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După declarațiile președintelui Traian 
Băsescu cu privire la măsurile de redresare a 
deficitului bugetar pe „spinarea“ bugetarilor, 
pensionarilor, șomerilor și a altor categorii 
sociale aflate în pragul subzistenței, conduce-
rea S.L.Î. Bihor își exprimă profunda indig-
nare, nemulțumire și frustrare față de modul 
discriminatoriu prin care dl. președinte Bă-
sescu încearcă să rezolve situația dramatică 
din România.

Atragem atenția salariaților din învăță-
mânt că în 2010 li s-au diminuat salariile 
prin neaplicarea Legii 330; prin Ordonanța 
1/2010; prin Ordonanța 41/2009 și prin reve-
nirea la salarizarea după legea 220, respectiv 
după Ordonanța 15. 

Aceste diminuări ating 30% din salariul de 
la 31.12.2009. Dacă mai adăugăm și procentul 
de care se tot vorbește (– 25%), se constată că 
salariile din învățământ vor ajunge la 50% din 
valoarea celora de la sfârșitul anului 2009.

În alocuțiunea sa, domnul președinte 
Băsescu nu a pomenit nimic despre bogații 
țării, nu a pomenit nimic despre cei 11.000 
de consilieri, nu a pomenit nimic despre 
agențiile guvernamentale pe care, în loc să 
le desființeze, le-a unit. Astfel toată clientela 
politică a rămas pe loc, mai mult, în 2009 au 
mai fost angajați 26.000 bugetari. Ne între-
băm în ce domenii? Domnul președinte nu 
a pomenit nicio măsură reală de redresare a 
economiei…

Stimați colegi, asta nu e tot… Dacă ci-
tim printre rânduri alocuțiunea, constatăm că 
ne așteaptă și alte surprize: disponibilizări în 
masă, majorarea TVA-ului și a cotei unice de 
impozit. Cum poți să afirmi, ca șef al statului, 
că vei disponibiliza atâția bugetari?

Salariații din sistemul bugetar ce sunt? 
Obiecte proprii ale președintelui Băsescu de 
care acesta poate dispine după bunul său plac, 
după „cum vor mușchii lui“ (ne întoarcem 
oare la sclavagism)?

În sănătate nu e nevoie de disponibilizări, 
deoarece personalul s-a autodecimat.

În învățământ am ajuns mai rău ca în co-
munism (peste 30 de elevi la clasă) și apar 
mereu tot felul de gogorițe pentru a reduce 
numărul de posturi.

În acest moment, în România nu mai 
avem nevoie nici de Parlament și nici de 
Guvern. Nu mai avem nevoie nici de prim-

ministrul Boc și nici de ministrul nostru Fu-
neriu (pe care poate c-ar trebui să-l numim… 
Funerariu, pentru că îngroapă învățământul 
românesc. Băsescu le face pe toate. El nego-
ciază cu FMI, cu BNR, cu cine vrei și cu cine 
nu vrei. Nu este normal ca în permanență să 
fim acuzați că salariații din învățământ desta-
bilizează economia țării, că din cauza noastră 
țara nu se dezvoltă, că din cauza noastră este 
sărăcie, că din cauza noastră este corupție…

Domnule președinte Băsescu, acest sis-
tem de învățământ, așa bun-rău cum este, a 
funcționat. Acum însă, când vreți să ne caliciți 
de tot, cum să mai meargă? Ați uitat Pactul 
pentru Educație în care promiteați salarii 
contra performanță? Cu acest nivel de sala-

rizare, sub limita subzistenței, ce performanțe 
doriți de la învățământul românesc?

Din 1990 și până în prezent învățământul 
a fost subfinanțat, subfinanțare de care nu 
sunteți străin, iar acum vreți să ne demolați 
de tot. Tot timpul ne amenințați că nu produ-
cem nimic, că trăim pe spatele celor care fac 
bani… De ce mai stați? Desființați sistemul 
de învățământ și atunci o să ajungeți la mode-
lul (știm noi de unde îl aveți) unei societăți de 
oameni inculți, ușor de manipulat și condus, 
oameni cărora le puteți cumpăra voturile cu 
două sarmale și un cârnat…

Toate aceste argumente (și am putea enu-
mera și altele) ne îndreptățesc să credem că 
actuala conducere a țării ignoră sistemul de 
învățământ și pe slujitorii lui. La noi, dascălul 
nu mai e demult dascăl…

De regulă, țările care și-au bătut joc de 
propriul sistem de învățământ au avut proble-
me foarte serioase în ceea ce privește dezvol-
tarea economică ulterioară.

Stimați colegi, acestea fiind doar unele 
dintre problemele învățământului românesc, 
vă lăsăm pe Dumneavoastră să trageți con-
cluziile.

O asemenea batjocură la adresa sistemu-
lui de învățământ nu a existat nici pe vremea 
PCR. Atunci PCR dădea dispoziții, ne umi-
lea, ne ordona, ne impunea totul dictatorial 
și se pare că Băsescu este foarte aproape de a 
instaura și el o dictatură.

Domnule președinte, noi te-am ales, dar 
s-ar putea ca tot noi să te și dăm jos !

Stimați colegi, vă adresăm întrebarea: 
Cât mai rezistați… „să trăiți bine“? Până 
când?

prof. Ioan ȚENȚ,
președinte SLÎ Bihor

prof. Gheorghe BLAJ,
prim-vicepreședinte SLÎ Bihor
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Viaþa sindicalã

PROTEST

Stimați colegi dascăli, personal didactic auxiliar şi personal ne-
didactic,

Trăim în România anului de graţie 2010, ţară membră cu drepturi 
depline a U.E., membră a NATO… Credeam că am scăpat de comu-
nism, acum, la 20 de ani de la „revoluţia“ din decembrie 1989… Ne 
întrebăm de zeci, de sute şi de mii de ori: cum este posibil să trăim 
„bine“ într-o ţară fără de legi, în care legile sunt făcute pentru a fi 
încălcate??? Şi ne răspundem mereu: „Incredibil dar adevărat“!!!

Pentru a justifica şi argumenta cele afirmate, am să vă reamintesc 
supliciul, umilinţa şi batjocura la care am fost supuşi în ultimul an 
şi jumătate. Şi iată că lucrurile nu se opresc aici… „Incredibil dar 
adevărat“!!!

Se pare ca nu ne-am plătit complet „birul“ celor 45 de ani de 
comunism… Oare am sperat degeaba, ori ne-am creat iluzii deşarte 
într-o viaţă mai bună pentru noi, pentru bătrânii noştri și pentru cei 
mai de preţ, pentru copiii noştri??? Aşa să arate viitorul unei naţiuni 
care trăieşte… bine într-o ţară democratică??? „Incredibil dar 
adevărat“!!!

