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Fereastră deschisă spre lume 

Într-un spaţiu educativ tehnic şi tradiţional s-a născut nevoia unui 
ambient în care informaţia să interrelaţioneze cu cercetarea, comunicarea 
prin creativitate, inovaţie, proiectare, conducându-ne spre dezvoltare 
personală şi profesională. 

C.D.I.-ul reflectă prin actul educaţional necesitatea comunităţii de a se 
regăsi prin implicare directă în viaţa şcolii alături de experienţa şi 

expertiza dacălilor, entuziasmul, informaţia şi curiozitatea ştiinţifică a elevilor. 

Iată de ce demersul nostru în proiectarea acestui „laborator de învăţătură” îşi găseşte semnificaţia 
devenind inima atotcuprinzătoare a talentelor, ideilor, activităţilor şi gândirii tehnice, ştiinţifice şi 
umaniste. 

Prezentul dovedeşte evoluţia prin performanţă, competitivitate cu finalitate în numeroasele 
concursuri, dezbateri, seminarii, sesiuni de comunicări şi proiecte judeţene, naţionale şi 
internaţionale - fereastra deshisă spre complexitatea şi dinamica devenirii personalităţii europene. 

Competenţele imperios necesare vieţii sociale a tinerilor sunt formate şi valorizate prin educaţia 
non-formală, parte esenţială a învăţării pe parcursul vieţii. 

Mulţumirea noastră constă în faptul de a fi oferit elevilor şcolii, colegilor profesori, părinţilor şi 
comunităţii locale, oportunitatea de a ne reuni într-o echipă care promovează rigoarea studiului, 
dorinţa de autodepăşire, comportamentul moral, spiritul adevărului şi al conştiinţei civice. 

Provocările pe care le aduce cu sine viitorul, influenţele şi tendinţele de construire a societăţii 
cunoaşterii ce au în centru omul complex, dinamic, inovator, deschis transformărilor, se 
armonizează şi crează valori într-un spaţiu cultural care este C.D.I.-ul Colegiului Tehnic „George 
Bariţiu”.  

Să perseverăm, aşadar, în strădania de a ne bucura împreună, călătorind prin cunoaştere spre 
descoperire, aprofundare, înţelegere şi împlinire a sinelui şi a lumii. 

 
Mai 2012 

Directori, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare 

prof. Terica Bârle 
prof. Camelia  Bogdan 

C.D.I. BARIŢIU –TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR 
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Inovaţie pedagogică prin C.D.I. 

Viziunea Inspectoratului Şcolar Maramureş exprimă trăsăturile definitorii ale 
învăţământului actual: 

„Egalitate de şanse, inovaţie, calitate, eficienţă” 

Activitatea educaţională din judeţ asigură implementarea prevederilor legislaţiei 
în vigoare, a cerinţelor şi orientărilor politicilor europene şi naţionale cu privire 

la educaţie, prin promovarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a valorilor umane în educaţie şi 
formare. 

Printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia, se obţin rezultate de performanţă în activitatea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ, bazate pe cerinţe de calitate europeană şi valori 
morale pozitive, nediscriminatorii şi participative. 

Credem în prioritatea naţională a educaţiei şi vedem, în rezultatele demersurilor politice româneşti 
contemporane, un factor deosebit de important în integrarea noastră europeană sub toate aspectele.  

În acest context, obiectivul general este implementarea unui sistem de formare în domeniul 
inovaţiei pedagogice prin Centrele de Documentare şi Informare din judeţul Maramureş, în vederea 
creşterii calităţii învăţământului preuniversitar. 

Obiectivele specifice care derivă din obiectivul general vizează:  
§ promovarea unui cadru inovativ de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământul preuniversitar prin utilizarea bibliotecii virtuale şi a platformei e-learning 
prin intermediul C.D.I., performarea unui sistem de formare blended learning privind 
inovaţia pedagogică;  

§ crearea oportunităţilor de cooperare locală în formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, prin formare de tip blended learning, favorizarea 
transferabilităţii experienţelor de bune practici;  

§ oferirea de resurse şi metode de formare continuă profesorilor documentarişti şi 
bibliotecarilor şcolari, care să le dezvolte competenţe profesionale pentru integrarea inovaţiei 
pedagogice prin C.D.I. 

Astfel, în anul şcolar 2011-2012, am demarat proiectul “Inovaţie pedagogică prin C.D.I.”, ce 
răspunde obiectivului general privind dezvoltarea resurselor umane şi creştere a competitivităţii, 
contribuind la promovarea îmbunătăţirii calităţii ofertelor de formare (mai adaptate nevoilor 
specifice, facilitând noi oportunităţi de creştere a calităţii activităţii educaţionale), la creşterea 
calităţii formării prin cursuri în domenii de actualitate: inovaţia pedagogică prin Centrele de 
Documentare şi Informare. 

De asemenea, proiectarea şi implementarea activiţătilor de inovaţie pedagogică centrate pe formarea 
celor 8 competenţe-cheie, oferă şanse egale tuturor elevilor, inclusiv celor aflaţi în situaţie de risc 
(proveniţi din familii monoparentale sau fără ambii părinţi; cu părinţi plecaţi în străinătate etc).  

În derularea acestui proiect, sunt folosite metode psihopedagogice şi de gestionare eficientă a 
resurselor educaţionale, astfel încât să se prevină abandonul şcolar şi să favorizeze formarea 
competenţelor-cheie ale elevilor, utilizarea componenţelor TIC şi multimedia (platforma e-learning 
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şi biblioteca şcolară virtuală) în procesul didactic în toate şcolile din judeţ în care funcţionează 
C.D.I. 

La ora actuală, există o ofertă restrânsă de formare continuă în domeniul inovaţiei pedagogice prin 
C.D.I. Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar au insuficiente competenţe în utilizarea 
bibliotecii şcolare virtuale şi a platformei e-learning, dar şi privind integrarea C.D.I.-ului ca resursă 
educaţională în unitatea de învăţământ, ca mediu de promovare a inovaţiei pedagogice.  

Ca puncte slabe, amintim faptul că sunt insuficient cunoscute prevederile europene referitoare la 
Portofoliul „Europass”, necesar cetăţenilor europeni, abordarea pedagogică din perspectiva formării 
celor 8 competenţe-cheie şi a metodelor, resursele inovative de predare-învăţare fiind insuficient 
dezvoltate pe segmentul inovaţiei pedagogice prin C.D.I.  

Solicitantul şi partenerul cunoaşte nevoile de formare în domeniul pe care îl dezvoltă proiectul. 
Grupul-ţintă are oportunitatea parcurgerii unor cursuri în format combinat (blended learning), 
care include atât sesiuni în sală (prin lucru în echipă, interacţionare directă cu formatorul/ceilalţi 
cursanţi), cât şi sesiuni la distanţă (prin resurse digitale de autoinstruire, folosind materiale 
multimedia interactive).  

Valoarea adăugată a proiectului vizează oferta de programe de formare continuă, îmbogăţită în 
abordare, conţinut, diversitate. 

Eficientizarea activităţii didactice se realizează prin utilizarea unei noi abordări sub aspectul 
metodei şi al conţinutului cursurilor, prin forme variate de organizare a cursurilor de formare 
(tradiţional, la distanţă, blended learning), oferind acces crescut, eficienţă şi eficacitate sporită, cât 
şi prin asigurarea respectării egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, transferabilităţii produselor 
învaţării din şcoală şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi.  

Am convingerea că acest proiect susţine calitatea în educaţie şi promovează accesul la formare 
pentru toate categoriile de personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul maramureşean. 

 

Mai 2012 
Inspector Şcolar General I.S.J. Maramureş 

prof. Mariana Pop  
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Rolul C.D.I. în formarea continuă a cadrelor didactice 

Schimbările esenţiale prevăzute de reforma sistemului învăţământului 
românesc au făcut posibilă o certă valorificare a potenţialului uman şi 
informaţional existent, prin lărgirea şi diversificarea câmpului de activităţi 
şi competenţe, precum şi prin îmbunătăţirea calităţii acestora. 

Formarea continuă este o necesitate cu caracter de permanenţă pentru toate cadrele didactice, 
indiferent de ciclul de învăţământ la care lucrează (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) 
sau vechimea în sistem. Activităţile noastre de formare continuă îşi propun să răspundă atât 
nevoilor personale, celor profesionale ale cadrelor didactice, cât şi celor organizaţionale. 

În contextul actual al integrării noastre europene, se pune acut problema schimbării de mentalitate 
a fiecărui cetăţean, şi cu atât mai mult a profilului educatorului. Multe din transformările 
învăţământului au fost deja legiferate: conţinutul şi structura curiculară, ciclurile educaţionale, 
noua abordare a sistemului de formare continuă a cadrelor didactice bazate pe credite transferabile 
etc. Toate acestea oferă posibilitatea exprimării/manifestării personalităţii şi autonomiei dascălului 
prin: viziunea modernă asupra educaţiei, adoptarea de strategii moderne de învăţare/ predare / 
evaluare, o nouă atitudine în relaţia cu elevii, părinţii, comunitatea în ansamblul ei, dar mai ales în 
abilităţile de utilizare a noilor tehnici educaţionale. Procesul de formare continuă vizează capacităţi 
şi competenţe didactice complexe: de anticipare a schimbărilor de perspectivă a unei societăţi 
dinamice, abilităţi şi comportamente de ordin declarativ, practic aplicativ şi capacităţi de adecvare a 
comportamentului la contexte socio-umane şi profesionale multiple.  

În acest sens activitatea de formare continuă vizează profesionalizarea carierei didactice prin 
stabilirea şi urmărirea obiectivelor legate de pregătirea psihopedagogică, metodică şi de specialitate 
(revizuirea permanentă a metodelor de predare-învăţare-evaluare), abilităţi cu caracter social 
(cultivarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini socio-profesionale optime, schimbarea 
mentalităţilor, integrarea în comunitate a educatorului). Toate acestea constituie premise 
profesionale în măsură să conducă la dezvoltarea complexă a elevilor ca viitori cetăţeni autonomi şi 
responsabili prin încurajarea autoreflecţiei şi a dezvoltării profesionale, a competenţelor 
constructiv-creative, constructiv-acţionale, pe toată durata vieţii.  

În acest context, Centrul de Documentare şi Informare reprezintă o cale spre un învăţământ 
modern, adaptat nevoilor reformei propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
reformă care urmăreşte o adaptare a învăţământului românesc la cel european şi mondial. Utilitatea 
Centrelor de Documentare şi Informare rezultă din gama largă de activităţi de formare sau 
perfecţionare care se pot face aici: cercuri pedagogice, cursuri de formare continuă, inspecţii speciale 
sau curente, susţineri de lucrări pentru obţinerea gradului didactic I, etc. Spaţiul special destinat 
profesorilor, oferta variată pe care o are în ceea ce priveşte materialele de documentare pe diferite 
suporturi scrise sau magnetice, duce la creşterea calităţii actului educaţional şi la formarea 
continuă a cadrelor didactice,  asigurând condiţii optime pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 
prin activităţi de informare, formare continuă, perfecţionare profesională pentru dezvoltarea 
competenţelor personale şi profesionale. 

Mai 2012 
Director Casa Corpului Didactic Maramureş, prof. Gelu Todoruţ 
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C.D.I. – un spaţiu educaţional propice abordărilor trans/interdisciplinare 

Învăţământul românesc contemporan, aliniat cerinţelor strategice europene în 
domeniu, promovează educaţia centrată pe formarea competenţelor necesare 
cursanţilor într-o paletă cât mai largă de deprinderi şi cunostinţe, astfel încât să 
le asigure acestora un grad cât mai ridicat de independenţă în performare 
teoretică şi practică.  

Actualele programe şcolare sunt elaborate din perspectiva trecerii de la proiectarea didactică de tip 
curricular, centrată pe obiective, la proiectarea didactică centrată pe competenţe. În mod simplu, 
putem defini competenţele cheie drept ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care trebuie 
dobândite, respectiv formate elevilor în cadrul acestui proces şi de care fiecare elev are nevoie pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru 
angajare pe piaţa muncii.  

Competenţele vizează atât unele domenii ştiinţifice, cât şi aspecte interdisciplinare şi 
transdisciplinare, realizabile prin interferenţe curriculare. În acest context, înţelegem că inter şi 
transdisciplinaritatea joacă un rol definitoriu în progresul cunoaşterii. Prin urmare, în condiţiile 
actuale ale desfăşurării procesului de învăţământ, abordări ale unor teme sub aspect 
trans/interdisciplinar se impun ca direcţii principale ale demersurilor strategice de ordin didactic, 
acoperind atât elemente de conţinut al lecţiilor, cât şi metode, instrumente de lucru. 

Interdisciplinaritatea vizează organizarea conţinuturilor învăţării prin implicarea întregii strategii 
de proiectare a curriculumului, astfel încât să se releve o imagine holistică a fenomenelor şi 
proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ. Această abordare pedagogică are 
rolul de a facilita aplicarea contextuală a competenţelor formate/dezvoltate. Interdisciplinaritatea 
presupune şi transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu grade diferite de implicare 
/ finalizare.  

O abordare trans/interdisciplinară presupune cooperarea între discipline ştiinţifice diferite, cu 
respectarea logicii acestora şi, în acelaşi timp, adaptate particularităţilor legii didactice, astfel încât 
să-l sprijine pe cursant să-şi formeze o imagine unitară a realităţii, să-şi dezvolte o gândire 
integratoare. Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă 
schimbărilor şi acumulărilor cognitive în diverse domenii ale cunoaşterii. 

Centrul de Documentare şi Informare, ca spaţiu educaţional care serveşte cursantului un cadru 
propice dezvoltării tuturor competenţelor cheie necesare în societatea cunoaşterii, este – prin 
excelenţă – locul în care proiectele trans/interdisciplinare pot să-şi dovedească utilitatea şi eficienţa 
didactică. De aceea, indiferent de categoria de vârstă a utilizatorilor săi, C.D.I.-ul promovează 
formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare. 
Marshall McLuhan  afirma că „elevul viitorului va fi un explorator”, iar pentru aceasta el trebuie 
să fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 
conexiunilor interdisciplinare. 

 
Mai 2012 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare, prof. Ligia Duruş   
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Centrul de Documentare şi Informare 
loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare  

 
Ce este C.D.I.-ul? 

Centrul de Documentare şi Informare este o structură info-documentară 
modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă 
beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare şi de exploatare a 
noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi 
integrare. 

Care este rolul unui C.D.I.? 

Centrul de Documentare şi Informare reprezintă o cale spre un 
învăţământ modern, adaptat nevoilor reformei propuse de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reformă 
care urmăreşte o adaptare a învăţământului românesc la cel 
european şi mondial. 

Utilitatea Centrelor de Documentare şi Informare rezultă din gama 
largă de activităţi, din oferta variată pe care o are în ceea ce priveşte 
materialele de documentare pe diferite suporturi: scrise, pe suport 

magnetic (casete video şi audio, CD, DVD, dischete), cât şi diversitatea instrumentelor care stau la 
îndemâna elevilor şi profesorilor (video, calculator, televizor, casetofon, proiector, copiator, etc.).   

C.D.I.-ul este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a 
profesorilor, a întregii comunităţi locale, toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare 
sau pentru lărgirea orizontului cultural al individului. Furnizează documentele necesare informării 
şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale.  

C.D.I.-ul are două funcţii: funcţia de bibliotecă (bază de informare) 
şi funcţia de cercetare şi prelucrare a materialului informativ. În 
acest sens, C.D.I.-ul nu este doar locul în care sunt păstrate 
documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea 
de informaţii şi a altor tehnici de documentare: 
 utilizarea internetului, a dicţionarelor, enciclopediilor, a fişierelor 
de informaţie, luarea de notiţe, realizarea fişelor de lectură, 
conceperea de fişe tematice etc. Beneficiind de un fond divers şi 

bogat de carte, C.D.I.-ul răspunde nevoii de cunoaştere a elevului şi curiozităţii acestuia. 

C.D.I.-ul este spaţiul în care are loc egalizarea şanselor pentru grupurile dezavantajate (program de 
remediere şcolară, consilierea copiilor cu CES, implicarea părinţilor şi comunităţii în viaţa şcolii 
prin activităţi de formare şi parteneriat). 

Centrul de Documentare şi Informare reprezintă un spaţiu specific realizării unor activităţi 
extraşcolare (dezbateri, cluburi de lectură, redacţii), în realizarea şi derularea unor proiecte şi 
programe educaţionale. 
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C.D.I.-ul ca sală de lectură reprezintă un spaţiu necesar învăţării, studiului personal, recreerii prin 
lectura de plăcere. 

C.D.I.-ul oferă autonomie elevului, profesorului şi oricărei persoane dornice de informare. Un astfel 
de spaţiu reprezintă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăţa 
modern, cum să ştii să cauţi singur informaţiile de care ai nevoie, să 
fii mereu în pas cu noutăţile apărute pe plan naţional şi mondial.  

C.D.I.-ul asigură şanse egale pentru toţi elevii, în privinţa accesului 
la informaţie şi a materialelor documentare. El implementează una 
dintre metodele de învăţare cele mai eficiente – învăţarea prin 
descoperire şi învăţarea centrată pe elev - ceea ce conduce la creşterea 
progresului şcolar: 

§ îi pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze informaţia, a o selecta, a alege din 
multitudinea de informaţii şi documente pe cele utile; 

§ asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de rol, sub îndrumarea 
profesorului sau dirigintelui ; 

§ asigură un spaţiu pentru petrecerea timpului liber, în vederea studiului (pot să citească 
romane, reviste, pot asculta muzică la căşti), mai ales în cadrul unor grupuri de elevi cu 
nevoi speciale (elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă, în străinătate, elevi cu 
probleme de tip: abandon şcolar sau absenteism). 

§ asigură recreerea elevilor; 

C.D.I.-ul este o zonă în cadrul şcolii unde se desfăşoară: 
§ activităţi pedagogice; 
§ activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, 

informare); 
§ activităţi recreative; 
§ activităţi de documentare în vederea pregătirii unor excursii, vizite organizate, etc.; 
§ loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare; 
§ împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice suport 

(CD, casete audio şi video, reviste, diafilme, diapozitive); 
§ activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice. 

C.D.I.-ul conţine: 
§ manuale alternative neselectate de şcoală în vederea studiului la clasă; 
§ cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;  
§ abonamente de ziare şi reviste; 
§ calculatoare legate în reţea şi cuplate la Internet; 
§ T.V. color; 
§ scaner, copiator, imprimantă; 
§ CD-uri, casete audio şi video, discuri, diapozitive, etc; 
§ videoproiector. 
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Care este diferenţa dintre un C.D.I. şi o bibliotecă şcolară? 

Faţă de biblioteca şcolară, Centrul de Documentare şi Informare aduce elemente noi prin: 
1. personalizarea spaţiului prin crearea de spaţii cu funcţii specifice: 

§ spaţiu pentru lectură; 
§ spaţiu pentru muncă individuală sau de grup;  
§ spaţiu multimedia; 
§ spaţiu pentru profesori; 
§ spaţiu pentru şcoala incluzivă; 
§ spaţiu pentru orientare şcolară şi profesională. 

2. diversificarea suportului informativ (pe lângă cărţi, se află 
casete audio şi video, CD-uri, calculatoare legate la Internet), 
punerea accentului pe utilizarea reţelei internet, ca sursă de informare, prin crearea unor baze de 
date electronice, de tip bibliotecă digitală, site-uri web, forumuri; 
3. crearea şi întreţinerea imaginii şcolii prin rolul central jucat de C.D.I. în viaţa instituţiei şcolare, 
şi punerea accentului pe legăturile stabilite prin parteneriate cu bibliotecile municipale, cu 
bibliotecile altor şcoli sau a altor CDI-uri, astfel încât să existe o reţea viabilă de informare şi 
documentare; 
4. dimensiunea pedagogică.  

Care sunt obiectivele C.D.I-ului? 

