tot ceea ce constrânge bogata ta varietate de stări şi emoţii.
8. Analitic, de încredere, sigur
Ceea ce ai mai preţios este capacitatea ta rapidă de înţelegere. Obişnuieşti să aduni mici bijuterii de
raţionamente pe care să le dezvălui ca un prestidigitator de câte ori interlocutorul le trece cu vederea. Cultura
joacă un rol esenţial în viaţa ta. Ţi-ai format un stil propriu, care este elegant şi diferit de moda actuală.
Idealul tău, care îţi ghidează întreaga viaţă, este să te bucuri de plăcerile pe care le are de oferit cultura. Îti
place să te înconjori de oameni care au un anumit grad de cultură.
9. Introspectiv, raţional, analitic
Deseori iei la întrebari ceea ce este în jur şi pe tine însuţi. Mult mai des decât ceilalţi oameni. Deteşti
superficialitatea. Preferi să fii singur decât să faci conversaţii de complezenţă.Dar relaţiile pe care le ai cu
prietenii sunt strânse, ceea ce îţi oferă liniştea şi armonia de care ai nevoie pentru a te simţi bine.

Viața

Timpul

Vântul bate tare

Haideți să ne hrănim sufletul cu clipe,

Sub salcia înaltă ,

Să ne-nchinăm în fața fiecărui ceas...

Eu stau și îmi dau seama,

Timpul este-nșelător, iar uneori ne minte,

Că viața este-o artă.

Nu știm de va mai fi următorul pas.

Chiar dacă nu e toată roz
Așa cum mai demult visam,

În treacăt, a-mi să-mi însemn în carte,
Cum se scurge timpul în fiecare zi

Nu-i mereu pace și-armonie,
Nu-i viața pe care mi-o doream.

Și până-n clipa în care acoperi-mă-vor cu mătase,
Să-mi amintesc că tot ce-a fost, nu va mai fi.

Dar totuși, eu ce pot să fac?
Căci n-am cui să mă-npotrivesc.

Nu-mi rămâne decât, să vă dau un sfat:

Mă cert cu soarta și norocul,

Timpul nu trece fără să lase urme,

Dar tot nimic nu reușesc.

În inimă, în suflet sau scrise pe asfalt.

Și cu bune și cu rele,

Poți să le ștergi pe toate, dar, lasă-le pe cele bune!

Viața merită traită.
Nu-i ușoară dar nici grea,
Viața este potrivită.
Eleva Țâra Aura, clasa a IX-a B

Eleva Dragotă Mărioara, clasa a IX-A B

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL ,BISTRIȚA LA CONCURSURI/
FESTIVALUTRI/ PROIECTE DIN CAEJ/CAER /CAEN
AN SCOLAR 2015-2016
Nr.crt.

Titlul proiectului

Organizator

Rezultate obtinute
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1.

Conservarea
biodiversitatii.
Zero deșeuri

SC.GAL RURALIS

2.

Farmacia bunicii

Consiliul scolar al
elvilor
Primaria Bistrita

3.
4.

Steagul verde
Cu viata mea apar
viata

5.

PII

PIII

Cotu Daiana
Sidor Paul
Curticăprean
Bogdan
X

X
X

X

Prof.
coordonator

M

X

ISU BISTRITA ,ISJ BN

CEPECA ,ISJ BN

Elev

X

Mesajul meu
antidrog

Dragotă Marioara

Veres Liliana
Mora Elena
Lacatiș Platon
Carmen
Magerusan Adina
Mora Elena

Grupul Eco

Mora Elena

Dragota Marioara
Bodiu Razvan
Bucila Ionut
Cristi Bucinas
Dragota Marioara
Curticaprean
Bogdan

Puțura Simona
Mora Elena

Gavrea Ioana
Mora Elena

6.

Europa mea
povestea noastra

Isj BN, Centrul Europe
Direct Bistrita

X

Dragota Marioara
Vargozki Denisa
Stanciu Narcis
Toncean Alexandra
Archiudean
Alexandru

Mora Elena
Unciu Speranta

7.

Arbori pentru
viitor

LT AGRICOL BISTRITA

X

Dragota Marioara
Vargoczki Denisa

Visuian Rodica

8.

Educatie
rutieră,educatie
pentru viata
Festivalul-Concurs
de Interpretare
Artistică ” Poesis”
Sanitarii pricepuți

ISJ BN ,Sc.Gim. Lucian
Blaga

Dragota Marioara
Bodiu Razvan

Mora Elena

9.

X

X

Liceul Solomon Haliță
,Sângeorz- Băi

X

Dragota Marioara
Vargoczki Denisa

Gavrea Ioana
Cherecheș Roxana

Crucea Rosie ,ISJ BN

X

Dragota Marioara
Vargoczki Denisa
Cotu Daiana
Curticaprean
Bogdan
Archiudean
Alexandru
Stefănuț Rodica

Toniuc Ancuta

Sc. Gim. Avram Iancu

X

13.