După alegerile generale din 2008 am sperat că noua putere va 
respecta legile adoptate de Parlamentul României, promulgate de 
fostul şi actualul preşedinte Traian Băsescu, apoi declarate ca fiind 
constituţionale de Curtea Constituţională a României… Desigur, ne 
gândim în primul rând la Legea 221… Am crezut în promisiunile 
electorale care, iată, s-au dovedit a fi minciuni electorale... Mai mult, 
actualul guvern îşi permite să nu respecte şi să nu aplice nici hotărârile 
judecătoreşti definitive şi executorii… „Incredibil dar adevarat“!!! 
Oare ce s-ar întâmpla dacă noi cetăţenii României, oamenii de rând, 
ne-am permite să nu respectăm legile ţării???

Anul 2009 ne-a mai dovedit (dacă mai era cazul) cum un Gu-
vern (organul executiv într-un stat de drept) nu conduce poporul 
după legile în vigoare ci dupa H.G. şi O.U.G., adică după bunul plac 
şi în interes personal sau clientelar... „Incredibil dar adevărat“!!! 
Iată câteva exemple: OUG 1, 30, 331, 34, 37, 40, 41, 60, 71, doar 
câteva dintre cele care privesc învăţământul românesc... Prin aceste 
ordonanţe Guvernul a blocat aplicarea legilor în vigoare, a îngheţat 
majorărilor salariale, a anulat negocierile cu C.C.M. şi aplicarea 
hotărârilor judecătoreşti… Prin Ordonanţa 71 a dispus eşalonarea 
drepturilor băneşti câştigate în instanţele judecătoreşti în trei tranşe 
astfel: 2010 - 34%, 2011 - 33%, 2012 - 33% (în cazul învăţământului 
bihorean - sentinţa nr. 829/2009). „Incredibil dar adevărat“!!!

Pe lângă aceste măsuri restrictive, tot în anul 2009 s-au făcut 
disponibilizări în învăţământ (peste 18.000 de posturi)… La nivelul 
judeţului Bihor s-au disponibilizat peste 750 de posturi. Acest an fa-
tidic, 2009, a adus în prim plan şi aşa-zisa Lege unică a salariza-
rii bugetarilor, „negociată chipurile“ cu partenerii sociali în nu mai 
puţin de 7 variante (pentru a mima negocierea) şi apoi asumată de 
guvern într-o variantă proprie - Legea 330. Cât tupeu la guvernanţii 
noştri… „Incredibil dar adevărat“!!!

O nouă lege bună-proastă care nu este aplicată, pentru că, vă rea-
mintesc, salarizarea în învăţământ se face cum vrea guvernul, adică 
după ordonanţe (OUG 1/2010, cu trimitere la OUG 41 şi înapoi la 
O.G. 15, la Legea 220)… Şi, uite-aşa, ne-am întors la salariile din 
urmă cu 3 ani, adică la cele din 2006… „Incredibil dar adevărat“!!!

INCREDIBIL DAR ADEVaRAT!

În timpul redactării materialelor pentru numărul de față, în biroul SLÎ Bihor a intrat, surescitat, un tânăr. S-a recomandat: Horia 
Balint – regizor de operă orădean. Apoi a adresat un protest vehement la adresa „lașității acelor profesori care s-au lăsat cumpărați 
de guvernanți cu… 60 de lei (mai ieftin decât o prostituată de pe centură)“ și s-au prezentat apoi la examenul de bacalaureat. A 
continuat apoi: „mi-e rușine că am făcut școala în România, unde există și asemenea profesori. Și regret că azi tânăra generație 
este educată și de asemenea profesori lași, fără coloană vertebrală, pupincuriști…“ Apoi a plecat lăsându-ne numerele de telefon, 
e-mailul și… un gust tare amar!

Protestul d-lui regizor Balint ne-a făcut să ne gândim apoi că dacă astăzi suntem atât de puțin apreciați de guvernanți și de 
societate, acest lucru se datorează și lipsei noastre de fermitate și unitate.

„Cine nu este în stare să lupte pentru ce vrea, merită ce are“…                                                                                           Redacția

Anul 2010 a debutat fulminant, nu numai prin această Lege, 
„unică“ în felul ei, dar şi cu un guvern preocupat de „bunăstarea“ 
poporului… Noi, dascălii, nu puteam fi lăsaţi fără un „cadou“ în noul 
an, aşa că am primit OUG 114 prin care se reduc în 2010 încă 15.000 
de posturi… „Incredibil dar adevărat“!!!  În tot acest timp „tătucul“ 
de la Cotroceni (împreună cu camarila sa) a fost preocupat de propria 
campanie electorală, de realegerea sa, dovedind (pentru a câta oară) 
că minciuna stă cu regele la masă… Guvernul şi preşedintele (de 
fapt, 2 in 1!) ne vorbeau de pensii şi salarii nesimţite iar noi nu ştiam 
cât adevăr ne spun… Salariile şi pensiile noastre vor fi într-adevăr, 
nesimţite, dar la propriu: nu le vom simţi în propriile buzunare sau în 
conturi de mici ce vor fi…. „Incredibil dar adevărat“!!! 

Stimaţi colegi, acum, când ne aflăm în faţa unui fapt împlinit, vă 
întreb: oare cât şi cum vom rezista??? Un lucru este însă sigur: avem 
nevoie de unitate şi solidaritate pentru a depăşi aceste momente în 
care Guvernul se războieşte cu propriul popor... 

La fel de incredibil dar adevarată este şi poziţia exprimată de 
MECTS în raport cu angajaţii din învăţământ, pe care v-o redăm ad 
literam: „MECTS nu este angajator al cadrelor didactice deci nu cal-
culează salariul acestora, nu deţine cărţile de muncă ale acestora şi 
nici ordonator de credite pentru unităţile din învăţământul preuni-
versitar de stat unde sunt încadrate aceste cadre didactice“. Sem-
nează, Director General Gabriel Liviu Ispas (ce chestie, un nume cu 
trimitere la… Paştele Cailor)… Aceeaşi poziţie o au şi Inspectoratele 
Școlare Judeţene, fapt ce ne face să întrebăm cu stupoare: noi ai cui 
angajați suntem??? La răspundere „Nu“ suntem ai lor, la controale 
„Da“… „Incredibil dar adevărat“!!! 

Putem concluziona că, voit sau nu, guvernanţii noştri vor distruge 
învăţământul românesc şi se va crea mult visata şi dorita de ei clasă 
socială nouă, clasa de „proşti“ slab educaţi, uşor de minţit, uşor de 
manipulat şi de condus în scop electoral… O clasă pe post de slugă 
la cheremul guvernanţilor supraîmbogăţiţi şi a camarilei lor politice... 
„Incredibil dar adevărat“!!!