Existenţa C.D.I.-ului oferă noi posibilităţi în realizarea obiectivelor din Curriculum-ul naţional: 
o Egalizarea şanselor prin accesul la educaţie pentru grupuri dezavantajate; 
o Promovarea succesului şcolar care îl plasează pe elev în centrul procesului educativ, 

oferindu-i acestuia autonomia; 
o Permite accesul tuturor elevilor la informaţie; 
o Oferă posibilitatea elevilor să se iniţieze în folosirea şi 

utilizarea metodelor moderne de lucru (munca în echipă, 
abordare interdisciplinară) sau să-şi formeze atitudini 
specifice (spirit de iniţiativă, deprinderi de căutare şi 
prelucrare a informaţiilor); 

o Oferă posibilitatea cadrelor didactice de a-şi pregăti lecţii 
active folosind metodele activ-participative; 

Un factor important îl reprezintă Curriculum la decizia şcolii 
(CDŞ/CDL), în direcţia căruia se concretizează câteva obiective: 

• Crearea autonomiei elevului în studiul personal (cercetare, documentare, informare); 
• Diversificarea programelor opţionale şi lărgirea sferei de studiu a elevului/profesorului; 
• Crearea şi gestionarea unor activităţi tipice (redacţii, cercuri/cluburi de lectură, ateliere); 
• Implicarea activă a partenerilor proiectelor educaţionale interne (de consiliere şi orientare 

şcolară) în asigurarea unei informări exacte asupra statutului şi a rolului lor; 
• Implicarea părinţilor, a comunităţii economice şi a comunităţii în viaţa şcolii. 
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Ce tipuri de activităţi se pot desfăşura în C.D.I.? 

Rolul şi obiectivele C.D.I-ului pot fi îndeplinite printr-o gamă largă de activităţi: 

a) pedagogice: prezentarea C.D.I. şi  a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea 
documentară, formarea competenţelor din domeniul info-documentar prin CDŞ/CDL, activităţi 
şcolare, proiecte disciplinare şi inter/transdisciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea şi 
consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competenţelor cheie ale elevilor, învăţare 
remedială de tip „şcoala de după şcoală”, activităţi pentru copii şi tineri capabili de performanţă, 
orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, activităţi privind integrarea noilor tehnologii ale 
informării şi comunicării  (TIC) în activitatea didactică, parteneriate educative şi activităţi 
extraşcolare, utilizarea Platformei Şcolare de e-learning, a Bibliotecii Şcolare Virtuale. 

b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio-video şi mass-media, expoziţii, 
vizite şi întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere 
de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi 
culturale etc.; 

c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii  necesare utilizatorilor interni sau 
externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi 
locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, 
participarea la promovarea activităţilor C.D.I. şi a imaginii şcolii, etc; 

d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării C.D.I. (orar de funcţionare, planificarea 
activităţilor), a resurselor materiale (mobilier, materiale şi echipamente), a fondului documentar, a 
formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor 
planificate; 

C.D.I.-ul creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de muncă 
individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, devenind astfel un element 
motor în lupta contra eşecului şcolar. 

Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I-ul poate deveni pentru elevi o şcoală a responsabilităţii 
şi autonomiei, atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a celor de grup. Spaţiul special destinat 
profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la creşterea calităţii actului educaţional şi la formarea 
continuă a cadrelor didactice.   

Spaţiul C.D.I.-ului asigură condiţii optime pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin activităţi 
de informare, formare continuă, perfecţionare profesională pentru dezvoltarea competenţelor 
personale şi profesionale a persoanelor adulte din comunitate. 
 

Mai 2012 
prof. documentarist, 

Silvia Gurzun  
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21 Noiembrie 2008 – o zi plină de emoţii şi bucurii la  
Colegiul Tehnic “George Bariţiu” 

 
Cu siguranţă această zi va rămîne o zi specială pentru toţi elevii, 
cadrele didactice, personalul didactic şi nedidactic de la Colegiul 
Tehnic “George Bariţiu” din Baia Mare. S-a împlinit finalizarea 
unui mare proiect la care s-a muncit foarte mult şi s-a pus foarte 
mult suflet de către întreg colectivul angrenat în realizarea acestui 
proiect şi anume inaugurarea Centrului de Documentare şi 
Informare.  

Într-un cadru festiv, dar plin de emoţie, doamna director prof. 
Terica Bârle le-a urat bun venit tuturor invitaţilor la deschiderea acestui ”lăcaş de cultură” şi şi-a 
exprimat bucuria pentru că a reuşit ducerea la bun sfârşit a acestui proiect de înfiinţare a unui 
C.D.I. în liceu, a cărui rol este de a contribui la asigurarea egalităţii de şanse ale elevilor proveniţi 
din medii culturale, economice şi sociale diferite, prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii 
specifice. 

Prezenţi la acest eveniment au fost Mariana Pop, inspector general adjunct, Gelu Todoruţ, 
directorul Casei Corpului Didactic, Nicolae Nichita, primul director al liceului, inspectori şcolari, 
profesori şi elevi din şcoală  şi din alte şcoli din Baia Mare. 

Cu ceastă ocazie un grup de elevi din şcoală au prezentat 
invitaţilor primul lor proiect de cercetare documentară întitulat 
“George Bariţiu – o personalitate complexă”.  

Scopul acestui proiect a fost realizarea unei cercetări documentare 
privind viaţa şi activitatea lui George Bariţiu şi amenajarea unui 

colţ în Centrul de Documentare şi Informare cu 
produsele realizate ca finalitate a acestui proiect. 

Finalizarea Centrului de Documentare şi Informare a 
fost apreciată pozitiv de către toţi invitaţii la această zi 
de sărbătoare a Colegiului Tehnic „George Bariţiu” şi 
de doamna inspector general adjunct Mariana Pop care 
a catalogat activitatea de inaugurare a centrului având 
un feedback pozitiv.  

Noiembrie 2008 

Echipa de proiect: prof. Terica Bârle, prof. Gelu Todoruţ, prof. Silvia Gurzun,  prof. Vasile Pop,  
prof. Lidia Botezatu, prof. Claudiu Buxbaum, bibliotecar Daniela Pop, secretar şef Luciana Boloş  

PROFIL DE DEBUT... 
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“George Bariţiu – o personalitate complexă” 
- primul proiect de cercetare documentară derulat în C.D.I. - 

Ideea proiectului educaţional de cercetare documentară “George Bariţiu – o personalitate 
complexă” a pornit de la constatarea realizată în urma aplicării unui chestionar la nivelul liceului, 
pentru a vedea dacă elevii cunosc informaţii despre patronul spiritual al acestei instituţii de 
învăţământ. 

Concluzia la care s-a ajuns este că foarte puţini dintre ei au 
cunoştinţe despre cine a fost George Bariţiu şi care au fost 
domeniile lui de activitate. 

Un alt motiv întemeiat pentru implementarea acestui proiect a fost 
faptul că în fondul documentar al bibliotecii noastre nu s-au găsit 
surse de informare despre George Bariţiu, singura informaţie pe 
care am găsit-o era în Dicţionarul de Literatură Română, foarte pe 
scurt prezentată. 

Iată de ce s-a considerat că este important demararea acestui 
proiect de cercetare documentară privind viaţa şi activitatea lui 
George Bariţiu, pentru a aduna cât mai multe informaţii pe care 
apoi să le punem la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice din 
şcoala noastră sau a altor persoane din comunitatea locală care 
doresc pe viitor să se informeze. Considerăm că este locul cel mai 
potrivit ca într-o şcoală care-i poartă cu mândrie numele, să avem 

cât mai multe surse de informare şi documentare. 

În realizarea proiectului au fost implicaţi 12 elevi din clasele a X-a A şi a X-a B, coordonaţi de 
cadrele didactice: prof. Mariana Mureşan, prof. Lidia Botezatu, bibliotecar Daniela Pop, proiect 
iniţiat şi coordonat de doamna profesor documentarist Gurzun Silvia. 

Înainte de a demara activitatea de cercetare documentară, elevii au 
fost iniţiaţi de către profesorul documentarist în tehnicile de 
cercetare şi documentare (cele 6 etape ale unei cercetări 
documentare) în Centrul de Documentare şi Informare. 

Primele cercetări documentare s-au făcut la diverse instituţii de 
învăţământ şi cultură din oraşul nostru, după cum urmează: 
§ Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare 

§ Biblioteca Universităţii de Nord Baia Mare 
§ Biblioteca Casei Corpului Didactic Baia Mare 
§ Biblioteca Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare  

În aceste instituţii s-au găsit o parte din operele scrise de George 
Bariţiu şi multe alte referinţe bibliografice ale unor autori care au 
scris despre viaţa, ideile şi activitatea lui. 

Cercetările documentare au continuat cu o vizită la Jucu de Jos, 
locul de naştere a lui George Bariţiu, unde s-a constatat că nu mai există nici casa în care s-a 



___________________________ Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 
 

_____________________________________________ 14

născut GeorgeBariţiu, dar nici biserica de lângă casa parohială, unde a slujit tatăl lui. Din diversele 
mărturii de la oamenii din sat am aflat că George Bariţiu nici nu aminteşte în operele sale despre 
locul lui de naştere, deoarece familia lui s-a mutat înainte ca el să fi împlinit un an. Şi la biblioteca 
comunală din sat s-au găsit poze şi diverse documente sau cărţi. 

Următoarea vizită de documentare s-a făcut la Cluj, la  Biblioteca 
Centrală a Universităţii din Cluj şi Arhivele Naţionale din Cluj. 
La B.C.U. s-au cules foarte multe informaţii din referinţele 
bibliografice ale unor autori şi în special din periodice. 

Este important de menţionat faptul că la Arhivele Naţionale din 
Cluj am găsit 790 documente oficiale ale lui Bariţiu: acte personale 
(certificatul de naştere, acte de 
numire în diferite funcţii, 

paşapoarte, decrete de conferire a unor ordine şi medalii), 
corespondenţă (documentele privind rolul  în cadrul Dietei de la 
Cluj 1863-1864, activitatea în cadrul PNR), manuscrise 
(activitatea ştiinţifică şi publicistică), varia. 

Toate documentele găsite în activităţile de cercetare documentară, 
au fost adunate într-un dosar documentar întocmit în Centrul de 
Documentare şi Informare şi pus la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale.  

 
Noiembrie 2008 

Pop Lavinia, Ciolte Vlad, Buda Vlad 
Clasa a X-a A 

 

O altă reuşită a acestui proiect a fost participarea la Concursul Naţional „Cultură şi civilizaţie 
românească” unde echipajul format din elevii Pop Lavinia, Ciolte Vlad şi Hojda Dalina au obţinut 

o Menţiune! 
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Proiecte pedagogice şi culturale derulate în C.D.I. 

§ “Black and white” Balul Bobocilor 2008 – proiect educaţional de activitate extraşcolară 
organizat de elevii claselor a XI-a  

Coordonator proiect: prof. Camelia Bogdan  
§ “Adolescenţă fără tutun” – proiect educaţional realizat în parteneriat cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Maramureş 
Coordonator proiect: prof. Camelia Bogdan  

§ “George Bariţiu – o personalitate complexă” – proiect de cercetare documentară 
Coordonator proiect: prof. documentarist Silvia Gurzun 

§ “Lumina Crăciunului, lumina din noi” – acţiune comunitară în parteneriat cu Centrul de 
Primire în Regim de Urgenţă “Victor Babeş” şi Centrul Maternal “Victor Babeş” Baia Mare  

Coordonatori proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. Silvia Gurzun 
§ “Mihai Eminescu – o legendă a sufletului românesc” – proiect educaţional realizat în 

colaborare cu catedra de limba română 
Coordonator proiect: prof. Silvia Gurzun 

§ “Să aplicăm matematica în viaţa de zi cu zi” – proiect educaţional derulat în  parteneriat 
cu Grupul Şcolar Sanitar Baia Mare 

Coordonator proiect: prof. Anca Pop 
§  “Afacerea mea” – proiect educaţional pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale 

elevilor din clasele a XII-a 
Coordonator proiect: prof. Păuniţa Pârlog  

§ „Spune NU! morţii albe”– proiecte ducaţional de prevenire şi combatere a consumului de 
droguri, proiect premiat cu Locul I la concursul judeţean de proiecte antidrog 2009 şi Locul I la 
concursul de proiecte din cadrul Taberei de formare de la Năvodari „Împreună 2009” 

Coordonatori proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. Silvia Gurzun 
§ “Oraşe poluate, până când?” – proiect educaţional pe probleme de mediu, proiect ce a obţinut 

Premiul II la Sesiunea metodico-ştiinţifică de comunicări de la Colegiul Naţional „Vasile 
Lucaciu” 

Coordonator proiect: prof. Păuniţa Pârlog 
§ “Tradiţii şi valori multiculturale” – proiect cultural derulat în parteneriat cu Grupul Şcolar 

„Vasile Deac” din Vatra Dornei 
Coordonator proiect: prof. Stainer Claudia 

§ “Fascinaţia literaturii universale” – proiect educaţional realizat de catedra de limba română 
Coordonator proiect: prof. Lidia Botezatu 

§ “Mail art” – proiect derulat în parteneriat cu Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare 
Coordonator proiect: prof. Lidia Botezatu 

NOTE DE JURNAL ... 
 

An şcolar 2008-2009 
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Activităţi pedagogice şi culturale 
• Inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare  - echipa de proiect C.D.I. 
• „Roţi dinţate” – activitate realizată de prof. Ioan Gâz 
• „Comunicarea” - activitate realizată de prof. psiholog Laura Achim 
• „Consumul de tutun şi efectele sale” – activitate cu caracter educativ realizată de prof. 

psiholog Laura Achim şi prof. documentarist Silvia Gurzun 
• „Saint Nicolas” – activitate realizată în parteneriat cu un grup de elevi de la Colegiul 

Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare  – prof. Maciovan Nicollete 
• „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” - activitate realizată de prof. Mariana 

Mureşan şi prof. documentarist Silvia Gurzun 
• „Crăciunul la români” – concert de colinde oferit elevilor şi cadrelor didactice în pragul 

sărbătorilor de iarnă - prof. Vasile Fusar, prof. Maciovan Nicolette, prof. Chinde Daniela 
•  „Stop accidentelor! Viaţa are prioritate”- activitate pentru educaţia rutieră - diriginte 

prof. Big Radu 
•  „Boli cu transmitere sexuală” – activităţi de educaţie preventivă realizate de Asociaţia 

Genesis – la care au participat 11 clase  
• „8 Mars” – activitate în limba franceză – prof. Lia Chiorean, prof. Maciovan Nicolette 
• „Traductoare de temperatură” – prof. Buxbaum Claudiu 
• Prezentarea proiectelor E.T.G realizate de elevi – prof. Coţan Monica, clasa a IX-a A  
• „Să ne jucăm cu iubirea” – activitate la limba şi literatura  română – prof. Mureşan 

Petronela 
• „Cărţi deschise, uşi deschise ” – Lecţia de citire – prof. Lidia Botezatu, prof. Chinde 

Daniela 
• „Sisteme de operare” – prof. Buxbaum Claudiu 
• „Personajul feminin în literatură” – activitate realizată în cadrul inspecţie speciale 

pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Camelia Bogdan 

Alte activităţi ... 
• Vizite ghidate pe clase de elevi pentru prezentarea Centrului de Documentare şi  

Informare - prof. documentarist Silvia Gurzun, bibliotecar Daniela Pop 
• Activităţi de iniţiere în cercetare documentară  -  prof. documentarist Silvia Gurzun 
• Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii - evaluare portofolii cadre didactice 
• Realizarea revistei şcolii „Messenger cultural” - prof. Lidia Botezatu 
• Pregătiri pentru olimpiada la limba şi literatura română – catedra de Limba română 
• Pregătiri pentru olimpiada la limba engleză – catedra de Limba engleză 
• Pregătiri pentru olimpiada la tehnic faza judeţeană şi faza naţională – catedra tehnic 
• Pregătiri pentru olimpiada de matematică “Adolf Haimovici” – catedra de matematică 
• Finalizare proiect “Un viitor curat pentru lacul Firiza” – prof. Păuniţa Pârlog, prof. 

Hotea Octavia 
• Realizarea ghidului practic pentru orele de consiliere: „Crezi că ştii totul despre 

droguri?” – echipa de elevi responsabili cu culegerea şi tehnoredactarea materialelor, 
coordonator prof. documentarist Silvia Gurzun 

• Pregătirea materialelor pentru participarea la Festivalul Naţional INOVAFEST – 
Bucureşti 2009 – prof. Păuniţa Pîrlog, prof. Silvia Gurzun, prof. Livia Pop 
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• Pregătirea materialelor pentru Târgul ofertelor şcolare – Baia Mare 2009, echipa de 
proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. Silvia Gurzun, prof. Vasile Pop  

 Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice 
• „C.D.I. - Consiliere pentru inovaţia pedagogică ” – curs de formare a cadrelor didactice 

organizat de C.C.D., formator prof. metodist Florentina Baciu (2 grupe – 44 cadre didactice) 
• Promovarea ofertelor de cursuri oferite de C.C.D. Maramureş prin realizarea unui 

panou de informare în Sala profesorală; 
• Ziua metodică a bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti din judeţ – tema 

prezentată „C.D.I versus biblioteca şcolară” – formator prof. Gicu Marina, reprezentanţi ai 
C.C.D. Maramureş 

• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului I – prof. Haiduc Marcela 
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului I – prof. Ciutac Doina 

 Întâlniri tematice 
• Sedinţă catedra de limba şi literatura română - prof. Lidia Botezatu 
• Întâlniri ale Consiliului Şcolar al Elevilor - Consilier educativ prof. Camelia Bogdan 
• Diseminare – Vizită Bordeaux – prof. Tiberiu Mociran 
• Demarare proiect de parteneriat cu un liceu din Turcia – director adjunct  prof. Vasile Pop 
• Întâlnirea Consiliului Elevilor pentru dezbaterea R.O.I. – director adjunct Pop Vasile 
• Întâlniri ale Comisiei pentru olimpiadă judeţeană la tehnic – prof. din comisie 
• Prezentare material C.E.S. şi A.D.H.D. – informarea profesorilor – psiholog Laura Achim, 

consilier educativ Camelia Bogdan 
• Finalizarea concursului judeţean de proiecte antidrog „Împreună 2009” – insp. Amelia 

Baciu şi coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Maramureş – 
jurist Dumitru Măcelaru 

 Vizionări audio-video 

• „Gimnastica în concursuri” – prof. Eugenia Kando 
• „Inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare” – membrii din echipa de proiect 
• „Concertul de colinde de la Viena” – profesori 
• „Enigma Otiliei”- prof. Viorica Hordău, clasa a XI-a F  
• „George Bariţiu – o personalitate complexă” – prezentare prof. Rodica Ciarnău 

 Expoziţii tematice 

• Expoziţie de carte „George Bariţiu”  realizată în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu” cu ocazia inaugurării Centrului de Documentare şi Informare – bibliotecar Daniela 
Pop, prof. documentarist Silvia Gurzun 

• Expoziţie de Crăciun „Crăciunul la români” - prof. Viorica Hordău 
• Expoziţie de carte „Mihai Eminescu – o legendă a sufletului românesc ” – bibliotecar 

Daniela Pop 
• Expoziţie tematică „Valentine,s Day” - prof. Viorica Hordău 
• Expoziţii periodice cu proiectele şi activităţile desfăşurate în C.D.I. - prof. documentarist 

Silvia Gurzun şi bibliotecar Daniela Pop 
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Activităţi de consiliere şi orientare şcolară 

• Prezentarea ofertei educaţionale pentru clasele a XII-a – reprezentanţi ai 
Universităţii Tehnice Cluj Napoca  

• Prezentarea ofertei educaţionale pentru clasele a XII-a – reprezentanţi ai 
Universităţii de Nord Baia Mare 

• „Violenţa în şcoală” – activitate de consiliere, diriginte prof. Rodica Ciarnău – 
clasa a XI-a H  

Vizite la Centrul de Documentare şi Informare 

• Inspector general  adjunct  Mariana Pop 
• Director C.C.D. Gelu Todoruţ 
• Directori şi profesori din unităţi şcolare din judeţul Maramureş 
• Parteneri implicaţi în proiectele derulate la nivelul şcolii 
• Profesori documentarişti şi bibliotecari din alte unităţi şcolare din Baia Mare 

Septembrie 2009 
prof. documentarist, Silvia Gurzun 

 
Biblioteca şi cititorii ... 

 Biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. Ea trebuie 
să-şi facă simţită prezenţa, să ştie să-şi dezvăluie în modul cel mai adecvat 
măreţia tainelor, să-i cunoască bine pe cei ce doresc să-i devină cititori, să-
i ofere fiecăruia cărţile şi instrumentele muncii cu cartea necesare pentru 
şcoală, pentru viaţă.  