Scoala mea un
brand
Munții noștri
curați ,nu curățați!
ECO foto ART

14.
15.

ECO foto ART
ECO foto ART

Sc. Gim nr. 1 Bistrita
Sc. Gim nr. 1 Bistrita

10.

11.
12.

ISJ BN
Clubul Lions
Sc. Gim nr. 1 Bistrita

Vlad Mariana

X

Țigovan Florin

Mora Elena

P
Special

Iepure Jessica

Nelca Mirela

Heros Andrada
Olteanu Nicușor

Mora Elena
Nelca Mirela

X
X

Diplome obținute

PERLE BACALAUREAT





Ştefan cel Mare a bătut cel mai mulţi turci, era spaima Imperiului Austro-Otoman. A avut vreo 50 de
războaie cu ei şi a fost 50-0. Numai când îl vedeau ăia şi deja începea să le sune apa în cap.
Comuniştii erau terorişti, nu dădeau internet la oameni. Ei se bătea cu americanii, care lea dat la temelie, că
avea mai multe bombe atomice.
Statul român s-a născut pe cadavrele oamenilor simpli, ca mine şi ca tine, care au murit ca să avem noi unde
să mergem azi la mall şi să spunem că România e o ţară de… mă scuzaţi puncte puncte
Dacă nu era Mihai Viteazu să facă el România cu mânuţele lui cum l-a tăiat capu, şi bine la tăiat, nu aveau
ăştia ce să fure azi.”Eu il iubesc pe Radu Mazare, pentru ca e baiat de viata si e foarte bun in politica. A dus
fetele la vot in costum de baie si face Invierea pe plaja. L-am prins odata in club ametit si a dat noroc cu
mine, nu s-a jenat”.



„N-am model ca nu prea citesc. O sa am pana in sesiunea de toamna. Dar cred ca dati alt subiect”.
„Modelul meu este Ilie Nastase, pentru ca nu ii pasa de gura lumii si s-a insurat de multe ori. Cand l-a
suparat cineva i-a dat-o la temelie”.
„As vrea sa ajung ca Steve Jobs, cel care a descoperit telefonul mobil (nu dau nume) si tableta. Pentru ca a
fost inteligent si insistent a facut miliarde de dolari. Pacat ca a murit tanar, eu voi merge mai des pe la
doctor. Si poate voi face si eu descoperiri importante, sunt pasionata de tehnologie”.



„Modelul meu este tatal meu care este preot la parohia mare din centru. Il asculta toata lumea, are un
program lejer si venituri bune. Imi plac si Papa Paul si Patriarhul, care fac biserici mari si oamenii sunt
fericiti”.
„Nu putem avea imagini poetice, pentru ca textul nu e cu fotografii”.
„Rolul cratimei este de a ajuta, a usura deplasarea, mersul pe jos…”
„Rolul verbelor la imperfect e sa ne arate ca lumea asta chiar e imperfecta, poti sa faci tu bine cat poti, sa te
duci la biserica, sa-ti faci temele, sa nu minti si tot te calca masina sau faci cancer.”
„Tipul de perspectiva narativa in Accidentul este una foarte foarte nasoala, daca-mi permiteti sa spun mai
modern. Ce accident are o perspectiva vesela?”
Unul dintre elevi, nepregătit şi cu mari lacune la gramatică a apelat la mila profesorilor, pentru o notă de
trecere: „Va rog eu sa-mi DATZI cinci, am probleme acasa nici nu VRETZI sa SHTITZI. FACETZIMI un
bine sint amarat”.
„N-avea omul alte cuvinte la el, d-asta le-a folosit (verbele la timpul imperfect – n.r.). Era un fel de
Vanghelie modern”.
Subiectul care a starnit cele mai multe zambete a fost eseul in care elevii au avut de argumentat importanta
alegerii unui model in viata.
„Este foarte important sa iti alegi un model in viata. Eu inca de mica m-am vazut model de succes, pe marile
scene, prezentand haine scumpe, pentru oameni rafinati. Acum modelul meu este Madalina Ghenea”.
„Multa lume critica pe Zavoranca, Daniela Crudu, dar ele sunt cap de afis in show biz, prin toate revistele,
le urmaresc fotografii in cluburi, pe strada, apar seara la televizor. Pentru mine ele au reusit in viata.
Numele lor apare pe internet de mii de ori. Altfel, nu te stie nimeni, in afara de cartierul tau. E bine sa ai un
model de urmat, te inspira in ce faci”
. „Un model te reprezinta. Gigi Becali vorbeste pe intelesul meu, pricep. Patapievici are fraze incalcite,
musai am nevoie de dictionar ca sa pricep ce vrea sa spuna”.
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