Vreau să le spun guvernanţilor şi conducătorului „iubit“, 
preşedintele Băsescu, că până şi răposatul Ceauşescu la ultima sa 
„adunare populară“ a spus: „vă mai dau o sută de lei la salarii şi pen-
sii“ de parcă ar fi dat de la el… Vă daţi seama, domnilor, cum sună 
acum, după 20 de ani: „vă tăiem din salarii 25% şi din pensii 15%“. 
Ăsta da tupeu... „Incredibil dar adevărat“!!!

Guvernanţi, să vă ferească Dumnezeu de furia poporului!!!. „De 
ce vă temeţi nu veţi scăpa… Nu veţi scăpa nici de vă veţi ascunde în 
mormânt!!!“

Prof. ing. Gheorghe Blaj
Prim-vicepreşedinte SLÎ Bihor

UN PROTEST VEHEMENT

>
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Stimate domn, 
Cu sprijinul nostru, al multor dascăli din şcolile şi universitătile 

româneşti, aţi preluat mandatul de ministru în momente extrem de 
dificile pentru sistem şi oamenii care-l deservesc. 

Moment dificil, dar total nefericit. Invoc sprijinul nostru, întru-
cât eu, şi ca mine, zeci de mii de dascăli am făcut campanie pen-
tru partidul din care amândoi facem parte, promovând principii, 
idei, deziderate. Ca să fiu corect cu dumneavoastră (deşi dum-
neavoastră nu dovediţi a fi corect cu sistemul educaţional din Ro-
mânia), n-am avut speranţe că veţi face lucruri ieşite din comun. 
Pentru că nici nu ştiţi, nici nu puteţi. Pentru că afişaţi un volunta-
rism vecin cu inconştienţa, pentru că acţionaţi ca fiind dominat de 
solipsism, pentru că fetişizaţi modele şi experimentaţi idoli, pentru 
că gestionaţi în cele mai proaste moduri o criză cronicizată. 

Deşi am văzut o sumedenie de cv-uri fabricate, aureolate şi 
supradimensionate – în care lucrurile şi faptele „de nimic“ sunt 
ridicate la rang de esenţă a carierei, vă spun că, iniţial, am consi-
derat că ruta profesională „fulminantă“ pe care o etalaţi mi-a dat 
un dram de speranţă în privinţa unei relative schimbări. În fond, 
faptele dovedesc şi în ceea ce vă priveşte că tinereţea nu este o 
virtute. 

Stilul persiflant, supraetalarea propriei persoane, inflexibilita-
tea repetată etc., nu pot masca superficialitatea, lipsa autorităţii 
epistemice, activismul partinic, dispreţul faţă de oameni. 

Stimate domn, 
Constatând ignoranţa şi clientelismul de partid la foştii miniştri 

precum Andronescu, Athanasiu, Adomniţei, din nou Andronescu 
(ce fatalitate! repetabilul A), am luat atitudine şi am nuanţat, pen-
tru fiecare caz în parte, de ce trebuie să plece. Aţi devenit „locata-
rul“ biroului ministerial în care au lucrat Haret, Maiorescu, Maior, 
Marga, Miclea! Dar v-aţi umplut de ridicol şi penibil. 

Pentru că prin tot ce faceţi dovediţi incompetenţă, ignoranţă, 
rea-voinţă, nepricepere, infatuare şi lipsă de coerenţă, pentru că 
gestionaţi într-un stil inimaginabil de defastuos educaţia din Ro-
mânia asigurând revenirea forţelor politice obscure şi antirefor-
miste la putere, pentru că aţi anihilat şi ultima brumă de demnitate 
a dascălilor din România, vă sfătuiesc să părăsiţi scaunul minis-
terial. Iar solicitarea mea este legitimă întrucât, spre deosebire de 
mulţi, am obraz în faţa oamenilor pe care i-am îndemnat la votul 
„salvator“. 

Stimate domn, 
Dacă aveţi capacitatea şi iscusinţa unei introspecţii, vă enu-

măr doar 10 motive pentru care v-aţi umplut de ridicol, devenind 
penibil în faţa oamenilor ce vă privesc cu „ochii minţii“ şi nu prin 
ochelarii de activişti. Aşadar, sunteţi ridicol şi penibil, întrucât: 

1. Aţi iniţiat un proiect de lege aberant, incoerent din punct 
de vedere logico-juridic, care abundă în formule pur declarative, 
copiind – în multe situaţii, prevederi desuete din legislaţia anilor 
1995/1997; n-aţi acceptat amendamente, aţi mimat dialogul. V-aţi 
comportat doar ca activist – robot, punând în dificultate pe minis-
trul Miclea, Omul care v-a apărat chiar şi în situaţia în care i-aţi 
bagatelizat proiectul; 

2. Aţi afirmat în nenumărate rânduri – ultima dată la o întâlni-
re la B1TV, că aveţi „misiunea de a…“. Realizând o serie de studii 
privitoare la legitimitate, la personaje ce şi-au asumat misii (pre-

cum vă consideraţi!), vă sugerez să meditaţi la Hitler, Stalin, Cea-
uşescu, Castro şi o întreagă garnitură de misionari care, precum 
dvs, au considerat că ei, doar ei sunt purtătorii misterului imanent 
legităţilor istorice; că ei devin panaceul binelui universal… Şi alte 
asemenea idei manipulatorii, expresie a vicleniei istoriei; 

3. Aţi făcut din examenul de bacalaureat o mascaradă naţi- Aţi făcut din examenul de bacalaureat o mascaradă naţi-Aţi făcut din examenul de bacalaureat o mascaradă naţi-
onală; 

4. Vă consideraţi deasupra legii, anunţând public că, prin or-
din de ministru, veţi asigura intrarea în universităţi, chiar şi a tine-
rilor ce nu susţin bacalaureatul (legea, stimate domn, introduce 
această prevedere imperativă!); 

5. Aţi asigurat înflorirea clientelei de partid – criteriu unic de 
promovare în minister şi inspectoratele şcolare, înlocuind – vai, în 
câte situaţii! – nepricepuţii lor cu anonimii dvs; 

6. V-aţi făcut de râs în faţa naţiunii când, în conferinţă de pre-
să, precum un elev submediocru, reproduceaţi, în matrice robot, 
ceea ce vă „sufla“ Oana Badea (de altfel, nişte banalităţi); 

7. V-aţi adresat Parlamentului, în întâmpinarea moţiunii sim-
ple ce vă viza, criticând (pe bună dreptate), agramatismul din 
textul moţiunii, dar, chiar discursul pe care l-aţi rostit (virulent şi 
agitator), abunda de agramatisme şi erori grave în ale gramaticii 
limbii române; 

8. V-aţi exprimat – tot pe un post de televiziune –, într-o dis-
pută cu A. Athanasiu (vai, cât de lamentabil aţi putut fi!) că sunteţi 
un om puternic pentru că vă sprijiniţi pe două femei puternice: 
Oana Badea şi Melania Vergu! Ce-i drept, cele două reprezintă 
„chintesenţa inteligenţei româneşti azi“ Pentru cine? Pentru dum-
neavoastră! 