În ansamblul atribuţiilor educative ce revin bibliotecii şcolare, cartea 
devine doar unul dintre instrumentele activităţii de bibliotecă. Bibliotecarul şcolar trebuie să 
cumuleze calităţi de pedagog şi psiholog. În sprijinul lui vin şi cadrele didactice: diriginţii, 
profesorii de diverse specialităţi şi toţi ceilalţi factori care concură la educaţia elevilor. 

Biblioteca şcolarǎ participǎ la realizarea obiectivelor sistemului de învǎţǎmânt în ansamblu, 
precum şi a obiectivelor educaţionale.  

Activitǎţile bibliotecii noastre s-au axat în anul şcolar 2008 – 2009 pe achiziţia de carte, 
înregistrarea şi reluarea colecţiilor, realizarea unor statistici privind numărul de cititori şi cerinţele 
acestora şi în plus realizarea unor expoziţii tematice de carte, în funcţie de calendarul evenimentelor 
culturale derulate la nivel local, regional sau naţional.  

Numǎrul total de volume existente în fondul documentar al Centrului de Documentare şi 
Informare la sfârşitul anului şcolar este de 20561, numǎrul de utilizatori înscrişi 717, iar frecvenţa 
cititorilor 1724. 

Septembrie 2009 
Bibliotecar, Daniela Pop  



___________________________  Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 

______________________________________________    19

 

Proiecte pedagogice şi culturale derulate în C.D.I. 

§ “Balul Bobocilor 2009 – Dancing night” – proiect de activitate extraşcolară organizat de 
elevii claselor a XI-a  

Coordonatori proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. documentarist Gurzun Silvia  
§ “My school in Europe” – proiect educaţional realizat în cadrul Proiectului Multilateral 

Comenius - „To live in Agreement. Together against violence and conflicts” 
Coordonator proiect: prof. Chinde Daniela 

§ “Dăruind îţi dăruieşti” – acţiune comunitară a Consiliului Şcolar al Elevilor, proiect 
derulat în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Socială – Primăria Municipiului Baia Mare 

Coordonatori proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. documentarist Silvia Gurzun 
§ “Dezvoltarea de abilităţi tehnice eficiente” – proiect derulat în parteneriat cu Colegiul 

Tehnic „Carmen Sylva” Baia Mare 
Coordonator: prof. Pârlog Păuniţa  

§ „Cauza noastră comună” – proiect de educaţie ecologică şi colaborare fără frontiere în 
zona Tisei de Sus  

Coordonator: prof. Botezatu Lidia 
§ „Mărţişor cu suflet” – proiect umanitar, ateliere pentru confecţionări de mărţişoare  

Coordonator: prof. documentarist Silvia Gurzun 
§ „Job Shadow Day”  - proiect implementat de Junior Achievement Romania în parteneriat 

cu Colegiul Naţional „ Nicolae Titulescu” Baia Mare 
Coordonator: prof. Păuniţa Pârlog 

§ „S.O.S. Pămânul” – proiect de ecologizare şi educaţie pentru mediu 
Coordonator: prof. Gina Călăuz  

§ Simpozionul Naţional „Interferenţe” – Ediţia I 
Coordonator: dir. prof. Terica Bârle 

Activităţi pedagogice şi culturale 

• „My Music Idol” - activitate în limba engleză realizată de prof. Conea Manuela 
•  „Free Diving” - listesternig activity realizată de prof. Conea Manuela 
•  „Hapy Hallowen” – scenetă realizată de un grup de elevi din clasa a XII-a E – 

coordonator prof. Creţ Lorina  
•  „Concert colinde de Crăciun ” oferit de corul şcolii – prof. Haiduc Marcela 
• „Dragobete” - activitate culturală realizată de prof. Botezatu Lidia 
•  „Lansare de carte – Planificarea şi organizarea producţiei”- autori: inspector de 

specialitate Pop Livia şi prof. ing. Pîrlog Păuniţa 
• Realizare clip video „Cum te văd ceilalţi pe internet” – concurs naţional sigur.info – 

coordonator prof. Pop Vasile 
• Lecţie vizită / elevi din Turcia - „Sistemul educaţional din România” – în cadrul 

proiectului Leonardo - partener Asociaţia Manssio Firiza – prof. Conea Manuela 
• „Love is all around” – activitate coordonată de prof. Daniela Chinde 

An şcolar 2009-2010 
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• Lecţie vizită la o oră de limba engleză – participanţi elevi din Turcia – prof. Conea 
Manuela 

• Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică Cluj Napoca – echipa U.T. Cluj 
Napoca 

• Prezentare ofertă şcolară Universitatea „Vasile Goldiş” Filiala Baia Mare – echipa 
de proiect 

• „În căutare de şefi” – promovarea Asociaţiei Cercetaşilor Munţilor pentru atragerea de 
noi membrii în echipa de A.C.M. 

• Concursul Naţional „Quest” – faza naţională:  dir. prof. Terica Bârle, echipa de proiect 
• „Ziua Internaţională a Păsărilor” – prof. Alina Sălăjan 
• „Cercul de poezie” – prof. Mureşan Petronela, prof. Luminiţa Breha 
• „Dor de Nichita Stănescu” – activitate în Cadrul Cercului de Poezie – prof. Petronela 

Mureşan 
• „Lecţia pentru Toţi” – activitate de stimulare a lecturii – prof. Mureşan Petronela 
• Prevenirea şi combaterea consumului de droguri – dir. Măcelaru Ioan 

Alte activităţi ... 

• Vizite ghidate pentru noii utilizatori - prezentarea Centrului de Documentare şi  
Informare pentru elevii claselor a IX-a, prof. documentarist Silvia Gurzun, bibliotecar 
Daniela Pop 

• Activităţi de iniţiere în cercetare documentară  -  prof. documentarist Silvia Gurzun, 
bibliotecar Pop Daniela 

• Pregătire excursie documentară la NOKIA S.R.L. – prof. Pârlog Păuniţa, prof. Darolţi 
Mariana, prof. Gurzun Silvia 

• „Forumul Inovatorilor în Educaţie” – pregătirea proiectului pentru participarea la 
forum – participanţi: insp. Pop Livia, prof. Pârlog Păuniţa, prof. Gurzun Silvia, prof. 
Mariana Darolţi 

• Realizarea revistei şcolare „Messenger cultural” de către colectivul de elevi din echipa de 
redacţie - coordonator prof. Lidia Botezatu 

• Pregătiri pentru olimpiada la limba şi literatura română – catedra de limba română 
• Pregătiri pentru Concursul Naţional „Quest” la Limba Engleză - faza judeţeană/faza 

naţională – catedra de limba engleză 
• Pregătiri pentru Olimpiada la tehnic faza locală şi naţională – catedra tehnic 
• Pregătiri pentru participarea la Simpozionul Naţional “Perspective pentru un mediu 

durabil” – prof. Silvia Gurzun, prof. Sălăjan Alina, prof. Camelia Bogdan 
• Documentarea şi întocmirea proiectului pentru Simpozionul Naţional „Interferenţe” – 

Ediţia I - echipa de proiect 
• Comisia de Evaluare Bacalaureat 2009 – reevaluarea lucrărilor scrise la bacalaureatul 

din 2009 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice 

• „Fiecare elev merită o şansă” – curs de formare continuă a cadrelor didactice – 
organizator Asociaţia Bucura din Bucureşti – partener C.C.D. Maramureş 
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• „Tinerii antreprenori se formează în şcoală” – curs de formare continuă a cadrelor 
didactice – organizator Asociaţia Bucura din Bucureşti în parteneriat cu C.C.D. 
Maramureş (60 participanţi) 

• Promovarea ofertelor de cursuri oferite de C.C.D. Maramureş prin realizarea unui 
panou de informare în Sala profesorală; 

• Cercul pedagogic al profesorilor ingineri - Electronică – exemple de bune practici – 
participarea la Forumul Inovatorilor în Educaţie – insp. Pop Livia, prof. Păuniţa Pârlog, 
prof. Gurzun Silvia  

• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Turicu Adrian  
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Petronela Mureşan 
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Bogdan Camelia 

Întâlniri tematice 

• Sedinţă catedra de limba şi literatura română  - şef catedră prof. Lidia Botezatu 
• Întâlniri ale membrilor din Consiliul Şcolar al Elevilor – consilier educativ prof. Camelia 

Bogdan (10) 
• Diseminare – Vizită în Slovacia – în cadrul proiectului Comenius – „To live in 

Agreement. Together against violence and conflicts”- prof. Chinde Daniela 
• Consiliul Şcolar al Elevilor – demarare proiect amenajare Cabinet informatică – dir. 

adj. Vasile Pop, consilier educativ  prof. Camelia Bogdan 

Vizionări audio-video 

• „Baia Mare – oraş european” – prof. Stainer Claudia, prof. Conea Manuela 
• „Balul Bobocilor 2009” – organizatori şi concurenţi 
• „Ion” – prof. Viorica Hordău 
• „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” – prof. Pârlog Păuniţa 

Expoziţii tematice 

• Expoziţie de carte cu publicaţiile noi de specialite apărute în fondul documentar al C.D.I. – 
bibliotecar Pop Daniela 

• Expoziţie  „Happy Hallowen” – clasa a XII-a E - prof. Creţ Lorina 
• Expoziţie de Crăciun –  lucrări realizate de elevii claselor X-XII, bibliotecar Daniela Pop 
• Expoziţii periodice cu proiectele şi activităţile desfăşurate în C.D.I. - prof. documentarist 

Silvia Gurzun, bibliotecar Daniela Pop 

Vizite la Centrul de Documentare şi Informare 

§ Director C.C.D. prof. Gelu Todoruţ, reprezentanţi din partea I.S.J. Maramureş 
§ Directori  şi profesori din unităţi şcolare din judeţul Maramureş  
§ Cadre didactice din alte unităţi şcolare din judeţul Maramureş 

Septembrie 2010 

prof. documentarist, Silvia Gurzun 
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Biblioteca şi cititorii ... 

Bibliotecile şcolare sunt considerate ca fiind colecţii de cărţi, periodice şi 
alte resurse documentare şi informaţionale pentru uzul elevilor şi 
profesorilor. Trebuie avut în vedere rolul lor educaţional şi organizator 
al resurselor cunoaşterii.  

Colaborarea între bibliotecă şi planurile de învăţământ este necesară 
pentru a corobora oferta bibliotecilor în materie de resurse documentare, 
de informare şi cerinţele informaţionale ale şcolilor.  

Este esenţială participarea activă a elevilor la viaţa acestui spaţiu de cultură şi, în acelaşi timp, 
mărirea constantă a numărului de cititori, creându-se astfel o legătură constructivă extrem de 
puternică, condusă cu abilitate de către bibliotecar în direcţia dorită.  

Treptat, cititorii îşi vor fixa o direcţie care se pliază perfect cu scopul real al bibliotecii, îmbinând în 
aceeaşi activitate utilul cu plăcutul. 

În acest sens, activitǎţile bibliotecii în anul şcolar 2009-2010 s-au axat pe diversificarea ofertei 
resurselor documentare prin achiziţionarea unor publicaţii de mare necesitate în derularea 
procesului educaţional din şcoala noastră.  

La sfârşitul anului şcolar, numǎrul total de volume existente în bibliotecǎ este de 20572, numǎrul 
utilizatorilor crescând la 884, iar numǎrul volumelor eliberate elevilor şi cadrelor didactice 
(tranzacţii de împrumut) 1982. 

 
Septembrie 2010 

Bibliotecar, Daniela Pop  
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Proiecte pedagogice şi culturale derulate în C.D.I. 

§ “Carnavalul Adolescenţilor - Balul Bobocilor 2010” – proiect de activitate extraşcolară 
organizat de elevii claselor a XI-a 

Perioada derulării: 28 septembrie -11 noiembrie 2010 
Coordonatori proiect: prof. Camelia Bogdan, prof. documentarist Gurzun Silvia  

§ „Săptămâna Antiviolenţă” şi seminarul tematic  “Spune NU! Violenţei” – acţiuni 
realizate în cadrul proiectului Comenius “To Live in Agrement. Together against violence 
and conflicts”  

Perioada derulării: 4-8 octombrie 2010 
Coordonator proiect: prof. Chinde Daniela 

§ “Să călătorim liber prin Europa cu T.I.C.” – proiect interdisciplinar de iniţiere în 
tehnicile de cercetare documentară – clasa a IX-a F 

Perioada derulării: 1-22 octombrie 2010 
Coordonator proiect – prof. Gurzun Silvia 

§ „Vise albe, zboruri frânte” – proiect de parteneriat educaţional pentru prevenirea şi 
combaterea consumului de droguri, partener Centrul de Prevenire Antidrog Maramureş  

Perioada derulării: noiembrie-decembrie 2010 
Coordonator proiect: prof. Camelia Bogdan 

§ “Porţi deschise larg prietenie în pragul sărbătorilor de iarnă” – proiect de parteneriat 
cu Şcoala cu clasele I-VIII Certeze 

Perioada derulării: 19-20 decembrie 2010 
Coordonatori proiect: prof. Gurzun Silvia, prof. Haiduc Marcela, bibliotecar Daniela Pop 

§ “Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori” – prima ediţie a Concursului Judeţean 
organizat de Colegiul Tehnic „George Bariţiu”  

Perioada derulării: 18 februarie 2011 
Coordonatori: prof. Pîrlog Păuniţa, prof. Gurzun Silvia  

§ „Job Shadow Day” - proiect implementat la nivel naţional de Junior Achievement 
Romania şi coordonat pe plan local de C.N. „Nicolae Titulescu” Baia Mare 

Perioada derulării: 3 martie 2011 
Coordonator proiect: prof. Păuniţa Pârlog 

§ “To Live in Agrement. Together against violence and conflicts” – în cadrul 
proiectului Comenius a avut loc vizita reprezentanţilor din ţările partenere în proiect: 
Turcia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Polonia 

Perioada derulării: 21 -26 martie 2011  
Coordonator proiect: prof. Chinde Daniela 

§ Concursul Naţional „Quest” – Ediţia a II-a  
Perioada derulării: 9 aprilie 2011 

Coordonatori proiect: dir. prof. Terica Bârle, prof. Daniela Chinde 
§  „Compania Anului 2011” – participare la faza naţională de la Bucureşti, în cadrul 

Târgului Absolvenţilor 2011, cu un echipaj format din 3 elevi din clasa a XII-a 

An şcolar 2010-2011 
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Perioada derulării:  15 aprilie 2011  
Coordonatori proiect: prof. Păuniţa Pîrlog, prof. Silvia Gurzun 

§ „Cărţile cresc oameni” – proiect educaţional  pentru stimularea lecturii în rândul elevilor 
de la Colegiul Tehnic. „George Bariţiu”, clasele IX-XII 

Perioada derulării: 1 – 29 aprilie 2011 
Responsabili: Catedra de limba şi literatura română, bibliotecar Pop Daniela  

§ „La pas prin Maramureş” – proiect finaţat de Fundaţia Soroş Romania – pentru elevii cu 
o situaţie familială şi finaciară precară 

Perioada derulării: mai – septembrie 2011 
Coordonator proiect: prof. Mihaela Markovits 

§ Simpozionul Naţional „Interferenţe” – Ediţia a II-a 
Perioada derulării: 6-7 Mai 2011  

Coordonatori: dir. prof. Terica Bârle, dir. adj. Vasile Pop, prof. Camelia Bogdan 
Coordonatori secţiuni: prof. Gurzun Silvia, prof. Buxbaum Claudiu, prof. Octavian Butuza 

§ Workshop „Interferenţe – abordare interdisciplinară prin C.D.I.” – la care au 
participat câte 3 elevi şi profesorul documentarist din 8 şcoli din judeţul Maramureş 

Perioada derulării: 6 Mai 2011  
Coordonatori: insp. Ligia Duruş, dir. CCD Gelu Todoruţ, prof. Gicu Marina 

Organizatori: prof. Gurzun Silvia, bibliotecar Pop Daniela 
§ „How different are we?” – în cadrul proiectului Comenius a avut loc în perioada 15-22 

Mai 2011 vizita reprezentanţilor din ţările partenere în proiect: Turcia, Spania, Bulgaria, 
Slovacia, Italia, Lituania, Letonia şi Cehia. 

Perioada derulării: 15-22 mai 2011 
Coordonator proiect: prof. Claudia Stainer 

Activităţi pedagogice 

• Prezentare C.D.I. - vizite ghidate pentru noii utilizatori clasele IX E, IX B, IX A, IX C, IX 
D - prof. documentarist Silvia Gurzun, bibliotecar Daniela Pop 

• Şedinţă Comisii metodice/Responsabili catedre - dir. prof. Terica Bârle, dir. adj. prof. 
Vasile Pop 

• Şedinţă Comisia de evaluare PAS - director prof. Terica Bârle 
• Şedinţă Consiliul Profesoral - director adjunct Vasile Pop 
• Întocmirea documentaţiei pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale prin reţele parteneriale” POSDRU/85/1,1/S/57551 -  
coordonator director adjunct prof. Vasile Pop 

• „The World of William Shakspeare” – activitate realizată la clasa a XI-a B – prof. Conea 
Manuela 

• Documentarea şi întocmirea proiectului pentru Simpozionul Naţional „Interferenţe” – 
ediţia a II-a - echipa de proiect 

•  „Prezentare povestire” - activitate realizată la clasa a X-a E de prof. Lidia Botezatu 
• „A famous person” – activitate realizată la clasa a X-a D – prof. Chinde Daniela 
• Workshop „With Tales” – activitate realizată la clasele  X A, XB - prof. Stainer Claudia 
• „Mihai Eminescu – poet fără frontiere” – prof. Mureşan Petronela 
• Evaluare ARACIP – comisia de evaluare externă 
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• Evaluare elevi C.E.S. – insp. Timocea Lucreaţia, insp. Marcela Pop 
• Prezentarea ofertei educaţionale a Administaţiei Naţionale a Peniteciarelor elevilor 

din clasele a XII-a – ofiţer Andreea Netedu 
• „Contribuţia femei la progresul umanităţii” – prof. Mureşan Petronela 
• „Cel mai bun povestitor” – activitate realizată la clasele XII B şi X E – prof. Lidia 

Botezatu 
• Pregătire pentru participarea la concursul pe teme europene cu ocazia Zilei Europei „Să 

cunoaştem patrimoniul european”, organizat de CDIMM Maramureş - bibliotecar Pop 
Daniela, secretar Luciana Boloş, prof. Alina Sălăjan 

• Realizarea revistei şcolii „Messenger cultural” de către colectivul de elevi din echipa de 
redacţie - coordonator prof. Lidia Botezatu 

• Pregătiri pentru Concursul Naţional „Quest” la limba engleză/faza judeţeană/faza 
naţională – catedra de limba engleză 

• Pregătiri pentru olimpiada la tehnic faza locală şi naţională – catedra tehnic 
• Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică Cluj Napoca – echipa U.T. Cluj 

Napoca 
• Prezentare ofertă şcolară Universitatea „Vasile Goldiş”-  Filiala Baia Mare 
• Prevenirea şi combaterea consumului de droguri – dir. Măcelaru Ioan 

Activităţi culturale 

• Ateliere de creaţie:  
- realizarea filmului pentru acţiunile din cadrul proiectului „Săptămâna Antiviolenţă” – 

prof. Chinde Daniela, prof. Silvia Gurzun 
- realizarea unui clip de promovare a României pentru proiectul Comenius „How different 

are we?” – prof. Silvia Gurzun, prof. Stainer Claudia 
- realizarea noului site a şcolii – prof. Silvia Gurzun, prof. Vasile Pop 

• Participare concurs „ Hallowen Parade” – acţiune realizată în parteneriat cu 5 licee din 
Baia Mare şi coordonată de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare – prof. Conea 
Manuela  

• Expoziţie de Hallowen – cu lucrări realizate de elevii claselor X-XII  
• Vizită de studiu – a unui grup de elevi din Turcia în cadrul proiectului Leonardo da Vinci, 

proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia Mansio Firiza 
• Întâlniri tematice – Consiliul Şcolar al Elevilor 
• Vizionare audio-video „Captivi în libertate” – clasa IX A, IX C - prof. Păcurar 

Loredana şi prof. Popescu Simona  
• „Concert colinde de Crăciun ” – oferit de corul şcolii – prof. Haiduc Marcela, prof. 