9. Aţi reuşit ca în doar câteva luni să faceţi ca, dascăli con-
sacraţi, să trăiască repetate sentimente de jenă pentru că sunt 
reprezentaţi de un asemenea ministru; 

10. Sunteţi răspunzător direct de conflictul de interese în pri-
vinţa consilierului personal al ministrului (scandalul la zi). Stilul pe 
care-l propuneţi spre rezolvarea acestui conflict de interese este 
la fel de fraudulos precum procedurile puse la cale spre califica-
rea proiectului Vergu. Cele 15 zile propuse spre a… alege între… 
explică succint şi exact care vă este misiunea.

Aici vă adresez o întrebare: între un post de consilier personal 
al ministrului şi 4 milioane de euro, ce alegeţi? 

Şi pentru că răspunsul vi-l intuiesc, întreb pe cei ce v-au în-
vestit: după ce Daniel Funeriu va urma iarăşi mirajul unei misiuni 
prin Franţa, Germania, Japonia etc., cine răspunde pentru dezas-
trul pe care-l lasă? 

Faţă de toate acestea, la care se adaugă nenumărate alte ca-
uze, vă cer un gest de demnitate: demisia. Ar fi onorabil în primul 
rând pentru educaţia din România. 

Târgu – Jiu, 02.06.2010 
Cu regret, 

Prof. univ. dr. Adrian GORUN
Nota redacţiei: Scrisoarea de mai sus descrie exact situaţia 

dezastruoasă a sistemului de învăţământ de la noi subliniind „con-
tribuţia“ ministrului Funeriu la această stare. Ştim că d-l ministru nu-i 
va da curs, dar ne gândim că, poate, ar trebui... ajutat în acest sens! 

Scrisoare deschisă
Domnului Daniel Funeriu, 
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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MARI DASCÃLI ORÃDENI

Studii
Valorosul pedagog orădean s-a năs-

cut la 6 august 1915 în comuna Cioara 
(Săliştea) din Judeţul Alba. A fost pri-
mul născut dintre cei 4 copii ai familiei 
de ţărani Dionisie şi Paraschiva Comă-
nescu. 

Şcoala primară a absolvit-o la Cioa-
ra, apoi s-a înscris la Şcoala Normală de 
Băieţi din Deva, Hunedoara. La finele 
anului şcolar 1933/1934 a obţinut Diplo-
ma de capacitate ca învăţător, fiind şef 
de promoţie, cu media 9,91. 

În perioada 1938-1939 îşi satisface 
stagiul militar, participând la luptele îm-
potriva Germaniei fasciste, cu gradul de 
sublocotenent în rezervă. Pentru fapte-
le de arme săvârşite în timpul eliberării 
Transilvaniei, a fost decorat cu medalia 
„Eliberarea de sub jugul fascist“ şi cu 
ordinul „Steaua Republicii Populare 
Române“. A devenit astfel „veteran al 
războiului antifascist“.

În iunie 1942 a obţinut Diploma de 
Bacalaureat la Liceul „Mihai Viteazul“ 
din Alba Iulia, clasificându-se al treilea 
din cei 52 de candidaţi reuşiţi.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de 
Litere şi Filozofie a Universităţii din 
Cluj, unde i-a avut ca profesori, printre 
alţii, pe Florian Ștefănescu-Goangă și 
Nicolae Mărgineanu la Psihologie, Lu-
cian Blaga la Filozofia Culturii, Onisifor 
Ghibu și Dimitrie Todoran la Pedagogie, 
D. D. Roșca la Istoria Filozofiei, Marin 
Ștefănescu la filosofia Creștină. În 1946 
a promovat examenul de licenţă în peda-
gogie, (principal)-psihologie şi filozofia 
culturii (secundar), cu calificativul Mag-
na cum laude.

În 1966 a fost admis la doctorat, la 
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-

Un profesor de excepție – Conf. Univ. Dr. Ioan Comănescu

Napoca, unde i-a fost conducător ştiinţi-
fic prof. dr. docent Dimitrie Todoran. Ti-
tlul ştiinţific de doctor în pedagogie l-a 
obţinut peste 7 ani, în 1972, la Univer-
sitatea din Bucureşti, cu lucrarea „Rolul 
şcolii în îndrumarea procesului de auto-
educaţie la elevii adolescenţi“.

Activitatea didactică
Între 1934 şi 1938 a fost pedagog la 

Şcoala Normală de Băieţi din Deva şi la 
Liceul „Decebal“ din Deva. Din 1938 
până în 1942 a fost învăţător în comuna 
natală Cioara (Săliştea). În primul an de 
după absolvirea facultăţii (1946/1947) 
a fost profesor la Şcoala Experimentală 
„Astra“ din Braşov. În anul şcolar urmă-
tor (1947/1948) a fost profesor şi direc-
tor la Gimnaziul Unic Mixt din Comuna 
Vinerea, judeţul Hunedoara – gimnaziu 

înfiinţat în urma strădaniilor domniei 
sale. În după mesele acestui an şcolar se 
deplasa zilnic în comuna natală, pentru a 
pune bazele unei şcoli generale la Cioa-
ra. Anul şcolar 1948/1949 îl începe ca 
profesor la Şcoala Generală Cioara. În 
toamna anului 1949 este numit, printr-
un ordin al Ministrului Învăţământului, 
ca asistent universitar la catedra de pe-
dagogie a Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii din Cluj. Nu se prezintă la 
post deoarece dă curs unei chemări ve-
nite de la Şcoala Normală din Oradea.

La Oradea şi-a început activitatea în 
1949, ca profesor de pedagogie la Şcoa-
la Normală, devenită Şcoala Pedagogi-
că de Băieţi, Şcoala Pedagogică Mixtă, 
apoi Şcoala Pedagogică Oradea. În ul-
timii 2 ani a fost și director al acestei 
școli. O vreme (1954-1955) a ocupat şi 
funcţia de şef al Secţiei de Învăţământ a 
Regiunii Crişana (chiar fără a fi mem-
bru de partid – pe atunci funcţia aceas-
ta însemna, de fapt, funcţia actuală de 
inspector şcolar general al judeţului). 
După patru ani petrecuţi la Liceul nr. 2 
Oradea (1958-1962), revine la Şcoala 
Pedagogică Oradea, ca profesor şi di-
rector.

La un an după înfiinţarea Institutului 
Pedagogic din Oradea, în 1964 s-a trans-
ferat aici ca lector pe catedra de pedago-
gie. La Institutul Pedagogic din Oradea a 
pus bazele Seminarului Pedagogic Uni-
versitar şi a funcţionat ca lector, apoi ca 
şi conferenţiar universitar, până la pensi-
onare (1981). După o binemeritată pauză, 
în 1991 revine la catedră, în cadrul Uni-
versităţii din Oradea, unde, iubit foarte 
mult de studenţi şi colaboratori, a predat 
cursuri de pedagogie până în anul 2006. 

Frumoasele noastre școli
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 ORADEA

O şcoală modernă (deşi a împlinit deja 80 de ani), valoroasă, cu peste 900 
de elevi şi 60 de cadre didactice (bine pregătite profesional şi de înaltă ţinută 
morală), care-i sporesc, zi de zi, valoarea. Adelina Iacob, directoarea şco-

lii, ne-a vorbit despre 
activităţile desfăşurate 
recent, cu ocazia Zi-
lei Şcolii (26-28 mai 
2010): Simpozionul 
Dincolo de curricu-
lum, concursul gastro-
nomic Şi eu mănânc 
sănătos, Serbarea 
şcolară (de la care am surprins două instantanee), Parada personajelor, 
Expoziţia de etnografie, Expo Zoo, Întâlnirea peste ani... Merită să vizitaţi 
școala şi să vă înscrieţi copiii aici!



5

MARI DASCÃLI ORÃDENI

OPINII

Întreaga sa activitate didactică s-a 
desfăşurat cu multă rigurozitate şi a fost 
dublată de mult, de foarte mult suflet şi 
pasiune. Nu a pregetat niciodată să lu-
creze, cu aceeaşi ardoare şi pasiune, şi 
în afara şcolii, mai cu seamă în cadrul 
Universităţii Populare din Oradea.

Activitatea ştiinţifică
Pe plan ştiinţific a publicat foarte 

multe articole în presa locală şi centrală, 
80 de expuneri cu caracter metodologic 
și cultural, 60 articole în presa centrală 
și locală, majoritatea de specialitate, pe-
dagogie, toate acestea fiind sintetizate 
în cinci valoroase cărţi de pedagogie pe 
care le numea „cărţile mele de suflet“. 
Toate se adresează studenţilor şi tinere-
lor cadre didactice şi au apărut în cadrul 
„Editurii Imprimeriei de Vest“. Este vor-
ba despre: „Texte pentru dictări“ – 1969, 
„Sintaxa propoziției“ – 1977, „Autoedu-
caţia azi şi mâine“ (1996), „Prelegeri de 
pedagogie“ (1998) şi „Prelegeri de di-
dactică şcolară“ (2003), toate recenzate 
de prof. univ. dr. Dumitru Salade.

Chiar la începutul ultimei cărţi a 
domniei sale, ilustrul pedagog sublinia-

ză: „Copiii noştri parcă nu-s ai noştri. 
Generaţiile tinere resping cu obstinaţie 
valori care nouă ne-au luminat superb 
primele epoci de viaţă şi se formează 
sub semnul unor realităţi pe care noi 
le alungam cu dispreţ. Copiii din zilele 
nostre cred în violenţă şi ură, în răutate 
şi în răzbunare, în înşelătorie şi cruzi-
me. Pe micul ecran, copiii urmăresc de-
sene animate în care toată lumea se răz-
boieşte cu toată lumea. Se impune astfel 
o serioasă schimbare de optică educaţi-
onală: nu cultul violenţei, ci pedagogia 
nonviolenţei. Realitatea aceasta, care 
nu poate fi negată, tristă, dar adevărată, 
trebuie să ne dea de gândit. Ne trebuie o 
societate mai bună şi o şcoală mai bună. 
O şcoală mai bună înseamnă şi o peda-
gogie mai bună, o didactică mai bună. 
În faţa şcolii apar priorităţi educaţiona-
le noi, între care, cea dintâi, ni se pare 
a fi educaţia moral-religioasă, omenia“. 
Îi vom putea, oare, urma îndemnul?

Pe plan familial a fost un soţ şi un 
tată model, căutând şi aici desăvârşirea. 
Soţia, colega de facultate Aurora Comă-
nescu, i-a fost mereu aproape. Până în 

1964 au lucrat în aceeaşi şcoală, trăind 
împreună aceleaşi greutăţi şi împărţind 
împreună aceleaşi bucurii şi succese. 
Au avut împreună doi copii, un băiat 
Alexandru (născut în 1948 la Cioara, 
deosebit de inteligent şi foarte iubit de 
colegi, din păcate decedat la 14 ani, din 
cauza unei boli nemiloase) şi Alexandra 
(născută în 1963 la Oradea, medic pri-
mar neurolog la Spitalul Clinic Judeţean 
din Oradea, doctor în medicină şi asis-
tent universitar la Facultatea de Medici-
nă şi Farmacie din cadrul Universităţii 
din Oradea).

Şcoala, cu elevii şi studenţii săi, a 
stat mereu în centrul preocupărilor sale. 
Dintre toate acestea, de la lucrarea de li-
cenţă şi până la cea de doctorat, de cea 
mai mare atenţie s-a bucurat autoeduca-
ţia, pe care o considera ca singura moda-
litate de desăvârşire spirituală a omului, 
prin efort personal neîncetat, făcut după 
modelul cristic.

Material alcătuit pe baza datelor puse 
la dispoziţie de către familie

Ce orbi am fost când l-am văzut pe 
Petre Roman! Ce surzi am fost când 
l-am auzit pe Klaus Johannis!

Am fi avut vreo şansă dacă inver-
sam simţurile? Mulţi din prietenii mei 
spun că nu ajungeam aici cu Sasul!

De câte ori nu aţi auzit (crezut?!): 
Acum este momentul! Dacă nu 
noi, atunci… când? Dacă nu acum, 
atunci… cine?

În 1989, pe 25 decembrie, Ceau-
şescu a lăsat o ţară precum o… casă la 
cheie! Fără datorii şi cu o acută dorinţă 
de… Renovare! Ce am ajuns după 20 
de ani? Datori-vânduţi, sedaţi de mass 
media şi computerizare, otrăviţi cu E-
uri, incapabili să ne schimbăm sau… 
să-i schimbăm.

De 20 de ani numai guverne antiro-
mâneşti. Devalizări, evaziuni, „tunuri“, 
Caritasuri, SAFI şi alte FNI-uri au muls 
ţara aceasta mai rău ca fanarioţii.

Ce chestie!?! Atâtea rânduri scri-
se şi nimic despre şcoală, sindicat, 
etc! Pentru că nu mă simt nicăieri mai 
„acasă“ ca în batjocură, umilinţă, să-
răcie şi mai nou… disperare în Româ-

nia lui 2010. O ţară pe care D-zeu a 
binecuvântat-o cu daruri inestimabile 
dar… cu prea puţini oameni bogaţi. Şi 
din păcate cu prea mulţi oameni foarte 
bogaţi în comparaţie cu cei foarte să-
raci! Vai ţie! Vai mie! Vai României! 
Am ajuns să ne privim părinţii, bu-
nicii, copiii cu MILĂ! Nu mai avem 
alternativă! Scapă cine poate! Cui îi 
pasă? Cine nu fură? Cine nu minte? Ce 
se pune în schimb? Ce ne facem când 
n-a rămas mare lucru de furat?