Luminiţa Breha, prof. Simona Popescu 
• „Will you be my Valentine?”  - activitate realizată de catedra de limbi moderne cu ocazia 

zilei Sf. Valentin 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice 

• Curs de acordare a primului ajutor – realizat de reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie – filiala Maramureş  
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• Finalizarea proiectului implementat de Asociaţia Bucura în parteneriat cu C.C.D. 
Maramureş „Tinerii antreprenori se formează în şcoală” şi „Fiecare elev merită o 
şansă”– curs de formare continuă a cadrelor didactice – organizator Asociaţia Bucura din 
Bucureşti în parteneriat cu C.C.D. Maramureş (30 participanţi) 

• Promovarea ofertelor de cursuri oferite de C.C.D. Maramureş - panou de informare în 
Sala profesorală; 

• Cercul pedagogic al profesorilor ingineri - Electronică – insp. Pop Livia 

Întâlniri tematice 

• Sedinţă catedra de limba şi literatura română - şef catedră prof. Mureşan Petronela (3) 
• Întâlniri ale membrilor din Consiliul Şcolar al Elevilor – consilier educativ prof. Camelia 

Bogdan (10) 
• Întâlniri ale echipei de proiect pentru organizarea Simpozionului Naţional ”Interferenţe”– 

Ediţia a II-a (5) - dir. Terica Bârle, dir. adj. Vasile Pop 
• Evaluare externă ARACIP – comisia de evaluare 

Vizionări audio-video 

• „Baia Mare – oraş european” – prof. Conea Manuela 
• „Balul Bobocilor 2010” – organizatori şi concurenţi 
• „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” – prof. Viorica Hordău 
• „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” – prof. Lidia Botezatu 

Expoziţii tematice 

• Expoziţie  „Happy Hallowen” – clasa a XII-a E - prof. Conea Manuela 
• Expoziţii periodice cu proiectele şi activităţile desfăşurate în C.D.I. - prof. documentarist 

Silvia Gurzun, bibliotecar Daniela Pop 
• Expoziţie tematică „Fapte bune, fapte rele” pentru combaterea violenţei în mediul şcolar – 

prof. Chinde Daniela 
• Expoziţii de desene şi afişe pe tema combaterii consumului de droguri, în cadrul proiectului 

„Vise albe, zboruri frânte”- prof. Camelia Bogdan, bibliotecar Daniela Pop 

Vizite la Centrul de Documentare şi Informare 

§ Director C.C.D. prof. Gelu Todoruţ 
§ Inspector general I.S.J. Maramureş, prof. Mariana Pop 
§ Inspectori de specialitate I.S.J. Maramureş: prof. Marcela Pop, prof. Ligia Duruş, 

prof. Valentina Todoran, prof. Lucreţia Timocia  
§ Profesori ingineri din alte unităţi şcolare din Baia Mare 

 
 Septembrie 2011 

prof. documentarist,  Silvia Gurzun 
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Biblioteca şi cititorii ... 

Munca de organizare a bibliotecii şcolare presupune, pe lângă cunoştinţele de 
biblioteconomie modernă pe care le posedă fiecare bibliotecar, cunoaşterea 
aspectelor specifice şcolii în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca respectivă şi 
a principiilor de modernizare a învăţământului actual.  

Fără îndoială că dintre factorii de bază, care orientează modul de organizare a 
bibliotecii, nu pot lipsi indicaţiile pe care le cuprind programele şi manualele 
şcolare, sfatul directorului, al profesorilor de specialitate, al diriginţilor. 

În procesul instructiv-educativ, desfăşurat în şcoală pe baza unui plan de învăţământ minuţios şi 
chibzuit întocmit, se realizează, în strânsă corelaţie, instrucţia şi educaţia tineretului. Fără a putea 
fi separate mecanic una de alta, instrucţia şi educaţia se împletesc în orice activitate organizată în 
şcoală pentru a duce la însuşirea culturii. Cultura nu se poate dobândi însă decât prin lectură.  

Astfel, am demarat proiectul “Cărţile cresc oameni”, derulat pe o perioadă de o lună, în urma căruia 
interesul pentru lectură al elevilor a crescut simţitor, ei putând să-şi noteze impresiile legate de 
cărţile citite în “Jurnalul cititorului pătimaş”. 

Ceea ce trebuie remarcat, este că, treptat, biblioteca devine un spaţiu al regăsirii, al identificării cu 
propria trăire, de care adolescenţii se simt ispitiţi, implicându-se astfel în viaţa universului unic al 
cărţilor. De aici va rezulta şi permanenta grijă a bibliotecarului de a menţine un mediu propice 
vârstei, atractiv şi totodată diversificat, implicându-se cu consecvenţă în îmbogăţirea fondului 
cultural. 

Numǎrul total de volume existente în bibliotecǎ la sfârşitul anului şcolar este de 20580, numǎrul 
de utilizatori 815, iar numǎrul volumelor eliberate (tranzacţii de împrumut) 1837. Abonamente 
periodice: Lex Navigator – program legislativ, Graiul Maramureşului, Tribuna Învăţământului. 

 Septembrie 2011 
Bibliotecar,  Daniela Pop 
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Proiecte pedagogice şi culturale derulate în C.D.I. 

§ “Love Story - Balul Bobocilor 2011” – proiect de activitate extraşcolară, organizatori 
elevii claselor a XI-a, grupul ţintă: elevii claselor a IX-a  
- Perioada derulării: 28 septembrie -11 noiembrie 2011 / Nr. elevi implicaţi: 60 

Coordonator proiect: prof. Camelia Bogdan  
§ „Centrul Info.doc_point” – finalizarea proiectului dotat cu calculatoare prin Programul 

Naţional „Assoclic 2011” - implementat de Asociaţia Ateliere fără Frontiere, Bucureşti   
- Perioada derulării: noiembrie 2011 - februarie 2012 / Nr. elevi implicaţi: 20 

Coordonator proiect: prof. Gurzun Silvia 
§ “Târgul de Crăciun 2011” – proiect cultural pentru obţinerea unor fonduri extrabugetare 

în vederea amenajării Centrului Info.doc_point 
- Perioada derulării: 1 noiembrie - 23 decembrie 2011 / Nr. elevi implicaţi: 25 

Coordonator proiect: prof. Gurzun Silvia 
§ „Darwin Day 2012” – program naţional interşcolar pe tema evoluţiei, implementat la 

nivel naţional de Asociaţia Secular-Umanistă din Romania  
- Perioada derulării: 12 februarie - 22 mai 2012 / Nr. elevi implicaţi: 15 

Coordonator proiect: prof. Alina Sălăjan 
§ „Mărţişor cu suflet” – proiect umanitar / ateliere de creaţie pentru confecţionarea de 

mărţişoare 
- Perioada derulării: 15 februarie – 1 martie 2012 / Nr. elevi implicaţi: 25 

Coordonator proiect: prof. Gurzun Silvia 
§ „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori” – concurs judeţean pentru dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale ale elevilor din liceele şi grupurile şcolare tehnice 
- Perioada derulării: 24 februarie 2012 / Participanţi: 9 licee din judeţul Maramureş 

Coordonatori: prof. Păuniţa Pîrlog, prof. Silvia Gurzun 
§ “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele 

parteneriale”- proiect POS DRU, finanţat din Fondul Social European 
- Perioada derulării: 23-24 februarie 2012 / Participanţi: 7 membrii din echipa de proiect 

Coordonatori: prof. ing. Liliana Ionuţ, prof. Vasile Pop 
§ Concursul Naţional „Quest” – Ediţia a III-a  

Coordonatori proiect: prof. Terica Bârle, prof. Daniela Chinde 
§ ”Microcontroller applications in vocational education” – proiect Leonardo derulat în 

parteneriat cu şcoli din Spania, Italia, Bulgaria, Austria, Slovenia, Belgia şi Turcia 
- Perioada derulării: 28-31 martie / Participanţi: 23 de reprezetanţi din ţările partenere 

Coordonator proiect: prof. Simona Popescu 
§ „Şcoala Altfel” – program derulat la nivel naţional în perioada 2-6 aprilie – realizarea 

unor ateliere de muzică, dans şi împletituri pentru elevii claselor IX-XII / 50 participanţi  
Coordonator activităţi: prof. Silvia Gurzun 

§ Simpozionul Naţional „Interferenţe” – ediţia a III-a, organizat de Colegiul Tehnic „George 
Bariţiu” Baia Mare  

 Coordonator: dir. prof. Camelia Bogdan 

An şcolar 2011-2012 
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Activităţi pedagogice 
• Prezentare C.D.I. - vizite ghidate pentru noii utilizatori din clasele IX E, IX B, IX A, IX 

C, IX D - prof. documentarist Silvia Gurzun, bibliotecar Pop Daniela (6) 
• Activităţi de iniţiere a elevilor în cercetarea documentară - pentru elevii implicaţi în 

diverse proiecte sau care au lucrat individual - prof. documentarist Silvia Gurzun, 
bibliotecar Pop Daniela (23) 

• Şedinţă Proiect Comenius/echipa de proiect -  prof. Stainer Claudia (2) 
• Şedinţă Proiect Leonardo/echipa de proiect -  prof. Popescu Simona (2) 
• „Ziua Europeană a limbilor străine”– proiect realizat în parteneriat cu 4 licee din Baia 

Mare - prof. Chinde Daniela, catedra de limba engleză 
• Şedinţă Comisii metodice/Responsabili catedre  -  dir. prof. Terica Bârle, dir. adj. 

Vasile Pop (2) 
•  Şedinţe Consiliul Şcolar al Elevilor  -  dir. prof. Terica Bârle, prof. Camelia Bogdan (5) 
• Ziua Francofoniei – activitate realizată de catedra de limba franceză: prof. Popan Mihaela, 

prof. Dan Camelia 
• Prezentarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic „George Bariţiu” elevilor din clasele a 

VIII-a de la Şcoala I.L.Caragiale Baia Mare – dir. adj. Vasile Pop, prof. Turicu Adrian, 
prof. Gurzun Silvia  

• Pregătirea  materialelor de promovare a ofertei şcolare în vederea participării  la Târgul 
ofertelor şcolare – organizat de I.S.J. Maramureş – director prof. Camelia Bogdan, prof. 
Chinde Daniela, prof. Vasile Pop, prof. Silvia Gurzun 

Activităţi culturale 
• Ateliere de creaţie – pictură şi abilităţi practice pentru confecţionarea de podoabe şi 

ornamente de Crăciun în cadrul proiectului „Târgul de Crăciun 2011” 
• Participare concurs „ Hallowen Party” – acţiune realizată în parteneriat cu 5 licee din 

Baia Mare şi coordonată de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare – coordonator 
prof. Conea Manuela  

• Ateliere de creaţie – confecţionări de mărţişoare în cadrul proiectului cultural „Mărţişor 
cu suflet” 

• Expoziţie  „Happy Hallowen” – clasa a XII-a - prof. Conea Manuela 
• Expoziţie tematică „Darwin Day” – elevii din echipa de proiect 
• Expoziţie tematică„Vine Moş Crăciun” –  cu lucrări realizate de elevii claselor a IX-a – 

bibl. Daniela Pop, Angelica Berindan 
• Expoziţie de carte cu publicaţiile noi apărute în fondul documentar al C.D.I. - bibliotecar 

Pop Daniela 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice 
• Curs de formare „Manager de proiect” – insp. prof. Ligia Duruş  
• Curs de formare „Metodist” – insp. prof. Pop Marcela 
• Curs de formare „Mentor” – prof. Hopârtean Ana 
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Daniela Chinde 
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Claudia Stainer 
• Inspecţie curentă pentru obţinerea gradului didactic II – prof. Silvia Gurzun 
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• Cercul pedagogic al profesorilor ingineri - Electronică – insp. Pop Livia 
• Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Vasile Pop 

Întâlniri tematice 
• Sedinţă catedra de limba şi literatura română - şef catedră prof. Mureşan Petronela (1) 
• Întâlniri ale membrilor din Consiliul Şcolar al Elevilor – consilier educativ prof. Camelia 

Bogdan (6) 

Vizionări audio-video 
• „Prezentarea filmului de promovare a şcolii” elevilor de la Şcoala I.L.Caragiale – dir. 

adj. Vasile Pop 
• „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” – prof. Lidia Botezatu 

Vizite la Centrul de Documentare şi Informare 
• Inspectori de specialitate I.S.J. Maramureş: prof. Ligia Duruş, director C.C.D. Gelu 

Todoruţ, insp. Pop Marcela, insp. general Mariana Pop  
• Vizită de studiu a unui grup de elevi din Turcia, în cadrul proiectului Leonardo derulat în 

parteneriat cu Asociaţia Mansio Firiza 
Mai 2012 

prof. documentarist, Silvia Gurzun 
Biblioteca şi cititorii ... 

Într-o bibliotecă, sursele tradiţionale specifice se îmbogăţesc cu surse noi, bazate pe tehnologie 
modernă: documentele primare clasice se completează cu documente electronice; catalogului 
tradiţional  îi corespunde varianta sa modernă - catalogul online; lucrările bibliografice tradiţionale 
sunt completate cu bazele de date bibliografice. 

Scopul bibliotecii este acela de a valorifica şi transmite  informaţia, de a 
furniza utilizatorilor date precise în timpul cel mai scurt. Acest lucru este 
posibil prin informatizarea bibliotecilor şcolare, rezultatul fiind 
economisirea timpului destinat investigării şi al spaţiului de lectură.  

În contextul acestei analize de nevoi programul de formare în domeniul 
informatizării bibliotecilor şcolare oferă  instrumentele ce ajută la 
descrierea eficientă a publicaţiilor astfel încât regăsirea informaţiilor 

cuprinse în documente să se facă  rapid şi corect. Biblioteca unităţii a achiziţionat softul  - 
BiblioPhil – program de evidenţă informatizată a cărţilor. 

Evoluţia tehnicii nu devine un impediment în activitatea bibliotecii. De aceea, bibliotecarul va fi 
deschis spre tot ceea ce presupune această latură a vieţii, însă niciodată nu va renunţa la cartea 
tipărită. Mereu deschis spre dorinţele cititorilor, el (bibliotecarul) va încerca să urmărească scrierile 
noului curent şi, mai ales, să-şi surprindă mereu cititorii prin ineditul temelor şi a titlurilor 
achiziţionate. 

Numǎrul total de volume existente în bibliotecǎ la sfârşitul anului şcolar - 20592, numǎr 
utilizatori activi - 802, numǎrul volumelor eliberate, tranzacţii de împrumut - 1648. 

Mai 2012 
Bibliotecar, Daniela Pop
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“Adolescenţă fără tutun” 

Cu prilejul Zilelor Tineretului în perioada 10 -14 noiembrie 2008 în liceul nostru s-a derulat 
proiectul educaţional cu tema: “Adolescenţă fără tutun!” care a avut drept scop reducerea 
fumatului în rândul elevilor de la Colegiul Tehnic „George Bariţiu”. 

 Activităţile proiectului au fost focalizate în jurul a trei direcţii 
principale de acţiune: 
1. informarea grupului ţintă asupra pericolului pe care-l 
reprezintă fumatul (prin pliante, broşuri, filme, casete, reviste, 
prezentări Power Point etc.); 
2. implicarea elevilor fumători în campania de “popularizare” a 
riscului fumatului în rândul colegilor lor; 
3. reducerea cu 50% a numărului de fumători din rândul elevilor 
din liceul nostru. 

Prin aplicarea unui chestionar la un eşantion de 250 de elevi cu 
vârste cuprinse între 15-19 ani din Colegiul Tehnic „George 
Bariţiu”, a reieşit că 63.2% dintre elevi fumează, din care activi 
44%, ocazional 19.2%.  

Din analiza chestionarului a rezultat că: 
- a crescut numărul de elevi care fumează; 
- a scăzut vârsta la care a apărut tentaţia fumatului. 

Cauzele care au generat creşterea numărului de fumători de la o 
vârstă atât de mică sunt:  
- din curiozitate; 
- criza adolescenţei, anturajul, imitaţia; 
- mass-media (cu exemple negative); 
- reclame la ţigări la tot pasul; 
- oferta largă a produselor. 

Ţinând cont de elementele de mai sus, am propus un complex de 
activităţi de combatere a fumatului în rândul elevilor din clasele 
IX-XIII. Acesta este un proiect de importanţă naţională, deoarece această problemă caracterizează 
tineretul de această vârstă. Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat în Săptămâna 
Educaţiei Globale 17 – 21 noiembrie 2008. 

Noiembrie 2008 
Elevi: Căprar Mihaela, Ile Iulia, Ledezeu Lucian, Vanţa Anamaria  

PROIECTE EDUCATIVE – EXPERIENŢE DE SUCCES 
 

An şcolar 2008-2009 
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„Lumina Crăciunului, lumina din noi” 

Valoarea spirituală a Crăciunului este singura care contează în aceste zile. Crăciunul este, de fapt, 
şi aşa ar trebui să rămână, o stare de spirit. În copilărie oamenii o simt cu tot sufletul, apoi pierd 
câte ceva din ea, iar unii chiar nu mai sunt în stare să o regăsească niciodată. Lumina, liniştea şi 
bucuria din zilele premergătoare marii sărbători creştine trebuiesc trăite în suflet. Simţite 
astfel, aceste trăiri nobile fac ca spiritul Crăciunului să intre cu adevărat în fiecare dintre noi. Cel 
mai mare dar al Crăciunului îl reprezintă bucuria sufletească pe care ne-o aduce naşterea 
Domnului, pacea din inimă, puterea de a-i ajuta şi înţelege pe cei din jur. 

În aceste zile elevii, părinţii acestora şi profesorii Colegiului Tehnic 
“George Bariţiu” s-au impregnat cu spiritul Crăciunului printr-un 
gest simbolic, cu încărcătura afectivă ce relevă altruismul şi 
sensibilitatea. 

Proiectul educaţional întitulat sugestiv “Lumina Crăciunului, 
lumina din noi” a pornit de la parteneriatele încheiate între şcoala 
noastră şi Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Victor Babeş”, 

respectiv Centrul Maternal “Victor Babeş” Baia Mare. Prima etapă a proiectului a vizat acţiunea 
de donaţie la nivelul fiecărei clase din liceu, sumele fiind dirijate spre Asociaţia “George Bariţiu”, 
înfiinţată tocmai spre a sprijini asemenea activităţi. 

Vizita echipei de proiect (alcatuită din profesorii  Camelia Bogdan, Silvia Gurzun şi Vasile Fusar) la 
cele două centre au relevat necesităţile mamelor şi copiilor găzduiţi aici. 

Astfel că din suma de 1700 lei s-au achiziţionat: un aragaz, două 
aspiratoare, un fier de călcat, articole de îmbrăcăminte noi şi 
dulciuri. Donaţiile s-au mai concretizat în articole de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, jucării şi alte bunuri necesare existenţei zilnice. 

Adeziunea elevilor noştri la această activitate a fost cu atât mai 
puternică cu cât prin intermediul ei au fost declanşate atitudini 
pozitive de prietenie, compasiune, solidaritate şi ajutor pentru 
persoanele aflate în dificultate. 

Activitatea finală desfăşurată în cele două centre a cuprins 
distribuirea cadourilor, concertul de colinde, jocurile şi discuţiile 
între elevii, profesorii noştri şi copiii de aici. 

Atmosfera încărcată de emoţie, bucurie, lumina şi căldura ne-a 
învăluit pe toţi, oferindu-ne momente magice, unice, de neuitat. 

Lumina din ochii acestor copii minunaţi, dezavantajaţi de soartă ne-a umplut pe noi de lumină, 
spiritul umanitar şi sensibilitate conferind mai multă unitate instituţiei noastre şcolare. 

     
Decembrie 2008 

Coordonator proiecte şi programe educative, 
prof. Camelia Bogdan 
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„Spune Nu! morţii albe ” 

Ideea proiectului s-a născut din conştientizarea că adolescenţa este vârsta tensiunilor emoţionale şi 
a angoaselor aparent de neînţeles pentru cei din jur, vârsta la care cauţi soluţii pentru a le depăşi şi 
astfel poţi să cazi foarte uşor în capcană. Realitatea crudă este aceea a consumului de droguri ce a 
luat forma unui fenomen social nu numai la nivel mondial ci şi national, şi din păcate urban. 