Ce paradox! În ultimul discurs 
Ceauşescu majora indemnizaţia ma-
ternală cu 100 de lei şi trei zile mai 
târziu era împuşcat ca un câine iar 
Băsescu aprobă reducerea acestei in-
demnizaţii asigurând astfel relansarea 
economică a României!

De unde bani? Există mai buni ca 
ei? Mai există oameni de omenie în 
România, la guvernare?

Dintre toate guvernele se pare că 
acesta este cel mai atroce şi în ritmul 
acesta va produce mai multe victime 
decât „evenimentele“ din decembrie 
1989.

Nu mai există „om al muncii“ 
în ţara asta care să-şi fi păstrat dem-
nitatea de muncitor. Minerii au fost 
„aruncaţi în aer“ după niscaiva acte de 
eroism în Piaţa Universităţii, Costeşti, 
etc. Constructorii de maşini, și ţăranii 
au fost „pulverizaţi“ în neant. Urmea-
ză ca noi, angajaţii din învăţământ să 
fim umiliţi şi batjocoriţi. Oare sunt 
chiar aşa de „performanţi“ jandarmii, 
spp-iştii în cazul unei „manifestaţii 
paşnice“ în Bucureşti, nu de 30.000 de 
oameni ci de 10.000.000? Vor fi che-
maţi de această dată marinarii? Chiar 
şi cei prizonieri în Somalia? Cum se 
mai eliberează Piaţa?

Ce scenarii sumbre într-o atmosfe-
ră de letargie în care mocneşte totuşi 
nemulţumirea? Cei mai mulţi aşteap-
tă… pe ceilalţi sau evenimentele, ne-
având curajul unei atitudini. E prea 
devreme sau prea târziu! E imorală şi 
nonetică o Grevă Generală!

Este ceva până la urmă?? Apoca-
lipsa?? Un alt început?? Ce facem? 
Suntem??

Clopotul din þara Orbului Zahei

 Prof. Alexandru Popoviciu
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SCURT ISTORIC 
O şcoală elementară a funcţionat în fostul sat 

Ştei în toamna anului 1907. Atunci preotul satului, 
Miron Botişel, a cedat pentru școală casa parohială 
construită din lemn de  stejar, peste drum de casa lui 
Miron Pompiliu. Primul învățător aici a fost Aron 
Handa din Petrileni. Această clădire nu mai există 
azi, deoarece a fost demolată. Prima clădire constru-
ită special pentru școală a fost cea de pe terenul ce-
tăţeanului Pantea Gheorghe, zidită în 1923.

Până în anul 1948 şcoala a funcţionat în acel lo-
cal. Între 1925 și 1932 aici a fost învățătoare Ma-
ria Dora Botișel, fiica preotului Miron Botișel. Din 
1933 până în 1947, învățător a fost olteanul Ioan 
Berceanu. Matricolele vechi nu s-au păstrat, ele fi-
ind distruse de un incendiu în timpul războiului. În 
anul 1942 în curtea şcolii s-a săpat o fântână, iar 
curtea a fost împrejmuită cu un gard de scânduri. 
Şcoala avea atunci un lot agricol lângă râul Băiţa.

În anul 1948 a luat fiinţă Gimnaziul Unic pentru 
satul Ştei şi pentru satele vecine,  care a funcţionat 
într-o clădire de piatră, lângă Gara C.F.R., pe locul 
Autogării de astăzi.

În anul 1952 s-au construit două clădiri noi: o 
şcoală cu 8 săli de clasă pentru cetăţenii ruşi pe stra-
da Nicolae Iorga şi o alta, aproape identică pentru 
elevii români, pe strada Tineretului.

La 15 septembrie 1956 a luat fiinţă Școala Medie 
Mixtă din Ștei, care a dat prima promoţie în anul 
1960 și care a preluat cele 2 clădiri. Școala avea 
atunci 16 săli de curs, 2 laboratoare, 2 ateliere, un 
internat cu 50 de locuri, o cantină cu 64 de locuri  şi 
o bibliotecă cu peste 4.000 de volume.

La 8 decembrie 1968 a fost dat în folosinţă un 
nou local cu 16 săli de clasă, 4 laboratoare şi anexe.

În 1966 Școala Medie Mixtă a devenit Lice-
ul Teoretic (din care, în 1968 s-a desprins Școala 
Generală). Școala s-a mai numit „Liceu de Cultu-
ră Generală“ (1972–1974), Liceu Real-Umanist 
(1974–1977), Școala Generală (1978–1990, Școala 
cu clasele I-VIII (1990–1993). Denumirea actuală a 
primit-o în anul 1993.

Astăzi școala are clasele I–VIII, iar forma de în-
văţământ este cursuri de zi, pe un singur schimb. 
Școala nu are clase cu învăţământ alternativ dar este 
școală coordonatoare pentru întreaga zona rurală în-
vecinată.

Ca servicii școala oferă un C.D.I. cu acces la In-
ternet, un cabinet medical (cu medic şcolar şi asis-
tentă medicală) și un chioşc alimentar. 

DATE DE CONTACT

Şcoala cu clasele I-VIII 
„Miron Pompiliu“ 

Ştei
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Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Pompiliu“ Ștei

ªCOLI BIHORENE

PATRONUL SPIRITUAL
S-a născut la 20 iunie 1848 

în satul Ștei (astăzi orașul Ștei), 
sat în care acum câțiva ani a 
fost descoperit prototipul pop-
ular al basmului Făt-Frumos din 
lacrimă.

Tatăl său, Nicolae Popoviciu, 
era paroh și descindea dintr-o 
veche familie de preoți locali. 
Dintr-o asemenea familie pro-
venea și mama sa, Ana Popa, 
originară din Săliştea Beiușului. 
Preot a fost și fratele mai mare 
al scriitorului – Gheorghe Popo-
viciu – iar sora mai mică, Dil-
inca, a devenit preoteasă în 

satul Câmp. Miron se va desprinde însă de tradiția familiei, 
îmbrățișând alte domenii de activitate.

Numele său inițial n-a fost Miron (pe care Vasile Pogor, la 
Iași avea să-l transforme în Mirune) ci Moise. Deci de la Moise 
Popoviciu s-a ajuns la Miron Pompiliu (Pompiliu fiind al doilea 
nume al tatălui său).

Miron Pompiliu și-a început clasele primare în satul natal, 
a trecut apoi la școala germană din centrul minier Băiţa, de 
unde a plecat în 1857 la liceul din Beiuș.

În anul 1862, pentru a studia mai temeinic limba maghiară, 
Miron Pompiliu se înscrie la liceul catolic din Oradea, unde 
urmează clasele a VI-a și a VII-a.

În cadrul acestui liceu funcționa atunci Societatea de 
leptură a elevilor români, care a fost prima societate literară 
română întemeiată în Transilvania. În cadrul acestei societăți 
se trezește vocația literară a lui Miron Pompiliu, ce se va rel-
eva în paginile revistei Familia și ale Fenice-lui.