Categoria cea mai expusă acestui 
fenomen este cea a adolescenţilor, a 
tinerilor. Agitaţia zilnică de care 
fiecare dintre noi ne lovim, ne face 
uneori să ne îndreptăm atenţia spre 
alte lucruri decât cele cu adevărat 
importante. Fără să ne dăm seama, 
punem pe primul plan probleme 
minore în detrimentul altora, 
esenţiale. 

Iată de ce un grup de elevi cu 
initiaţivă, sensibili la problemele 
vârstei, au pus bazele acestui proiect 

considerând că instituţia noastră şcolară poate influenţa comunitatea locală şi poate aduce o nouă 
viziune în cea ce priveşte un stil de viaţă sănătos, schimbând atitudini şi comportamente nocive. 

Pentru început o echipă de elevi coordonaţi de doamna profesor documentarist Silvia Gurzun, au 
realizat un ghid practic pentru orele de cosiliere şi orientare, întitulat „Crezi că ştii totul despre 
droguri?” pe care apoi l-am folosit în activităţile de informare şi dezbatere privind riscurile asociate 
consumului de droguri. Astfel în săptămâna informării, în cadrul orelor de consiliere şi orientare 
domnii profesori diriginţi şi psihologul şcolii au realizat lecţii pe această temă, folosind metodele, 
tehnicile şi strategiile de abordare a problemei prevenirii, modele de teste şi chestionare, exemple de 
activităţi practice, principii şi comportamente preventive, puse la dispoziţie de ghidul practic. 
Problematica tutunului şi a alcoolului a stat în atenţia noastră, deoarece sunt drogurile cele mai 
frecvente în rândul adolescenţilor. 

În tot acest timp, elevii noştrii din trupa de teatru a şcolii au pus în scenă creaţia dramatică 
„Vinovat sau Nevinovat?”, au conceput şi filmat videoclipul „Legat la ochi”. Talentele artistice din 
liceul nostru şi-au mai găsit expresia în poezii, eseuri, poveşti, piese muzicale şi alte creaţii 
multimedia. Trupa de dans „Inger şi demon” a realizat un scurt moment sugestiv, o confruntare 
între bine şi rău întitulată „Evadare din infern”.  

Acţiunea finală a proiectului antidrog al Colegiului Tehnic „George Bariţiu” întitulat sugestiv 
„Spune Nu! morţii albe” s-a concretizat prin realizarea unui spectacol la Casa de Cultură din Baia 
Mare, la care au participat invitaţi speciali, d-na inspector educativ Amelia Baciu, partenerii în 
acest proiect, domnul Dumitru Corzan - director al Casei de Cultură Baia Mare şi domnul 
Dumitru Măcelaru – coordonatorul Centrului Antidrog Maramureş, reprezentanţi din mass media 
locală şi tineri din liceele băimărene. 
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Implicarea, seriozitatea, responsabilitatea, creativitatea şi originalitatea sunt câteva dintre calităţile 
pe care, cred că le-am dovedit în desfăşurarea acestui proiect. Entuziasmul, dăruirea şi mai ales 
speranţa că vom putea preveni şi combate acest fenomen, ne-au fost tovarăşi de drum. 

Ce avem de făcut cu toţii în continuare este să medităm asupra acestor lucruri, să comunicăm şi să-
i ajutăm pe cei din jurul nostru. Cu alte cuvinte să împiedicăm răspândirea consumului de droguri. 

Să continuăm deci educaţia anti-drog prin alte activităţi care să valorifice comunicarea, 
interrelaţionarea, autocunoaşterea, manifestarea artistică pentru a deveni adulţii lipsiţi de inhibiţii, 
capabili să comunice asertiv, cu încredere în sine, fermi în deciziile potrivite pe care le vom lua de-a 
lungul vieţii. 

Mai 2009 
Elevi: Cetăţean Peter, Zubaşcu Alexandru, Şimori Dănuţ, Nechita Daniel,  

Gabriel Mocsi, Adriana Puşcaş, Boitor Alexandra, Marinca Alexandru, Tămăşan Marius 
 

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” la INOVAFEST – Bucureşti 

În perioada 25-29 mai a avut loc la Bucureşti, Festivalul Naţional Şcolar de Creativitate şi 
Inventică – INOVAFEST 2009, manifestare la care a fost invitat şi Colegiul Tehnic „George 
Bariţiu” Baia Mare. 

Acest festival a vizat valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică care ilustrează 
creativitatea şi inovarea în învăţământul tehnic preuniversitar ca factor cheie pentru dezvoltarea 

competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe 
tot parcursul vieţii şi a fost dedicat Anului European al 
Creativităţii şi Inovării. 

Pentru elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră, festivalul a 
constituit ocazia de a ne promova activitatea la nivel naţional, 
alături de numeroase colegii tehnice din ţară. 

Cu această ocazie, au fost prezentate lucrări ştiinţifice, propunere 
de ghid pentru orele de consiliere realizat de elevi în Centrul de 
Documentare şi Informare al şcolii, propunere de  invenţie 

„Senzor de apă”, manual de specialitate în domeniul electronicii analogice şi digitale şi alte 
materiale didactice interesante. Toate produsele au demonstrat preocuparea elevilor şi cadrelor 
didactice din şcoala noastră pentru creativitate şi inovare. 

Standul de prezentare al colegiului, s-a bucurat de interesul şi aprecierea celor prezenţi la festival, o 
impresie deosebită făcând elevii noştri îmbrăcaţi în uniforma şcolară.  

În sprijinul celor relatate, reproducem o parte din impresiile notate de doamna inspector de 
specialitate, în „Jurnalul de impresii”: „Felicitări! Sunteţi un adevărat exemplu de bună practică 
pentru colegii voştri. Felicitări, încă o dată şi mult succes!” – Mareu Mioara, inspector şcolar de 
specialitate – Bucureşti. 

Mai 2009 
prof. Păuniţa Pîrlog, prof. Gurzun Silvia
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Dăruind îţi dăruieşti 

Crăciunul este un moment al dăruirii, al generozităţii. În Noaptea Sfântă, Dumnezeu l-a dăruit 
lumii pe Fiul Său. Astfel Crăciunul e credinţa în puterea de a dărui, iar actul acesta sfânt este 
pentru pământeni o cale spre iluminare. Pentru a dărui, nu trebuie să devenim eroi, nu trebuie să 
ne sacrificăm, trebuie doar să trăim conştient. 

A devenit o tradiţie la Colegiul Tehnic „George Bariţiu“ din Baia Mare 
ca elevii să întâmpine Sărbătoarea Crăciunului dovedind că trăiesc 
conştient prin derularea proiectului umanitar întitulat în acest an 
„Dăruind îţi dăruieşti“. Spre deosebire de anii trecuţi, reprezentanţii 
claselor în Consiliul Şcolar a Elevilor a hotărât să  aducă un strop de 
bucurie familiilor defavorizate şi cu un număr mare de copii, persoanelor 
cu dizabilităţi şi bătrânilor care trăiesc singuri în spaţii mizere, uitaţi de 
cei din jur. Aceste persoane au fost selectate nu numai prin intermediul 
Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Baia Mare, ci şi 
prin informaţiile furnizate de elevii şcolii ce au descoperit în cartierele 
unde locuiesc asemenea cazuri. Perioada 3-16 decembrie a fost exploatată 
pentru strângerea de fonduri, alimente, îmbrăcăminte şi obiecte de uz 
casnic, prin mobilizarea întregii şcoli care şi-a reafirmat şi cu această 
ocazie solidaritatea. Intenţia celor ce i-au îndrumat, directorul şcolii, 

prof. Terica Bârle, a profesoarelor Camelia Bogdan şi Silvia Gurzun, a fost aceea de a-i conştientiza 
de existenţa unui număr mare de persoane care trăiesc în condiţii grele, care au nevoie de sprijin şi 
de responsabilitatea noastră, a celor din jur. Cei 850 lei donaţi de elevii şcolii, 15 saci cu 

îmbrăcăminte, pachete cu obiecte de uz casnic şi alimente constituie 
garanţia spiritului umanitar şi a reuşitei de a aduce magia Crăciunului 
în casele celor mai puţin privilegiaţi de soartă. 

C.D.I.-ul şcolii a devenit spaţiul în care preşedinta Consiliului Şcolar al 
Elevilor, Mihaela Ciornei împreună cu elevii: Botoş Adriana, Raluca 
Trejer, Marinca Alexandru, Tămăşan Marius, Şimori Dănuţ, Pop 
Lavinia, reprezentantul Comitetului Părinţilor, domnul Ciornei Ioan 
au realizat pachetele cadou în răsunet de colinde însoţite de bucuria şi 
lumina din ochii acestor copii minunaţi care ştiu să dăruiască 
dăruindu-şi ei înşişi credinţa că lumea în care trăim poate fi mai bună 
şi cei defavorizaţi pot fi măcar pentru o clipă fericiţi. Şi-au dăruit astfel 
clipe magice, bătând la uşile a 12 familii, colindând şi împregnându-se 
cu sclipirea din ochii bătrânilor şi copiilor, cu căldura strângerilor de 

mână, cu sinceritatea urărilor. Cât de uşor şi firesc li s-a părut gestul, cât de magică dăruirea, cât de 
bogată împlinirea! 

Decembrie 2009  
Elevi: Mihaela Ciornei, Adriana Botoş, Raluca Trejer, Marinca Alexandru,  

Pop Lavinia, Tămăşan Marius, Şimori Dănuţ 

An şcolar 2009-2010 
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„Mărţişor cu suflet” 

Colegiul Tehnic “George Bariţiu” întâmpină în fiecare an, sărbătoarea mărtişorului cu sufletul. 
Proiectul educaţional umanitar întitulat “Mărtişor cu suflet” încearcă să pună în umbră conotaţia 
comercială ce i s-a dat în ultimii ani Mărţişorului şi să adauge tradiţionalului un sens umanitar. 

La Colegiul Tehnic „George Bariţiu” a devenit o tradiţie ca reprezentanţii din Consiliul Şcolar al 
Elevilor să se implice în proiecte umanitare.  

În fiecare an şcolar, în ultima săptămână a lunii februarie ne 
pregătim cu mult suflet pentru a întâmpina primăvara cu braţele 
deschise prin diverse activităţi şcolare şi extraşcolare. 

Titlul proiectului nu a fost ales întâmplător, deoarece el chiar 
surprinde în totalitate dăruirea, sensibilitatea şi dorinţa elevilor 
din şcoala noastră de a ajuta persoanele cu nevoi speciale.  

În cadrul proiectul, elevii au avut ocazia de a munci în echipă, de 
a-şi dezvolta abilităţile practice, creativitatea şi comunicarea în 
cadrul grupului. Centrul de Documentare şi Informare a devenit 
astfel un spaţiu pentru atelierele de lucru, un spaţiu unde elevii 
şi-au pus în practică ideile şi îndemânarea.  

La nivelul fiecărei clase s-a făcut o anchetă socială după un model 
propus de către psihologul şcolii, cu sprijinul diriginţilor claselor 
IX-XIII, urmând ca în final să se ia o decizie şi elevii cu situaţia 
financiară cea mai precară să dispună de banii strânşi din 
vânzarea mărţişoarelor. 

Scopul proiectului a fost trezirea în rândul elevilor a unor 
sentimente de toleranţă şi apropiere faţă de persoanele cu o 
situaţie financiară precară şi a dorinţei de a fi mai buni faţă de 
semenii noştri. 

Expoziţia cu vânzare din faţa liceului a confirmat succesul 
acţiunii cu atât mai mult cu cât elevii Colegiului Tehnic “George 
Bariţiu” au cumpărat şi dăruit aceste mărţisoare profesoarelor, 
colegelor şi mamelor.  

Este lăudabilă munca elevilor, plăcerea şi responsabilitatea cu care s-au implicat, spiritul umanitar 
pe care l-au dovedit pentru a duce la bun sfârşit această acţiune. 

 
Martie 2010 

Druţă Laura, Govor Mădălina - clasa a IX-a B 
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Job Shadow Day - Parteneri pentru o zi 
Program internaţional implementat de Junior Achivement Romania 

 „Job Shadow Day”- este un parteneriat internaţional între comunitatea de afaceri şi mediul 
educaţional, destinat familiarizării tinerei generaţii cu piaţa forţei de muncă.  

Programul, care în Romania este deja la a şaptea ediţie, s-a 
desfăşurat în 12 locaţii din ţară şi în 10 ţări din Europa, SUA, 
Canada, Hong Kong şi Japonia.  

Evenimentul din acest an de la Baia Mare, adresat elevilor 
claselor a XII-a, a pornit de la ideea să ofere elevilor o imagine 
reală asupra comunităţii de afaceri şi a viitorului loc de muncă 
vizat, prin implicarea activă a acestora în lumea reală a 
companiilor, a economiei de piaţă.  

La acest proiect au participat 85 de elevi de la colegiul nostru, coordonaţi de domnii directori Terica 
Bârle, Vasile Pop şi profesorii: Păuniţa Pârlog, Livia Pop, Silvia Gurzun, Radu Big.  

Parteneri pentru o zi, adică, noi elevii din clasa a XII-a, am devenit pentru o zi „umbra” uneia 
dintre persoanele angajate la instituţiile/companiile partenere programului, cu scopul de a dobândi 
o mai bună perspectivă despre ceea ce presupune anumite joburi din ramura pe care dorim s-o 
alegem, despre responsabilităţi şi munca în echipă, să avem deci, o imagine reală a comunităţii de 
afaceri şi a locurilor de muncă şi să găsim mai uşor răspunsul la întrebările: "Ce vreau să fac după 
ce termin şcoala? Unde vreau să lucrez? Care poate fi cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?". 

IMPRESIILE ELEVILOR LA FINALIZAREA PROIECTULUI 

Silvia Iegher, clasa a XII-a F  
Weidmuller România S.A. 

„Deoarece domeniul de calificare pe care-l oferă colegiul nostru, se 
axează pe electronică şi automatizări, care dintre elevii cu adevărat 
pasionaţi, nu şi-ar dori să vadă îndeaproape cam ce presupune de 
fapt profilul ales? Programul Job Shadow Day, mi-a oferit o 
oportunitate nemaipomenită de a afla mai multe, decât la orele de 
curs sau practică, ce înseamnă de fapt să fii tehnician electronist. 
Dexteritatea şi priceperea în realizarea unor operaţii de reglare şi 
control, obişnuinţa de a lucra neîntrerupt cam aceleaşi operaţii mi-
au dat impresia unei secvenţe de film science - fiction. Experienţa trăită în această zi, mi-a oferit o 
nouă perspectivă, cea a unei viitoare alegeri.”  

Buzdugan Gabriela, clasa a XII-a A 
Grădiniţa de copii Nr. 13, Baia Mare 

“În urma acestei experienţe foarte plăcute, convingerea mea  în 
legătură cu ceea ce vreau să urmez în viitor s-a consolidat. Pentru a 
lucra în învăţământ - despre această profesie este vorba - din 
punctul meu de vedere, e foarte clar, trebuie să ai multă răbdare, 
dăruire şi plăcere să lucrezi cu copiii.  



___________________________ Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 
 

_____________________________________________ 38 

La grădiniţa unde am fost eu, am fost uimită de primirea pe care mi-au făcut-o copiii, care m-au 
îmbrăţişat din prima clipă, iar deschiderea şi inocenţa lor te fac să zâmbeşti în fiecare clipă şi să te 
simţi într-o lume minunată. Cadrele didactice m-au îndrumat necondiţionat, sfătuindu-mă şi 
lămurindu-mi fiecare dubiu sau întrebare. Să lucrezi cu copilaşii, este ceea ce îmi doresc din tot 
sufletul! 

Andreea Dărăbuş, Ramona Călăuz,  clasa a XII-a F  
Tehnică dentară 

“Tehnica dentară, este o ramură a medicinei dentare care se ocupă cu 
lucrările protetice, metalo-chimice, faţete ceramice, proteze scheletice, 
lucrări de implantare şi altele. Am avut ocazia, de curând, să merg 
într-un laborator şi să văd exact ce implică aceasta meserie. În primul 
rând trebuie să-ţi placă s-o practici, să ai îndemanare şi foarte multă 
răbdare, deşi se dobândeşte şi pe parcurs. Sunt şi câteva dezavantaje 
în practicarea acestei meserii: munca sedentară, contactul cu diferite 
substanţe şi adeseori poţi fi înconjurat de praf rezultat în urma unor operaţii de prelucrare. Cu 
toate acestea, nu este o meserie dificilă, iar cu ajutorul echipamentelor moderne, cum ar fi frezele 
extradure, diamantate pentru finisarea dinţilor turnaţi pe machete, cuptoare de calcinare, aparate de 
turnat şi altele, munca este mult uşurată, efortul tehnicianului nefiind foarte mare. Este nevoie de 
multă experienţă şi precizie în munca de tehnician dentar. Şi nu în ultimul rând, satisfacţia 
materială, nu este una de neglijat, deci cred ca merită practicată. Aşa că eu m-am hotărât: 
electronică, automatizări, dar, folosite în domeniul tehnicii dentare!” 

 Andrei Janosi, clasa a XII-a A  
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

 “Să fii poliţist: Principalul său scop este de a asigura ordinea şi 
liniştea publică, iar principalele calităţi sunt: cinstea, curajul, 
corectitudinea, spiritul de sacrificiu, patriotismul şi lista ar 
continua cu multe alte calităţi pe care ştiu că şi eu le voi dobândi 
odată ce, sper eu, voi deveni comisar de poliţie. Acum, ştiu sigur că 
această profesie mi se potriveşte cel mai  bine şi acum ştiu şi ce 
studii trebuie să fac pentru a fi cel mai bun.“ 

Vlad Ungur, clasa a XII-a F 
 C.F.R. Baia Mare 

“Sunt un tip căruia îi place viteza, maşinile şi de fapt tot ce prinde 
viteză într-un timp cât mai scurt. Încă de mic eram fascinat de 
aparatura sofisticată, butoanele şi beculeţele pe care le vedeam în cabina 
de comandă a locomotivei trenului, atunci când îl vizitam pe tatăl meu 
la serviciu. Acum, sunt conştient şi de marea responsabilitate pe care o 
are, sunt mândru de el, şi da, aţi ghicit, doresc să devin şi eu agent 
feroviar.” 
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Alina Vaida,Timeea Tagyi clasa a XII-a E  
 Aeroport Baia Mare 

“De la primul zbor al unei stewardese, în 1930 şi până în prezent, practicantele acestei meserii au 
avut un statut aparte în imaginarul colectiv. Întruchipând posibilitatea omului de a-şi depăşi 
limitele terestre sau deschiderea spre noi orizonturi, stewardesele au trecut de-a lungul timpului, de 
la rolul de manechin şi instrument de marketing al companiilor de zbor, la cel de air safety expert”. 
În acelaşi timp, stewardesa sau însoţitoarea de bord trebuie să fie foarte drăguţă şi să se poarte 
respectuos cu toată lumea. Ai zburat cu avionul? Dacă da este imposibil să nu-ţi aminteşti ce 
prezenţă plăcută a fost însoţitoarea de bord, cu câtă tenacitate explica instrucţiunile de siguranţă, 
ne roagă să ne punem centurile, împart masa şi merg graţios pe tocuri, în ciuda turbulenţelor. 
Dincolo de aspectele prozaice ale meseriei de stewardesă mai admir ceva: acea notă de glamour pe 
care o afişează tot timpul. Mi-aş dori foarte mult un astfel de job! Voi, nu?” 

Mariana Mic, Dorin Călăuz  - clasa a XII-a E  
Afaceri de familie   

"Dacă deja, ai o afacere, atunci, ştii:  

Trebuie să fii cel mai bun!” 
 
 
 
 
 

Martie 2010 
Coordonator proiect, prof. Păuniţa Pîrlog 

 

„S.O.S Pământul” 

În data de 22 aprilie, a fiecărui an se marchează aniversarea naşterii mişcării moderne a interesului 
pentru mediul înconjurător.  

Ziua Pământului este acum sărbătorită pe plan internaţional ca o 
expresie comună, ca o dorinţă publică de a construi o societate 
stabilă. Această zi educă şi mobilizează oamenii din întreaga lume 
pentru a proteja mediul înconjurător, inspiră necesitatea de a 
acţiona, la nivel personal, comunitar, naţional şi internaţional.  

Ziua Pământului a devenit un eveniment anual în foarte multe 
comunităţi din întreaga lume. Oferă imensa oportunitate de a unii 
oamenii, pentru a realiza acţiuni benefice tuturor. Foarte des, se 

lansează proiecte al căror efect este realizarea unor beneficii comunităţii şi întărirea legăturii dintre 
grupurile comunităţii. 

Cu această ocazie, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” în parteneriat cu Agenţia pentru Proteţia 
Mediului Maramureş şi Serviciul Public de Ambient Urban, a demarat o campanie de 
conştientizare şi sensibilizare a tinerei generaţii asupra importanţei mediului înconjurător, a 
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protejării naturii sub sloganul: “Ia şi tu parte la acest eveniment pentru binele nostru şi a 
generaţiilor viitoare!” 

Astfel, joi - 22 aprilie 2010, la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” au 
avut loc acţiuni după următorul  program:             
- masă rotundă cu tema „S.O.S.Pământul“ în C.D.I.-ul şcolii 
- acţiuni de ecologizare a spaţiului din jurul şcolii, prin colectarea 
pet-urilor, plantare de flori şi plante ornamentale, întreţinerea 
spaţiilor verzi, amplasare de căsuţe pentru păsări şi ”Bread Tree”. 
Prin aceste acţiuni dorim formarea unei conduite ecologice 
europene, fiind conştienţi de faptul că educaţia pentru mediu este 
eficientă mai ales când sunt antrenaţi tinerii, care pot sensibiliza 
mult mai uşor prin acţiunile lor, comunitatea locală. 

La această acţiune au participat din partea Inspectoratului Şcolar 
Maramureş, doamna inspector Amelia Baciu, iar din partea 
Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Maramureş, doamna consilier 
Ileana Glodean.  

Aprilie 2010 
prof. Gina Călăuz 

Cercul de Poezie 

Programa şcolară, deosebit de încărcată, nu stimulează creativitatea elevilor, încurajat fiind mai 
mult, din păcate, un învăţămănt de tip reproductiv, în detrimentul libertăţii de creaţie, profesorul 
de Limba şi literatura română având prea puţine ore alocate unor activităţi care să stimuleze 
libertatea de expresie. 

De asemenea, temele propuse studiului şcolar nu sunt ancorate în 
contemporaneitate,literatura contemporană rămânând inaccesibilă, 
astfel încât elevii se întreabă dacă mai există astăzi poeţi sau 
oameni care au timp pentru a scrie, pentru că „oricum nu-i citeşte 
nimeni”. 
Fiind un colegiu cu profil tehnic, nu există ore alocate literaturii 
universale, marii poeţi ai lumii fiind pomeniţi de către profesori în 
grabă, în calitate de reprezentanţi ai unor curente literare. Elevii 

resping din start poezia, declarând că nu le place, pentru că nu înţeleg mare lucru şi pentru că 
presupune un efort de decodare şi o imensă disponibilitate afectivă.  Cercul se naşte pornind şi de la 
interesul elevilor pentru zona contemporană a poeziei, întrebându-se dacă românii mai au timp sau 
chef de a scrie sau a citi poezie. Ne propunem prin acest proiect să stimulăm dozele imense de 
creativitate, neutilizate, latente ale elevilor noştri. Considerăm, de asemenea, că poezia este un 
limbaj universal, care se adresează sufletului, profilul colegiului nostru stimulând mai mult 
raţiunea şi ne deschidem porţile şi spre cadrele didactice cu veleităţi literare. 

Întâlnirile săptămânale pot identifica talente, practici creative, inovatoare, întâlnirea cu noul, cu 
propria sensibilitate, cu POEZIA. 

Mai 2010 
               prof. Petronela Mureşan 
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„Interferenţe” – simpozion de ţinută academică 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează anual concursuri şi 
olimpiade interdisciplinare tehnice. Competiţiile identifică dintre participanţi pe cei care deţin un 
bagaj de cunoştinţe extins, care dovedesc competenţe practice la nivel de excelenţă, însă aceste 
concursuri nu reuşesc întotdeauna să pună în evidenţă întregul lor potenţial creativ. 

Prin această acţiune ne propunem să stimulăm nu numai 
creativitatea elevilor şi studenţilor, dar şi a profesorilor care 
deţin resurse insuficient puse în valoare.  

Considerăm că tehnologia nu trebuie închisă într-un „turn de 
fildeş”, specialiştii în domeniu aparţin unei elite care comunică 
cu restul lumii şi, de aceea, acest eveniment se adresează 
profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe 
importante cu alte domenii ale culturii: literatură, filozofie, 
arte, matematică, etc.   

Simpozionul „Interferenţe” vizează valorizarea şi promovarea 
exemplelor de bună practică ce ilustrează creativitatea şi 
inovarea în învăţământul tehnologic preuniversitar şi 
universitar, dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi 
sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Evenimentul constituie un bun prilej pentru diseminarea şi 
promovarea rezultatelor cadrelor didactice, cunoaşterea celor 
mai noi realizări în domeniul tehnologiei, identificarea 

posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor 
proiecte şi participării la programe europene. Eforturile tuturor participanţilor la simpozion sunt 
cuprinse într-un volum întitulat „Interferenţe”, care apare la fiecare ediţie a acestui eveniment. 

Lucrarea „Interferenţe” sintetizează preocupări ale activităţii didactice actuale, fiind rezultatul 
experienţei şi eforturilor unui important număr de profesori, elevi şi studenţi. 

Temele abordate acoperă o paletă largă: interdisciplinaritatea, 
proiecte didactice naţionale şi europene, tehnologii didactice 
moderne, exemple de bună practică, lucrări de cercetare 
ştiinţifică, sinteze teoretice, toate ilustrând dorinţa mediului 
educaţional de a răspunde cerinţelor actuale ale societăţii. 

Articolele lucrării oferă soluţii, exemple şi sugestii care pot 
orienta demersul didactic spre eficienţă, inovaţie şi calitate. 

Ele reflectă o situaţie existentă, dar se şi constituie în ghid 
pentru noi viziuni ale activităţii didactice necesare evoluţiei societăţii spre globalizare, 
tehnologizare, integrare.  

An şcolar 2010-2011 
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Remarcăm un număr mare de autori care sunt preocupaţi de tema interdisciplinarităţii. Aceasta 
este analizată sub multiple aspecte, de la modul cum ar trebui elaborate programele de învăţământ 
până la exemple de proiecte  cu caracter inderdisciplinar şi/sau transdisciplinar. 

Tema rămâne mereu actuală actuală iar această lucrare nu 
epuizează toate laturile acestui complex tematic. Din acest 
motiv credem că în ediţiile viitoare ale manifestărilor noastre 
vom întâlni noi cercetări, noi experienţe, noi proiecte spre care 
ne vom apleca cu acelaşi deosebit interes. 

Vă propunem un exemplu de reuşită generat de disciplina 
studiului, de dorinţa afirmării, de seriozitatea demersului 
intelectual, de strădania muncii creatoare. 

Vă invităm să reflectaţi, să analizaţi, să dezbateţi, să 
comunicaţi, să fiţi creativi. 

 
Mai 2011 

Director, prof. Terica Bârle 
 

„B&C Web” – la finala naţională  „Compania Anului 2011” 
 
Ideea de afaceri „B&C Web”, ne-a venit în urma unui studiu efectuat în cadrul activităţilor 
extracuriculare derulate de „Junior Achievement” România, constatând că la noi în ţară numărul 
cererilor de creere a site-urilor web este într-o continuă creştere.  

A-ţi extinde afacerea pe Internet înseamnă să alegi o echipă care să 
transforme ceea ce doreşti, în realitate. Iar pasul acesta, deşi nu 
pare, este deseori cel mai dificil. Asta deoarece există un număr 
foarte mare de firme pe piaţă care îşi oferă serviciile, dar asta nu 
înseamnă că rezultatul va fi unul de succes. Este nevoie de mai 
mult pentru ca afacerea sau ideea ta să iasă în faţă din multitudinea 
de site-uri care există la ora actuală pe Internet. Însă aici intervine 
B&C Web.  

Noi avem capacitatea de a-ţi transforma ideea în realitate. Cu 
această idee de afacerea am avut onoarea să participăm la finala 
naţională „Compania Anului 2011” derulată în cadrul „Târgului 
Absolvenţilor” la Sala Palatului, Bucureşti, în data de 15 aprilie. 

Echipa care a condus această idee de afacere la etapa naţională a fost formată din elevii: Ciolte Vlad, 
Butean Marian, Pop Lavinia, Câmpian Marius alături de prof. Silvia Gurzun şi prof. ing. Păuniţa 
Pârlog. 

Argumentele pentru lansarea afacerii: 
• Statul implementează plata taxelor online. 
• Fiecare firmă care se respectă are un site de prezentare. 
• Numărul persoanelor care au acces la internet creşte de la o zi la alta. 
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 Echipa noastră este mai mult decât capabilă să realizeze orice proiect ce implică optimizare web, 
internet marketing, template design, dezvoltare de aplicaţii web complexe şi chiar publicitate online.  

Politica firmei noastre este de a fi deschişi cu clienţii, şi de a le 
permite acestora să fie la curent cu tarifele pe care le 
practicăm. Iar dacă nu vor găsi tariful exact pentru ceea ce îşi 
doresc, au la dispoziţie o serie de preţuri care să îi ajute să 
calculeze aproximativ bugetul necesar pentru serviciul dorit. 

Dar, nu ne-am oprit aici. Dacă nu reuşesc să îşi creeze o 
părere referitoare la costurile serviciului de care au nevoie, le 
punem la dispoziţie posibilitatea de a cere preţul pentru o 
ofertă creată de ei. Serviciile oferite de firma noastră sunt:  

Web Design, Găzduire Web , Publicitate Online şi Template Design 
 

Aprilie 2011 
Ciolte Vlad, Butean Marian - clasa a XII-a A 

 
Workshop: „Interferenţe – abordare interdisciplinară prin C.D.I.” 

Coordonatori: 
prof. Ligia Duruş - Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare 
prof. Gelu Todoruţ - Director Casa Corpului Didactic Maramureş 
prof. Marina Gicu - Formator Naţional C.D.I. 

Organizatori: 
prof. Terica Bârle - Director Colegiul Tehnic „George Bariţiu ” Baia Mare 
prof. Silvia Gurzun - prof. doc. Colegiul Tehnic „George Bariţiu ” Baia Mare 
Daniela Pop - bibliotecar Colegiul Tehnic „George Bariţiu ” Baia Mare 

Participanţi:  
1. Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare  

prof. coordonator: Boniş Aniko 
Elevi: Ciocaş Andreea, Harakaly Robert 

2. Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare  
prof. coordonator:  Both Aurelia Luminiţa  
Elevi: Pop Ramona, Pop Paul 

3. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare  
prof. coordonator: Gurzun Silvia Camelia 
Elevi: Pop Lavinia, Ungur Vlad 

4. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare   
prof. coordonator: Bârlea Maria  
Elevi: Dragoş Nicoleta, Leşe Melania 

5. Şcoala cu clasele I-VIII ,,Avram Iancu" Baia Mare 
prof. coordonator: Telcian Viorica 
Elevi: Rednic Ana, Telcian Aurica 

6. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Baia Sprie 
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prof. coordonator: Costin Melinda 
Elevi: Timiş Adrian, Raţiu Sonia 

7. Şcoala cu clasele I-VIII “George Coşbuc” 
prof. coordonator: Buzilă Gârda Denisa 
Elevi: Iobaji Pamela, Oana Laura Gabriela 

8. Școala cu clasele I-VIII Recea - Săsar 
prof. coordonator: Mateşan Ioniţa 
Elevi: Vălenaș Amalia, Rus Melania 

9. Şcoala cu clasele I-VIII Călineşti 
prof. coordonator: Nemeş Petru  
Elevi: Andreica Andrada, Andreica Anamaria 

Prin această acţiune ne propunem să stimulăm nu numai creativitatea elevilor, dar şi a profesorilor 
documentarişti sau bibliotecarilor care lucrează în Centrele de Documentare şi Informare din 
şcolilele judeţului Maramureş, şi care, deţin resurse insuficient puse în valoare.   

Elevi şi profesori, deopotrivă, trebuie să înţelegem că interdisciplinaritatea creează cadrul necesar 
implicării elevului, ca partener permanent, în predare/evaluare - modalitate eficientă de creştere a 
randamentului şcolar. Caracterul teoretic al lecţiilor disciplinelor umaniste tinde să devină unul 
practic. Demersurile proiectate în manieră interdisciplinară oferă o instrumentalizare mai eficientă 
şi mai rapidă a metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice, tradiţionale sau moderne, găsind o 
cale flexibilă şi echilibrată de utilizare a lor în acelaşi context didactic. 

Dincolo de polemicile pe care le provoacă în rândul celor care privesc resursele noilor tehnologii cu 
circumspecţie, credem că astfel de abordări au menirea de a-l provoca pe elev să participe activ la 
propriul proces de formare, dintr-o reală motivaţie interioară: a (re)descoperirii de sine şi a 
capacităţilor şi competenţelor care-i legitimează individualitatea.  

Astfel beneficiarii indirecţi, profesorii documentarişti şi 
bibliotecarii care vor participa la acest eveniment, vor înţelege 
că în actualul context educaţional, doar învăţarea activă, 
motivată prin experiment interdisciplinar, poate asigura 
plasarea educaţiei pe o treaptă ierarhică superioară, cadrată 
de perspective definitorii: a şti să faci şi a înţelege. 

Workshop-ul: 

“Interferenţe - abordare interdisciplinară prin C.D.I.” 
constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea 

rezultatelor obţinute de către aceştia, cunoaşterea celor mai noi realizări, identificarea posibilităţilor 
de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte 
inter/transdiciplinare şi participării la programe europene şi nu în ultimul rând, realizarea unui 
schimb de experienţă prin exemple de bună practică. 

 
Mai 2011 

prof. documentarist, Silvia Gurzun 
Bibliotecar, Daniela Pop 
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Târgul de Crăciun 2011 

Ideea acestui proiect a plecat din dorinţa de a aduce ceva din spiritul Crăciunului şi în liceul 
nostru. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ne-am gândit să desfășurăm un eveniment asemănător unui 
Târg de Crăciun din pieţele occidentale.  

Scopul acestei manifestări a fost de a demonstra faptul că, sub 
îndrumarea cadrelor didactice, talentul şi creativitatea elevilor din 
şcoala noastră sunt valorizate, iar, prin valorificarea acestor obiecte, 
efortul elevilor este apreciat.  

În cadrul târgului au fost expuse diferite obiecte pictate sau lucrate 
manual de elevi: ornamente şi podoabe pentru masă şi brad, farfurii, 
tablouri, suport pentru lumânare, etc.  

Târgul a fost organizat timp de 2 zile în holul de la parterul şcolii 
pentru ca elevii şi cadrele didactice din şcoală să poată admira şi 
achiziţiona produsele realizate de elevi, iar apoi timp de o 
săptămână celălalte produse au fost expuse la Tărgul de Crăciun 
organizat la Gold Plazza. 

Banii obţinuţi din vânzarea acestor obiecte au fost folosiţi pentru 
amenajarea unui centru de copiere, realizat special pentru elevii şi 
cadrele didactice din şcoala noastră. Centrul „Info.doc_point”, este 
un proiect dotat cu calculatoare în cadrul programului naţional 
„Assoclic 2011” şi implementat la nivel naţional de către 
Asociaţia Ateliere fără Frontiere. 

Considerăm că acest proiect le-a oferit elevilor şansa de a-și testa 
aptitudinile şi abilităţile în confecţionarea produselor hand made. 
Sperăm că această manifestare se va bucura de succes şi pe viitor, 
fapt constatat din dăruirea şi devotamentul elevilor şi cadrelor 
didactice din şcoală noastră pe care le-au arătat prin implicarea în 
activităţile realizate în cadrul atelierelor de creaţie şi reuşita 
noastră de a finaliza amenajarea  centrului  de care noi elevii şi 
cadrele didactice avem  mare nevoie. 

Decembrie 2012, 
Laura Druţă, Mădălina Govor – clasa a XI-a B  

An şcolar 2011-2012 
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Centrul Info.doc_point 
proiect laureat în cadrul programului naţional „ASSOCLIC 2011” - etapa 2 

În România, statisticile Eurostat indică un deficit în raport cu alte state europene, în privinţa 
utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), deşi aceasta are un impact important 
asupra vieţii cotidiene a fiecărui individ şi asupra competitivităţii economice la un nivel mai larg.. 

“Ateliere fără Frontiere” – o asociaţie română non profit, a cărei misiune 
este integrarea socioprofesională a persoanelor aflate în dificultate printr-un 
atelier de reciclare şi recondiţionare a calculatoarelor colectate de la companii 
şi instituţii din diverse domenii de activitate, a gândit un instrument de 
combatere a situaţiei actuale în domeniul utilizării calculatoarelor, şi anume 
programul ASSOCLIC. 

Programul „ASSOCLIC” este un apel la proiecte, adresat ONG-urilor din 
România care dezvoltă programe de acces la educaţie, formare şi integrare a 

persoanelor defavorizate şi are drept obiectiv identificarea şi echiparea  proiectelor structurilor ce 
folosesc materialul informatic ca mijloc de educare şi formare în România.  

Prin valorizarea celor mai bune proiecte, apelul „ASSOCLIC” are drept misiune şi multiplicarea 
bunelor practici şi promovarea acestora în cadrul reţelei formate din laureaţi şi parteneri.  

Proiectul „Centrul Info.doc_point”, este unul dintre cele 98 de proiecte laureate în a doua etapă a 
programului de donaţii de calculatoare „Assoclic 2011”, în cadrul căruia s-au înscris 299 de 
participanţi din toată ţara. Selecţia proiectelor a fost foarte strictă, urmând criterii precum impactul 
social şi local, impactul educativ, economic şi profesional dar şi perenitatea proiectului. 

El a răspuns unei mari nevoi a şcolii noastre şi anume, crearea un spaţiu în care elevii şi cadrele 
didactice de la Colegiul Tehnic “George Bariţiu” să poată avea acces permanent la informaţie prin 
intermediul calculatorului, să poată beneficia de servicii de multiplicare, printare, laminare, legare 
sau scanare pentru materialele necesare procesului educaţional şi astfel să nu mai fie nevoiţi să 
părăsească incinta şcolii în timpul orelor de curs. 

Astfel, prin implementarea acestui proiect am reuşit să atingem câteva dintre obiectivele propuse la 
nivelul instituţiei noastre şcolare, şi anume: 
- facilitarea accesului la informaţie prin intermediul 
calculatorului pentru toate categoriile de utilizatori (elevi, cadre 
didactice, personal didactic auxiliar); 
- eliminarea discrepanţelor care există între elevii cu posibilităţi 
materiale şi cei fără;  
- dezvoltarea abilităţilor în domeniul cercetării şi documentării; 
- formarea de noi competenţe în utilizarea noilor tehnologii ale 
informării şi comunicării; 
- atragerea unui număr cât mai mare de elevi pentru a-şi 
petrece timpul liber în mod util în folosul dezvoltării lor personale; 
- dezvoltarea relaţiei elev – profesor – şcoală. 
Considerăm că un astfel de centru modern oferă şanse egale tuturor elevilor din şcoala noastră, 
contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor solicitate de societatea informaţională şi 
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societatea cunoaşterii, dezvoltă spiritul muncii în echipă şi a responsabilităţii faţă de resursele 
materiale puse la dispoziţia utilizatorilor, printr-o implicare continuă în calitate de voluntari, la 
activităţile de organizare şi funcţionare a centrului, sub îndrumarea permanentă a coordonatorului 
de proiect, astfel încât acest centru să fie exploatat la maxim, de toţi elevii şi profesorii din şcoală 
care sunt preocupaţi de dezvoltarea lor profesională şi personală. 

 
Februarie 2012 

prof. Silvia Camelia Gurzun 

Start în afaceri !  Topul tinerilor antreprenori 

Aflat la a doua ediţie, concursul judeţean “Start în afaceri ! Topul tinerilor antreprenori”, 
adresat elevilor grupurilor şi colegiilor tehnice, se bucură de o largă participare în rândul viitorilor 

absolvenţi de liceu, deoarece tinerii cu aptitudini antreprenoriale 
sunt încurajaţi să aleagă drumul unei cariere care poate avea un 
puternic impact asupra unei mari reuşite în viaţă.  