În clasa a VIII-a se reîntoarce la Beiuș, de unde trimite re-
vistei lui Iosif Vulcan o Gâcitură în versuri. La sfârșitul anului 
1866 își ia bacalaureatul cu mențiunea cum prima eminentia.

În vara anului 1866, sub impulsul profesorilor săi și a pro-
gramului literar de la Familia, în care cultivarea literaturii pop-
ulare ocupa un loc esențial, întreprinde o călătorie prin satele 

din Valea Crișului Negru, unde descoperă alături de numero-
ase balade și o lunga orație de nuntă – Nevesteasca.

În toamna anului 1866 se înscrie la Facultatea de Drept din 
Budapesta și continuă colaborarea la revista lui Iosif Vulcan.

În 15 ianuarie 1868 îl aflăm în sumarul revistei Convorbiri 
literare cu poezia Vrăjitul, iar la 15 februarie cu poezia O sară.

În primăvara lui 1868, pentru a evita recrutarea, părăsește 
Budapesta și se refugiază la București. Despărțirea de Crișana 
e cântată în poeziile: Iubirea de mamă, Românca de la Criș, La 
ea – care dovedesc o remarcabilă exprimare poetică.

La 29 septembrie 1868, Miron Pompiliu se întâlnește la 
societatea Orientul cu Mihai Eminescu, angajat pe atunci ca 
sufleur la Teatrul National, și cu Ioniţă Scipione Bădescu, fos-
tul său coleg de la Beiuș, ambii colaboratori la revista Familia.

Între cei trei se leagă o prietenie spontană, cei doi ardeleni 
constituind pentru Eminescu remarcabile surse de informație 
istorică și folcloristică transilvăneană. Prietenia dintre Emines-
cu și Pompiliu reiese din remarca facută de Pompiliu în seara 
în care tânărul sufleur a fost nevoit să apară pe scenă ca actor 
jucând rolul ciobanului din Răzvan și Vidra: Se vede, măi, că 
n-ai fost păcurar cum am fost eu, că-mi venea să sar pe scenă, 
să-ţi iau bâta și traista din spate, să-ţi arăt eu cum se calcă 
ciobăneşte, cu bâta și traista pe umăr.

A fost un colaborator fidel al societății Junimea și al Con-
vorbirilor literare, fiind unul dintre principalii adjuncți ai lui 
Iacob Negruzzi și Titu Maiorescu. În lipsa lui Negruzzi, i-a fost 
încredințată chiar conducerea redacției.

Pompiliu și Eminescu au locuit împreună la Iași. Adeseori, 
înainte de a se prezenta la Junimea, Eminescu își citea versuri-
le lui Mirune, pentru a verifica prin el reacția viitorilor cititori. 
Când Eminescu s-a îmbolnăvit, Miron Pompiliu i-a fost alături.

Apreciat în cercurile Junimii îndeosebi pentru basmele și 
culegerile sale de folclor, Miron Pompiliu a fost în același timp 
și una din figurile de seamă ale învățământului din Iași, unde a 
fost profesor de limbă românâ, istorie și geografie.

Miron Pompiliu s-a stins din viață în anul 1897 fiind înmor-
mântat în cimitirul Eternitatea din Iași.

Pentru eternizarea memoriei acestui fiu al Șteiului, o 
stradă din oraș îi poartă numele. De asemenea, s-a realizat un 
bust al lui în curtea Școlii cu clasele I-VIII, școală care îi poartă 
numele începând cu anul 1994, iar în capătul străzii Unirii s-a 
ridicat statuia lui Miron Pompiliu.

CONSTRUCȚII ȘCOLARE 

Unitatea funcţionează în clădiri cu destinaţia de 
şcoală. În acest scop sunt utilizate trei clădiri, două 
pe strada N. Iorga, nr. 28  şi una pe strada Tineretu-
lui. Şcoala mai posedă clădirea fostului internat pe 
strada N. Iorga, locaţie închiriată unei societăţi co-
merciale. Veniturile provenite din chirie sporesc fon-
dul extrabugetar. Pentru aceste clădiri, dar şi pentru 
sala de sport şcoala posedă acte de proprietate.

Spaţiile sunt  repartizate în cele patru clădiri astfel:
• str. Tineretului, nr. 2: clădire cu suprafaţa de 

1916 m2, organizată pe două niveluri: parter (4 săli 
de clasă, 1 sală pentru învăţători – cancelaria)  şi 
etajul I (7 săli de clasă);

• str. N. Iorga nr. 28: - clădirea mică cu suprafaţa 
de 1916 m2, organizată pe două niveluri: parter (4 

săli de clasă şi 1 sală pentru învăţători – cancelaria) 
şi etajul I (7 săli de clasă);

• str. N. Iorga nr. 28: clădirea mare cu suprafaţă de 
5818 m2, organizată pe 3 niveluri: parter (6 săli de cla-
să, 1 laborator de chimie); etajul I (5 săli de clasă, 1 
laborator de fizică, sală profesorală, cabinet medical); 
etajul II (8 săli de clasă, 1 laborator de informatică). Su-
prafaţa unei săli de clasă este de 60 m2, iar a unui labo-
rator de 70 m2; sunt amenajate diverse cabinete şcolare.

• sala de sport: suprafaţa de 1142,5 m2 (sala mare,  
2 săli mici, 1 coridor mare şi două coridoare mici).
Curtea aferentă sălii de sport are 2800 m2.

Biblioteca şcolii funcţionează în clădirea mare de 
pe str. N. Iorga nr. 28, nefiind separată.

În curtea şcolii funcţionează şi un chioşc alimen-
tar al S.C. Vivilen S.R.L., Ștei.

Miron Pompiliu
- bustul din curtea școlii -
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BAZA MATERIALĂ
Școala cu clasele I-VIII Miron Pompiliu din Ștei 

are local propriu care cuprinde patru clădiri și o sală 
de sport.
l Clădirea mare, situată pe strada Nicolae Ior-

ga, la nr. 28, unde funcționează ciclul gimnazial, are 
două etaje și parter, are o curte, un teren de joacă 
amenajate și un teren de sport. 

La parter sunt șase săli de clasă, un laborator de 
chimie și trei  grupuri sanitare. Tot la parter se află și 
secretariatul, contabilitatea, birourile directoriale și 
alte săli cu diverse destinații.

La etajul I sunt cinci săli de clasă, sala profesora-
lă,  trei grupuri sanitare, un cabinet medical și Cen-
trul de Documentare și Informare.

La etajul al II-lea există opt săli de clasă și două 
grupuri sanitare.

În clădirea mare funcționează ciclul gimnazial 
într-un singur schimb. Tot în incinta clădirii mari 
sunt laboratoare de fizică, chimie, franceză, engleză, 
limba și literatura română, de informatică ( dotat cu 
11 calculatoare P4 legate în rețea, cu imprimantă și 
legatură la Internet). 