La vârsta la care unii elevi preferă distracţia, alţii aleg să lanseze 
propriile afaceri, plecând de la idei nu neapărat originale, dar cu 
siguranţă îndrăzneţe. Mulţi tineri, fie că sunt absolvenţi de liceu, de 
studii universitare sau postuniversitare îşi doresc venituri cât mai 
mari. Chiar dacă uneori experienţa lor este redusă, pretenţiile 
materiale rămân ridicate, afirmaţie susţinută de tendinţa lor de a 
candida pentru posturi din domenii bine plătite, dar pentru care nu 
au calităţile necesare. Specialiştii în recrutare au observat că un 
sfert dintre tineri se încadrează în această categorie a „vânătorului 
de venituri”. Tot ei au remarcat faptul că un alt sfert dintre tinerii 
de pe piaţa muncii din prezent, aleg să îşi construiască o carieră 
urmându-şi pasiunile şi stabilindu-şi cu atenţie viitorii paşi, prin: 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor şi informaţiilor concrete despre funcţionarea unei afaceri; 
- Conştientizarea importanţei educaţiei în realizarea unei cariere şi impactul pe care îl are asupra 
viitorului tinerilor; 
- Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi aptitudini antreprenoriale; 
- Încurajarea spiritului  competiţional, a calităţii şi responsabilităţii. 

Fiecare echipă constituită la nivelul şcolilor participante, parcurge următoarele două probe: 
prezentarea unei idei de afaceri, respectând un plan de afaceri, cu o structură bine precizată şi 
prezentarea unei reclame pentru ideea de afacere propusă. O comisie de coordonare şi evaluare a 
concursului, constituită conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor 
şcolare, incluzând profesori şi membri care nu au elevi sau rude participante la concurs, realizează 
evaluarea proiectelor prezentate, conform unui barem de evaluare care respectă cerinţele specificate 
pentru fiecare probă. Toţi elevii şi cadrele didactice participante la concurs primesc diplomă din 
partea inspectorului şcolar de specialitate şi a organizatorilor, iar pentru locurile I, II şi III se acordă 
premii speciale. 

Aprilie 2012 
Andreea Pongraţiu, Dan Mihai – clasa a XII-a B 
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“To Live in Agrement. Together against violence and conflicts” 

 
Proiect Comenius – parteneriat şcolar multilateral 
Perioada de implementare: 2009 – 2011  
Proiect finanţat de Comisia Europeană 

Parteneri: 
1. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie – Poland 
2. Sredno obshto obrazovatelno uchilishte „Hristo Botev“ - Bulgaria 
3. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare  – România 
4. Gymnazium Novaky - Slovakia 
5. Ies Villa de Alguazas - Spain 
6.  Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik – Turky 

Scopul acestui proiect a fost de a propune o activitate comună tinerilor din şase 
tări europene, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei. 
Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă 
a fenomenului de violenţă în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii, 
astfel încât escaladarea violenţei în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din 
câmpul educaţiei formale. 

Pornind de la această premisă, proiectul şi-a propus să “colecteze” experienţele 
persoanelor implicate în procesul de educaţie (elevi, profesori, părinţi, psihologi, poliţişti, etc.)  prin 
povestirea unor episoade din propria lor viaţă. În cadrul acestui proiect am încercat să găsim noi 
strategii şi metode de combatere a fenomenului de violenţă. 

Pe parcursul derulării acestui proiect au fost comparate şi îmbunătăţite programele educaţionale de 
prevenire a fenomenului de violenţă în fiecare şcoală participantă şi a fost creat un program comun 
de prevenire a agresiunii în mediul şcolar. Produsele realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor 
proiectului au fost postate pe pagina web a proiectului. 

 

 
Iunie 2011 

Coordonator proiect, prof. Chinde Daniela

DIN C.D.I. SPRE EUROPA 
 



___________________________ Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 
 

_____________________________________________ 49 

 
Experienţa Comenius – „How different are we?” 

 
Proiectul ” How Different are We?” este un Parteneriat Multilateral Comenius, care cuprinde şcoli 
din nouă ţări din Europa, şi se desfăşoară în perioada 2010-2012 fiind finanţat cu sprijinul 

Comisiei Europene. 

Partenerii de proiect sunt: Tavsanli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 
Turcia,  Sudavos Vidurine Mokykla, Lituania,  IES Pau Vila , 
Spania, Valmieras Valsts Gimnāzija, Letonia, SOU Nikolay 
Katranov, Bulgaria (coordonatorul proiectului), Cirkevné 
gymnázium – Egyházi gimnázium Slovakia, Leparovo Gimnazium 
din Cehia, Instituto di Instituzione Supriore E. Mattei, Italia şi 
Colegiul Tehnic “George Bariţiu” din Baia Mare. 

Am obţinut aprobarea în anul 2010 pentru o candidatură depusă în 
luna februarie a aceluiaşi an şi în urma unui proces de selecţie 
riguros la care au fost supuse alte sute de şcoli din întreaga ţară. A 
fost primul proiect internaţional la care am participat în calitate de 
coordonator şi ca orice lucru pe care îl faci pentru prima dată a 
necesitat multă documentare, întrebări adresate celor cu mai multă 
experienţă şi nu în ultimul rând munca în echipă, deoarece fără 

echipa mea de proiect nu aş fi reuşit. 
Proiectul este o incursiune în psihologia personalităţii adolescenţilor iar premisa de la care porneşte 
este acceea că înţelegerea şi cunoaşterea celorlalţi începe cu cunoaşterea de sine. Adolescenţa, este 
perioada în care tinerii îşi explorează limitele comportamentului şi încep să se cunoască pe ei şi 

lumea în care trăiesc. 

Parteneriatul dintre cele nouă şcoli reprezintă modalitatea noastră, a 
fiecăruia, de a-i învăţa pe elevii noştri să se accepte pe sine, de a le 
facilita accesul la cultura altor ţări, de a-i accepta pe ceilalţi ca 
parteneri şi prieteni. Ca parte a marii comunităţi europene trebuie să 
apreciem şi să respectăm nu doar ceea ce avem în comun ci şi ceea ce 
ne face unici, ceea ce înseamnă identitatea fiecăruia.  

Fiecare dintre cele nouă vizite din proiect reprezintă o nouă 
experienţă atât ca profesor cât şi ca elev şi mai ales ca om iar 
activităţile din cadrul proiectului ar putea fi cu uşurinţă încadrate la 
categoria “Şcoala altfel”, cum poţi învăţa mai uşor şi mai plăcut 
decât să te implici în activităţi antrenante şi interesante? Am fost 
actori, regizori, cântăreţi, desenatori, producători de film. Am scris 
poezii, am interpretat scenete, am desenat, am cântat, toate acestea ca 
manifestare a propriilor trăiri, a gândurilor şi a personalităţii 
noastre. Am alcătuit un dicţionar de expresii şi cuvinte preferate de 

adolescenţi, căci limbajul reflectă foarte bine personalitata acestora şi nevoia lor de a ieşi din tipare, 
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de a fi diferiţi. Am constatat că toţi adolescenţii au propriul lor mod de a se exprima şi că limba 
engleză ocupă un loc de cinste în limbajul de zi cu zi. Toţi sunt “cool” mai ales când abordează un 
“look” nou.  

De altfel, unul dintre marile avantaje ale acestor proiecte 
internaţionale îl reprezintă exersarea limbii engleze. Am avut o 
mare satisfacţie când i-am auzit pe elevii implicaţi în proiect 
spunându-mi cât sunt de încântaţi să constate că se descurcă bine 
în limba engleză, iar satisfacţia care se citea pe chipurile lor mi-a 
întărit convingerea că astfel de proiecte merită tot efortul.  

Nu în ultimul rând ne-am amintit ce înseamnă să fii român pentru 
că participând la astfel de proiecte îţi reprezinţi nu doar şcoala, ci şi 
ţara. Am trăit o mare emoţie când la prima reuniune de proiect din 
Bulgaria ne-am prezentat şcoala şi ţara într-un scurt filmuleţ de 10 
minute, la finalul căruia am fost aplaudaţi îndelung şi felicitaţi.  

Profesorii implicaţi în proiect au avut ocazia să compare sisteme de 
educaţie diferite, tehnici de predare şi de abordare a materiei 
predate, să viziteze alte şcoli, să copieze modele care li s-au părut 
interesante şi poate cel mai important lucru au avut ocazia să 

stabilească o altfel de relaţie cu elevii, să-i determine să înveţe cu plăcere, să-i motiveze şi să formeze 
împreună o echipă.  

Realizarea produselor finale şi a activităţilor a presupus utilizarea calculatorului iar acest lucru a 
dus la îmbunătăţirea abilităţilor IT ale elevilor şi  profesorilor. 
Mulţi şi-au exprimat intenţia şi dorinţa de a învăţa sau 
îmbunătăţi competenţele de comunicare în limba engleză. 

Implicarea părinţilor în acest proiect a însemnat un pas înainte în 
colaborarea dintre aceştia şi şcoală. 
 Ei au înţeles importanţa pe care şcoala o are în educaţia copiilor 
lor şi faptul că ei au un rol esenţial în parteneriatul şcoală-familie. 
Fără sprijinul lor şi fără susţinere din partea lor, efortul nostru ar 
fi redus considerabil. 

Vizitele efectuate în cadrul proiectului, workshopurile la care am 
participat şi activităţile desfăşurate, practice, amintirile legate de 
acest parteneriat vor dăinui iar experienţa acumulată va putea fi 
pusă în practică şi pe viitor. Am învăţat ce înseamnă munca în 
echipă, am devenit mai responsabili şi mai motivaţi. Am descoperit 
că în multe privinţe ne asemănăm şi am mai descoperit că 
deosebirile dintre noi ne fac pe fiecare unici şi irepetabili, că 

suntem la fel şi totuşi atât de diferiţi, iar acest lucru reprezintă, de fapt frumuseţea acestei lumi. 
 

Mai 2012 
Coordonator proiect, prof.Claudia Stainer 



___________________________ Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 
 

_____________________________________________ 51 

 
Aplicaţiile microcontrolerelor în educaţia vocaţională 

 
Proiectul de parteneriat Leonardo da Vinci, intitulat „Microcotroller applications in vocational 
education” lărgeşte cooperarea cu şcolile europene a Colegiului Tehnic „George Bariţiu” din Baia 
Mare. 

Parteneriatul, care face parte din programul Lifelong Learning, 
cofinanţat de Comisia Europeană, reuneşte nouă şcoli şi o 
universitate din opt ţări şi se derulează pe o perioadă de doi ani, 
din 01 august 2011 până în 31 iulie 2013. 
O particularitate a acestui proiect este faptul că România este 
reprezentată de două instituţii de învăţământ, Colegiul Tehnic 
„George Bariţiu” din Baia Mare şi Grupul Şcolar de 
Telecomunicaţii şi Lucrări Publice din Hunedoara, iar celelalte 

ţări participante fiind Turcia ( 2 parteneri), Italia, Belgia, Bulgaria, Slovenia, Spania şi Austria.  
Proiectul are ca scop dezvoltarea competenţelor tehnice şi digitale ale elevilor în domeniul utilizării 
microcontrolerelor şi al tehnologiilor computerizate prin realizarea unui kit educaţional (hardware 
şi software).  
Acest kit educaţional reuneşte placa microcontrolerului şi următoarele module: afişarea datelor cu 
ecran LCD, tastatura 4x4, aplicaţii de conversie analog-digitală şi comanda motoarelor pas cu pas. 
Kitul va permite  dezvoltarea mai multor aplicaţii precum măsurarea unor parametrii: presiune, 
temperatură, PH, comandarea unor servomotoare pentru diverse acţionări, etc. 

Prima reuniune de proiect a avut loc în Turcia, în perioada 9-15 
octombrie 2011, la şcoala coordonatoare din Gulşehir, întâlnire în 
cadrul căreia s-au stabilit tipul de microprocesoare şi softurile care 
se vor utiliza, activităţile care se vor desfăşura pe parcursul 
primului an de proiect, responsabilităţile fiecărui partener, 
termenele – limită până la care sarcinile vor fi îndeplinite. De 
asemenea, s-a convenit asupra produselor finale ale proiectului şi 
s-a decis realizarea unui site pe care să fie postate toate acţiunile 

derulate. Pe parcursul reuniunii, partenerii au avut posibilitatea să se cunoască mai bine urmărind 
prezentările şcolilor, a sistemelor educaţionale din fiecare ţară, precum şi participarea la ore de curs 

în cadrul liceului gazdă.  
Cea de-a doua reuniune internaţională, s-a desfăşurat în Italia, în 
perioada 16-21 ianuarie a acestui an, la Liceul „Galileo Galilei” 
din Caltanissetta. Partenerii, reuniţi în ateliere de lucru, au 
pregătit schemele logice ale modulelor şi au rezolvat problemele 
întâmpinate în alegerea variantelor optime a acestor scheme. 
Totodată, au fost realizate chestionarele de evaluare a feedback-
ului. Un prilej deosebit a fost vizitarea fabricii de dispozitive 
semiconductoare ST Microelectronics, unul dintre producătorii 

de top de componente electronice şi microprocesoare.   
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Istoria şi cultura Siciliei le-au fost prezentate oaspeţilor prin intermediul unor materiale pregătite 
de către elevii italieni. 
În perioada 25-31 martie, România a fost gazda celei de-a treia întâlniri internaţionale. Prima parte 
a reuniunii (25-28 martie) s-a desfăşurat la Hunedoara, iar cea de-a doua parte la Baia Mare (28-31 
martie). Principalele activităţi au fost: verificarea schemelor electronice finalizate de fiecare 

partener, testarea modulelor cu afişaj LCD şi a celor cu tastatură 
4X4, vizitarea companiei Electro Sistem din Baia Mare. 
Elevii gazdă şi-au încântat oaspeţii prin cântece şi dansuri 
tradiţionale româneşti, prin pregătirea unor concursuri şi quizuri 
online despre microcontrolere şi expresii uzuale în limbile şcolilor 
partenere. Organizarea unor vizite la obiective precum: Castelul 
Corvinilor, Cetatea Devei, Salina de la Turda, Memorialul 
Durerii de la Sighetul Maramaţiei, Cimitirul Vesel de la Săpânţa 
şi Mânăstirea din Bârsana a dat ocazia partenerilor să cunoască 
puţin din cultura, istoria şi obiceiurile poporului român. 
Următoarea reuniune de proiect are loc în Belgia, în luna mai, 
reuniune care încheie primul an de proiect. Pentru cel de-al 
doilea an sunt programate reuniuni în Bulgaria, Slovenia, Spania 
şi Austria. Prezentele activităţi, precum şi cele viitoare pot fi 
urmărite pe site-ul : www.microcontroller-ldv.com 
Prin realizarea unui kit educaţional, participanţii, interacţionând 
unii cu ceilalţi, comparând diversele sisteme educaţionale şi 
împărtăşindu-şi cunoştinţele, îşi propun să crească calitativ 
actul predării şi al învăţării în educaţia tehnică şi vocaţională. 

 Elevii, prin participarea activă în cadrul proiectului, sunt 
motivaţi să comunice în limba engleză  şi să îşi îmbunătăţească 
competenţele lingvistice, iar prin descoperirea aplicaţiilor cu 
microcontrolere în industrie, în cadrul vizitelor la companii 
precum ST-Microelectronics (Catania, Italia), Electro Sistem 

(Baia Mare, România), Audi (Bruxelles, Belgia) îşi dezvoltă nu doar competenţele tehnice, ci şi 
viziunea asupra pieţei muncii din domeniul electronicii. Totodată, prin participarea la reuniunile 
internaţionale, atât elevii, cât şi profesorii îşi îmbunătăţesc abilităţile pentru munca în echipă, îşi 
dezvoltă spiritul organizatoric şi capacităţile de analiză şi sinteză. 

Fiecare proiect, prin faptul că reuneşte culturi şi valori aparent diferite, este un  câştig pentru 
participanţi, prin faptul că oferă posibilitatea relaţionării pozitive cu ceilalţi, duce la diminuarea 
prejudecăţilor şi a stereotipiilor, îi face mai toleranţi, mai deschişi în acceptarea unor puncte de 
vedere diferite. 

Mai 2012 
Coordonator proiect, prof. Simona Popescu 

http://www.microcontroller-ldv.com/
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Crezi că ştii totul despre droguri? 
Ghid practic pentru orele de consiliere 

Este cunoscută preocuparea crescândă a adolescenţilor şi tinerilor pentru 
consumul de droguri. Pretutindeni în lume consumul de droguri a devenit 
o problemă care a luat societatea românească prin surprindere. Vârsta 
minimă la care începe consumul de droguri a scăzut vertiginos. Drogurile 
se consumă în tot mai multe şi diverse locuri iar societatea noastră nu este 
“dotată” cu instituţii care să combată eficient acest fenomen sau să ofere 
condiţii de tratament cu grad mare de recuperare pentru o societate a celor 
care s-au pierdut în această lume iluzorie a consumatorilor de droguri. 

În ultima perioadă au început să apară materiale cu sprijinul organizaţiilor non-guvernamentale 
sau al altor instituţii, dar multe dintre ele oferă informaţii teoretice mai degrabă axate pe abordarea 
tratamentului toxicomaniei după ce aceasta s-a instalat şi mai puţin pe tehnici eficiente în 
prevenirea consumului. Ţinând cont de toate argumentele menţionate mai sus trebuie să acordăm o 
importanţă din ce în ce mai mare prevenirii primare a consumului de droguri, prin educaţia 
realizată în cadrul şcolii şi totodată să venim în sprijinul cadrelor didactice care realizează ore de 
consiliere pe problema prevenirii consumului de substanţe, cu materiale practice şi utile în 
activitatea realizată la clasă sau în şcoală. 

Dorim ca această lucrare să contribuie la: 
§ dezvoltarea activităţilor din domeniul educaţiei pentru sănătate prin promovarea în cadrul 

comunităţii a unui stil de viaţă curat şi sănătos prin intermediul adolescenţilor, părinţilor şi 
profesorilor; 

§ conştientizarea cadrelor didactice în legătură cu rolul important pe care îl pot juca, 
răspunzând problemelor legate de consumul de substanţe; 

§ aprofundarea cunoştinţelor referitoare la acţiunea principalelor substanţe de abuz, cât şi a 
problemelor mai importante pe care le poate genera consumul acestora; 

§ renunţarea la unele dintre metodele didactice tradiţionale pentru a apela la metode atractive 
şi stimulante pentru elevi; 

§ însuşirea unui set de metode prin care pot fi influenţate atitudinile şi comportamentele 
adolescenţilor, părinţilor şi profesorilor referitor la consumul de substanţe. 

Sperăm ca acest material să fie util tuturor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea  în 
domeniile: dirigenţie, consiliere, educaţie pentru sănătate, lectorate cu părinţii, comisia metodică a 
diriginţilor. 

Aprilie 2009 
prof. Gurzun Silvia Camelia 

 

C.D.I. – UN SPAŢIU AL CREAŢIEI 
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“Info-Bariţiu” – Ziar online al liceenilor bariţieni 

Aflat la primul număr şi dedicat Simpozionului Naţional “Interferenţe”, ziarul informează despre 
viaţa de zi cu zi a liceenilor în microcomunitatea pe care o reprezintă colegiul, cu regulile lui, cu 
preocupări diverse, cu spirit civic, umanitar, cu dorinţa de a se afirma, de a-şi păstra şi a-şi spori 
prestigiul dobândit până azi. 

Ideea realizării ne-a venit cu ocazia implicării într-un proiect 
educativ naţional iniţiat de Fundaţia Soros şi intitulat “Fii 
reporter de liceu!”.  

Ni s-a părut provocator să avem şi noi un spaţiu în care să 
arătăm cine suntem, ce facem, prin ce excelăm şi ce modele 
putem să oferim. Apoi adunând materialele, ne-am gândit să 

evidenţiem şi spiritul critic pentru a deveni astfel mai buni.  

Nu ne credem perfecţi, ştim că mai avem multe de învăţat, considerăm că există în şcoală şi aspecte 
pe care le putem îmbunătăţi, tocmai de aceea vom critica ce e de criticat şi vom aprecia ceea ce este 
pozitiv. Dorim o viziune obiectivă asupra şcolii în care învăţăm. 

Muzica, dansul, sportul, natura,  literatura, tehnica, calculatorul sunt câteva dintre domeniile ce 
stau în atenţia noastră deoarece avem elevi talentaţi care stau în umbră şi nu şi-au făcut încă 
simţită prezenţa prin activităţile extraşcolare organizate în liceu.  

Info-Bariţiu se vrea al tuturor liceenilor care au ceva important de spus, de arătat întregii 
comunităţi online. Promovăm valorile şi sperăm să evoluăm prin profesionalism. 

Mai 2010 
Vlad Ciolte – clasa a XII-a A  

O şcoală pentru devenirea ta 

Filmul educaţional „O şcoală pentru devenirea ta ” are ca scop definirea Colegiului Tehnic „George 
Bariţiu” Baia Mare, o şcoală europeană care promovează egalitatea şanselor elevilor, performanţe în 
specializare şi educaţie, dezvoltarea armonioasă a personalităţii tinerilor prin parteneriate cu 
instituţii administrative şi de cultură, prin proiecte educaţionale şi proiecte cu şcoli europene, prin 
specializări adaptabile pieţei forţei de muncă.  

 Protagoniştii filmului sunt doi elevi din clasa a XII-a respectiv a IX-
a, primul dornic să împărtăşească celuilalt aspecte din viaţa de 
liceean la o şcoală al cărei prestigiu a crescut an de an, cel de-al 
doilea, aflat în ipostaza de elev de gimnaziu care meditează la 
alegerea liceului în care se va forma ca specialist. 

Dialogul relevă imaginea şcolii prin prezentarea specializărilor şi a 
spaţiilor de formare (ateliere şi laboratoare moderne), a climatului de 

siguranţă, ordine şi disciplină propice studiului, a parcului liceenilor bariţieni în devenirea lui, de 
la săpat, semănat, plantat, amenanjat, până la bucuria şi entuziasmul elevilor din recreaţii. 
Educaţia sinonimă cu menirea  instituţiei este evidenţiată prin proiectele dragi elevilor, organizate 
în Centrul de Documentare şi Informare, devenit furnicar, apreciat drept univers al descoperirii 
talentului, creativităţii, spiritului umanitar şi competitiv, într-un  cuvânt al formării tinerilor. 
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Dăruirea – componentă esenţială a dascălilor care îi îndrumă, alături de competenţă, deschidere 
spre inovaţie, dorinţa de cultivare a valorilor, comunicare, toate contribuie la pregătirea elevilor 
pentru integrarea în societate. Finalul filmului accentuează complexitatea  procesului didactico-
educativ, prestigiul Colegiului nostru, mândria elevilor care învaţă aici, îndeplinirea misiunii prin 
capacitarea şi pregătirea a noi şi noi generaţii de tineri. 

Mai 2010 
prof. Camelia Bogdan, prof. Silvia Gurzun 

 
Pagina web a şcolii - instrument de comunicare şi informare  

Eşti un elev creativ? Eşti independent? Eşti un hacker şi un web 
designer autodidact? Atunci merită să-ţi investeşti talentul în 
realizarea unei noi pagini web pentru propria ta şcoală!  
Iată câteva din argumentele care au reuşit să ne convingă că 
merită să realizăm un nou site al Colegiului Tehnic „George 
Bariţiu” din Baia Mare. 

Se ştie că cea mai mare calitate a adolescentului este creativitatea, 
pe care dacă o foloseşti la maxim îţi poate aduce multe beneficii în viaţă. A crea o pagină web nu 
este un lucru deosebit de complicat pentru cei pasionaţi de web design, dar această muncă 
presupune multă dăruire şi timp. Efectuarea de site-uri web este o experienţă plină de satisfacţii 
atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Dacă la început nu s-a pus accent prea mare pe latura 
estetică a acestor pagini web, în zilele de azi se acordă o importanţă din ce în ce mai mare nu numai 
conţinutului de informaţii, dar şi esteticii, dinamicii şi atractivităţii lui. 

În ultimul timp, tot mai multe instituţii de învăţământ optează să-şi promoveze oferta educaţională 
în mediul online, pe o pagina personală. Aspectul site-ului este, practic, cartea de vizită al unei 
instituţii şcolare. Scopul principal este dezvoltarea sistemului educaţional din Romania prin 
folosirea tehnologiei şi prin îmbunătăţirea interacţiunii dintre şcoală ca şi unitate de învăţământ, şi 
elevi, părinţi sau comunitatea locală, ca beneficiari ai serviciului de educaţie. 

Într-o eră a tehnologiei în care internetul câştigă tot mai mult teren în faţa altor modalităţi de 
informare, un web site profesional poate fi un instrument rapid pentru utilizatorii activi ai 
paginilor web. Cei care vor accesa pagina web a şcolii noastre, vor găsi date despre istoricul 
instituţiei de învăţământ, resursele umane, revista şcolii, despre proiectele, activităţile şi 
parteneriatele în care este implicată şcoala, dar şi despre rezultatele la concursurile şi olimpiadele 
şcolare derulate la nivel local, regional sau naţional, baza materială,  documente şcoală, galerie foto 
şi video, noutăţi. Este un site uşor de folosit, interactiv, iar conţinutul informaţiei este în continuă 
schimbare, informaţia este accesibilă chiar şi pentru cei care folosesc rar internetul.  

Sperăm din tot sufletul ca acest site să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală - elevi - 
părinţi, la o comunicare şi informare printr-un acces cât mai rapid la informaţiile necesare tuturor 
vizitatorilor! 

Mai 2011 

Dobra Adrian, clasa a XI-a B 
 Sacasti Vlad, clasa a XII-a G 
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Centru de Documentare şi Informare – un loc ce te atrage să-l descoperi 

Putem spune cu sinceritate că am descoperit C.D.I.–ul o dată cu începerea pregătirilor pentru 
olimpiada tehnică pe judeţ. Creat cu scopul de a oferi elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii 
locale un spaţiu de informare, comunicare şi formare, aşa cum am aflat de la doamna profesor 
documentarist, C.D.I.–ul este un loc plăcut unde elevii şi profesorii din şcoala noastră pot să 
experimenteze noile tehnologii educaţionale, cât şi să se destindă citind una dintre sutele de cărţi ce 
se găsesc în fondul documentar. 

Foarte bine dotat, C.D.I.-ul dispune de  cele mai noi aparaturi în 
domeniul informării şi comunicării (laptop-uri de ultimă generaţie, 
conexiune la internet, acoperire wireless, etc.), astfel încât noi, elevii 
avem la îndemână, orice informaţie dorim.  

Aparatura modernă (un videoproiector, DVD, video şi televizor) fac 
mult mai interesante şi mai atractive  lecţiile desfăşurate aici. Nu de 
puţine ori, diverse instituţii de învăţământ şi cultură din judeţ sau 

din ţară vin să ne prezinte nouă, eleviilor şi cadrelor didactice diverse materiale informative, aici au 
loc  acţiuni şi proiecte interesante, în care ne implicăm cu plăcere şi entuziasm. 

De asemenea, CDI-ul este locul unde se organizează şi se desfăşoară foarte multe activităţi şcolare şi 
extraşcolare, unde elevii pot participa exprimându-şi propriile idei şi creaţii. De când a apărut CDI-
ul, tot mai mulţi elevi ai liceului nostru s-au simţit atraşi de  activităţile realizate aici, fie ele 
pedagogice sau culturale. Dovada celor afirmate mai sus este înfiinţarea  “clubului C.D.I.” al cărui 

număr de membri este în continuă creştere. Dacă un elev s-a 
implicat o dată într-un  proiect realizat aici, cu siguranţă va veni şi 
în continuare pentru a participa şi la altele, pentru că în C.D.I.-ul 
nostru, tot timpul se întâmplă ceva, în fiecare zi poţi să faci sau să 
înveţi ceva nou. Aici se leagă noi prietenii, care, credem noi că vor 
dura peste ani. 

Din punctul nostru de vedere, C.D.I.-ul este spaţiul ideal unde 
propriile idei sunt puse în practică, locul unde se poate îmbina utilul cu plăcutul. 

Mai 2010 
Chiuzbăian Andrei, Nichita Rareş - clasa a XII-a A 

C.D.I. – ÎN VIZIUNEA ELEVILOR 
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Ce înseamnă, de fapt C.D.I.? 

Cu totii ştim de unde vine prescurtarea C.D.I. (Centrul de Documentare şi 
Informare). Este imposibil să nu vedem afişajul de pe coridor. Dar ce este de fapt 
C.D.I.-ul? Ce semnifică el? 

Eu sunt unul dintre numeroşii elevi care au trecut pragul C.D.I.-ului, de foarte multe ori pe 
parcursul celor patru ani de liceu şi ştiu că C.D.I.-ul este un loc cu o importanţă deosebită pentru 
viaţa şcolii noastre. Este asemenea unui furnicar, în care tot timpul se munceşte.  Dacă ai nevoie  de 
informaţii pentru o temă, pentru o activitate extraşcolară sau pentru un proiect,  C.D.I.-ul este cel 
care îţi poate veni în ajutor. Ai laptop-uri la dispoziţia ta, asta în cazul în care ai noroc să găseşti 
un loc la ele, şi mai ai la îndemână o mulţime de cărţi, softuri educaţionale, atlase, dicţionare, etc... 
Iar în caz că nu reuşeşti, d-na prof. documentarist, Silvia Gurzun este lângă tine, mereu dispusă să-
ţi sară în ajutor cu un sfat, o idee sau o sugestie.  

Putem spune fără să greşim că C.D.I.-ul are un rol foarte important în 
activitatea liceului, că datorită lui şi cadrelor didactice care ne îndrumă, toate 
activităţile, concursurile şi proiectele desfăşurate aici s-au bucurat de succes, 
făcând cunoscut Colegiului Tehnic “George Bariţiu”, nu numai în ţară ci şi în 
străinătate. 

N-aş putea să numesc acum toate activităţile la care am participat în C.D.I., n-
aş putea să vă spun nici toate motivele vizitelor mele aici, dar ştiu cu siguranţă 

că-mi vor rămâne neşterse în minte clipele în care munceam cot la cot cu colegii dar şi cu profesorii 
la atâtea proiecte. Nu voi uita nici şedintele în calitate de organizator al Balului Bobocilor, nici 
funcţia mea de prezentator al concursului “Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”, sau 
prezentările din cadrul proiectului multilateral Comenius “How different are we?”. 

În consecinţă, cred că C.D.I.-ul este mult mai mult decât ceea ce semnifică numele. Îmi doresc ca 
toţi elevii din acest liceu să experimenteze trăirile (bucuria, satisfacţia reuşitei, nervii, ambiţia, 
stresul, ….) pe care le ai când lucrezi acolo în echipă, într-un grup de elită, împreună cu alţi elevi ai 
liceului pe care apoi îi poţi considera prietenii tăi. Şi aş mai vrea ca fiecare dintre voi să simtă ca şi 
mine bucuria, mândria şi satisfacţia pe care le-am simţit şi eu după fiecare reuşită. Mărturisesc cu 
sinceritate că sunt extrem de recunoscător că am avut prilejul să muncesc în C.D.I. împreună cu 
elevii şi profesorii Colegiului Tehnic “George Bariţiu”. 

Mai 2012 
Mihai Dan Andrei - clasa a XII-a B                    

C.D.I. – locul unde mă simt acasă 

Ştim cu toţii că „acasă” ne simţim cel mai bine, aici ne aşteaptă întodeauna persoane dragi, cărora 
le putem împărtăşi bucuriile, speranţele, împlinirile sau pe umărul cărora putem să plângem atunci 
când suntem la necaz. Pentru mine, la şcoală, locul unde mă simt acasă se numeşte C.D.I. Încă de 
când i-am călcat pentru prima dată pragul, făcând cunoştinţă cu atmosfera lui primitoare, caldă şi 
luminoasă, am ştiut că acesta este locul în care voi reveni de fiecare dată cu plăcere. Aici am învăţat 
ce înseamnă un proiect umanitar, confecţionând „mărţişoare cu suflet” şi acesta a fost doar 
începutul... A urmat un alt proiect umanitar „Dăruind îţi dăruieşti”, şi acesta iniţiat şi derulat 
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prin C.D.I. Alături de alţi colegi care s-au implicat în activităţile din cadrul proiectului am adunat 
haine şi jucării dar şi bani pentru ca Moş Crăciun să vină şi în casele celor mai puţin norocoşi ca 
noi. Nu voi uita niciodată zâmbetele de pe feţele copiilor nici bucuria unor oameni necăjiţi, cărora 
prin acţiunile noastre, am reuşit să le aducem puţină bucurie în prag de sărbători. Chiar dacă eram 
obosiţi, seara târziu, după ce am reuşit să împărţim toate darurile, am plecat spre casă fericiţi şi 
foarte mulţumiţi. 

C.D.I.-ul este şi locul unde se desfăşoară şedinţele periodice ale 
Consiliului Şcolar al Elevilor. Aici ne adunăm şi ne sfătuim, ficare 
vine cu idei şi iniţiative pe care le dezbatem şi le analizăm 
împreună, bucurându-ne de sprijinul şi de sfaturile d-nei profesor 
documentarist. Din discuţiile noastre se nasc iniţiative de noi 
proiecte şi noi activităţi extraşcolare. 

Aş putea să vă mai spun multe despre C.D.I. dar ştiu că fiecare 
dintre cei care îl frecventează ar putea să enumere o mulţime de activităţi desfăşurate în acest spaţiu 
atât de primitor. Celor care nu i-aţi călcat pragul până acum vă spun doar atât: Veniţi cu încredere 
şi C.D.I.-ul  va deveni şi pentru voi „locul unde vă veţi simţi acasă”! 

 Mai 2012 
Laura Druţă, clasa a XI-a B 

Îmi voi aminti mereu ... 

Sunt sigură că fiecare om din lumea aceasta păstrează undeva, în adîncul sufletului, amintiri din 
anii de şcoală, unele plăcute, altele....  mai puţin. Pentru mine, cea mai frumoasă amintire din anii 
de liceu este legată de C.D.I. 

Am făcut cunoştinţă cu C.D.I.-ul prin proiectul  “Mărţişor cu 
suflet”, conceput, organizat şi derulat în acest spaţiu atât de frumos 
şi primitor. A fost primul proiect în care m-am implicat şi în acelaşi 
timp a fost o experienţă extraordinară care a lasat în sufletul meu 
urme adânci. M-a impresionat foarte mult ideea de “proiect 
umanitar”. Acest proiect ne-a învăţat să privim cu mai multă atenţie 
în jurul nostru şi să vedem că există colegi a căror viaţă nu este atât 
de îmbelşugată şi că ei chiar au nevoie de ajutorul nostru. 

Îmi amintesc cu foarte mare plăcere de orele petrecute în C.D.I., confecţionând mărţişoare alături de 
alţi colegi implicaţi în proiect. Fiecare dintre noi muncea cu drag, punând mult suflet în tot ceea ce 
se întâmpla acolo, ştiind că prin munca lui poate aduce un zâmbet pe o faţă de copil. Cu câtă 
satisfacţie am ieşit apoi la stand să valorificăm produsele noastre! Nici asta nu se poate uita. 

Sigur că au mai urmat şi alte proiecte, alte activităţi desfăşurate în C.D.I. şi toate au fost 
instructive şi interesante. Dar eu îmi voi aminti mereu de “Mărţişor cu suflet”. 

Şi pentru această amintire nu pot decât să spun: Mulţumesc C.D.I.! Mulţumesc d-nă profesor 
documentarist! 

  Mai 2012 
Govor Mădălina, clasa a XI-a B 
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C.D.I. - un spaţiu drag elevilor bariţieni 

Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic “George Bariţiu” este un spaţiu 
educaţional util atât elevilor cât şi profesorilor din şcoala noastră. C.D.I.-ul şcolii noastre este foarte 
bine organizat şi utilat din punctul de vedere al resurselor multimedia, cu un personal didactic bine 
pregătit, care ori de câte ori ai nevoie de sprijin în vederea desfășurări unor activităţi sau proiecte 
este gata să te ajute.  

C.D.I.-ul este locul în care poţi să te recreezi după o zi solicitantă la cursuri, locul unde poţi să te 
documentezi pentru a găsi informaţiile de care ai nevoie, sau pur și simplu locul în care stai și te 
bucuri citind în liniște, o carte interesantă. 

Prin specificul activităţii sale, Centrul de Documentare şi Informare participă la implementarea 
politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor 
prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare a 
tuturor utilizatorilor. 

Centrul de Documentare şi Informare prin activitatea sa, doreşte să atragă atenţia elevilor asupra 
importanţei pe care o are educaţia non-formală în dezvoltarea personalităţii lor, prin implicarea 
activă în proiecte şi programe educative pe tot pacursul anilor de liceu. Munca în echipă, iniţierea 
elevilor în vederea colaborării cu diverşi parteneri implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară este 
de mare importanţă în formarea noastră ca viitori cetăţeni.  

Consider că, marele aport în buna desfăşurare a activităţilor realizate în C.D.I. se datorează elevilor 
din „Clubul C.D.I.” care prin implicarea lor activă în viaţa acestui centru,  fac posibilă existenţa la 
nivelul judeţului nostru a unui Centru de Documentare şi Informare - dinamic şi inovator, cu care 
şcoala noastră se poate mândri.                                     

Mai 2012 
Pop Vlăduţ, clasa a X-a A 
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Note de final  ... 
 

Munca învăţătorului are efect asupra eternităţii şi nu se poate spune niciodată unde se opreşte 
influenţa sa. El are menirea de a identifica şi de a stimula creativitatea elevilor. Pentru aceasta 
srăbatem drumul lung şi nu lipsit de obstacole al formării şi stimulării creativităţii elevilor noştri. 

Indiscutabil, cultivarea spiritului creativ al elevului depinde în mare măsură de capacitatea 
dascălului de a crea o atmosferă propice procesului de învăţământ. El este coordonatorul principal 
dintre copil şi lumea înconjurătoare, deschide posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii, 
sprijinindu-l în ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin angajarea lui în operaţii de analiză, 
sinteză, generalizare.  

Eficienţa educării creativităţii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a 
educatorului, de priceperea lui de a organiza în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona 
totalitatea mijloacelor sale didactice obiectivelor propuse. 

Publicarea creaţiilor elevilor în revistele şcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii acestora. 
Activitatea de creaţie stimulează valorificarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă şi imaginaţie, 
dându-le elevilor sentimentul realizărilor împlinite. 

Produsul de bază în educarea creativităţii este activitatea independentă care se poate pune în 
practică la toate obiectele de studiu şi se poate finaliza prin activitatea extracurriculară de redactare 
şi editare a unei reviste şcolare. 

Revista „Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator”, a apărut din dorinţa realizării unei publicaţii 
şcolare diferită de cele apărute până acum, în care să fie surprinsă munca elevilor şi cadrelor 
didactice din şcoala noastră, prin implicarea lor în numeroase activităţi educative şcolare şi 
extraşcolare, proiecte şi programe locale, naţionale sau europene, derulate în Centrul de 
Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „George Bariţiu”, în perioada 2008-2012.    

Intenţia noastră este de a dezvălui cititorilor o altă  latură a elevilor din şcoala noastră, şi anume a 
unor adolescenţi talentaţi, cu preocupări şi rezultate frumoase în artă, muzică, dans, fotografie, 
multimedia, şi în plus dăruirea - componentă esenţială a dascălilor care îi îndrumă, oferită elevilor 
pentru deschiderea lor spre inovaţie şi cultivarea de valori. 

Revista cuprinde articole însoţite de fotografii sugestive de la activităţile şcolare şi extraşcolare 
derulate prin C.D.I., mărturisiri ale elevilor şi cadrelor didactice privind utilitatea acestui centru 
resursă în dezvoltarea lor profesională şi personală.  

Această revistă va fi publicată anual şi va cuprinde întreaga activitate a centrului pe un an şcolar, 
unde vor fi evidenţiate proiectele dragi elevilor, organizate în Centrul de Documentare şi Informare 
- un spaţiu privilegiat, care în timp a devenit un adevărat „furnicar”, apreciat drept un univers al 
descoperirii talentului, creativităţii, spiritului umanitar şi competitiv.  

 
Mai 2012 

Colectivul de redacţie 
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C.D.I. Bariţiu – trecut, prezent şi viitor 
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