Centrul de Documentare și Informare, înființat 
în anul 2006 este dotat corespunzător cu material 
didactic modern, audio-video ( tv, radio, casetofon, 
combină audio, aparat foto digital, xerox, retropro-
iector, tablă magnetică, etc.) cărți, aparatură IT (9 
calculatoare în rețea cu legatură la internet) și un 
mobilier adecvat. 

Sălile de clasă sunt amenajate corespunzător. 
Condițiile de iluminat și încălzire sunt bune, școala 
beneficiind  de centrală termică proprie. S-a schim-
bat mobilierul în foarte multe săli de clasă, cu ajuto-
rul Primăriei și al Consiliului Local Ștei.
l Clădirea mică, de pe str. Nicolae Iorga nr. 28, 

situată în apropierea clădirii mari, are la parter pa-
tru săli de clasă, cancelaria, grupuri sanitare. La etaj 

sunt șase săli de clasă. Aici funcționează,  într-un 
singur schimb, clase primare.
l În clădirea de pe strada Tineretului 

funcționează clase primare. La parter sunt patru săli 
de clasă, cancelaria, grupuri sanitare. La etaj sunt 
cinci săli de clasă și grupuri sanitare. Aici se află o 
curte mare unde elevii se pot recrea în timpul pau-
zelor.
l Clădirea fostului internat de pe strada Nico-

lae Iorga nr. 28 este închiriată unor societăți comer-
ciale. 

l Sala de sport se află într-un amplu proces de 
reabilitare. Aici își desfășoară activitatea Clubul Iris, 
care a dat mari campioni: (Irina Bara – campioană 
națională la tenis, recent calificată în „sferturi“ la tur-
neul de tenis de la Montecatini Terme).

Arhitectura tuturor clădirilor este deosebită, 
acest lucru reieșind și mai bine în evidență datorită 
reparațiilor și zugrăvelilor exterioare făcute recent.

Tot anul trecut, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului 
local s-a amenajat o scenă în curtea școlii mari.

Întreaga incintă școlară, cu cele trei clădiri de pe 
strada Nicolae Iorga a fost împrejmuită.

Clasa a VII-a B

În cabinetul medical

În cabinetul de limba franceză
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Aspecte din cabinete și laboratoare

În cabinetul de limba română

În cabinetul de istorie

În cabinetul de religie

Clasa a V-a A

Clasa a VIII-a A Clasa a VII-a C

Clasa a VI-a B
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CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI 
INFORMARE
- micul univers informaţional -

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) al 
școlii a derulat pe parcursul semestrului I şi II al anului 
şcolar 2009–2010 o serie de activităţi (de grup sau in-
dividuale), care au avut ca principal obiectiv informa-
rea şi documentarea elevilor, a cadrelor didactice, a co-
munităţii, pentru lărgirea orizontului cultural al tuturor.

Acest Centru de Documentare şi Informare funcţio-
nează după schema clasică a oricărui CDI, prin structu-
rarea în spaţii specifice - de primire, activităţi de grup, 
individuale, multi-media, pentru informare, lectură 
de plăcere, afişaj, documentare, consiliere şi orientare 
şcolară. Maniera de organizare propune o formulă mo-
dernă, adaptată cerinţelor contemporane. 

Pentru o orientare cât mai uşoară a utilizatorilor, 
rafturile CDI-ului respectă logica aşezării volumelor 
după regula margaretei documentelor, astfel elevii pu-
tându-se orienta singuri în privinţa domeniilor căutate 
(Generalităţi, Religie, Mitologie, Ştiinţe sociale, Lim-
bă, Lingvistică, Ştiinţe aplicate, Ştiinţe naturale, Artă, 
Sport, Distracţii, Literatură, Geografie, Istorie). 

C.D.I.-ul are formatul unei săli împărţite în două și 
este dotată cu mese, cu 50 de scaune, cu flipchart, ta-
blă electronică, dulapuri pentru materialele scrise, dar şi 
pentru mijloacele audio-video: (TV, laptop, videoproiec-
tor, DVD-player, combină muzicală). Spaţiul informatic 
dedicat elevilor este prevăzut cu 4 calculatoare conectate 
la Internet. Un câştig deosebit în ceea ce priveşte inte-

grarea noilor mijloace de învăţământ este utilizarea de 
către cadrele didactice şi a elevilor a tablei inteligente. 

În acest an școlar s-au desfăşurat activităţi progra-
mate şi organizate de către echipa pedagogică a C.D.I. 
împreună cu cadrele didactice ale şcolii. Dintre aceste 
activităţi menţionăm: 
l activitatea de Ziua Poștei intitulată: ,,Expediază 

o scrisoare“
l activitatea dedicată Zilei Armatei Române, care 

a presupus şi o mini-excursie la muzeul municipal Be-
iuş şi la cimitirul eroilor din aceeaşi localitate
l activitatea literar-artistică intitulată: ,,O serbare 

literară“
l activitatea omagială intitulată: „Medalion lite-

rar - Mihai Eminescu“
l activitate dedicată unirii intitulată: ,,Unirea, un 

fapt împlinit“ (vezi imaginile din josul paginii)
l activitatea de Valentine’s Day
l activitatea dedicată mamelor intitulată: „Un 

zâmbet şi o floare“ 
l alte activităţi pedagogice, literare, cultural artis-

tice.
Succesul activităţilor organizate în cadrul Centrului 

de Documentare şi Informare de către cadrele didactice 
ale şcolii noastre a contribuit la îmbunătăţirea imaginii 
şcolii, prin 13 apariţii în presa şi la televiziunea locală.  

Echipa pedagogică a CDI este formată  din prof. 
documentarist Gabriel Vancea și institutor Ileana To-
mescu - bibliotecar.

RESURSE UMANE
l Elevii 
În anul școlar 2009-2010 la Școala cu clasele 

I-VIII „Miron Pompiliu“ din Ștei sunt înscriși un 
număr de 759 elevi, reparizați în 31 clase, pe nivele de 
învățământ, astfel:

Învățământ primar: 347 elevi (15 clase)
Clasa I: 3 clase; Clasa a II-a: 4 clase; Clasa a III-a: 

4 clase; Clasa a IV-a: 4 clase.
Învățământ gimnazial: 412 elevi (16 clase)
Clasa a V-a: 3 clase; Clasa a VI-a: 4 clase; Clasa a 

VII-a: 5 clase; Clasa a VIII-a: 4 clase.
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l Profesorii:
Personal didactic de predare al școlii este format 

din 41 cadre didactice titulare și 12 cadre didactice 
suplinitoare.

Din totalul de 53 cadre didactice, 32 cadre didactice 
au grad didactic I, 5 cadre didactice au grad didactic II, 
5 cadre didactice au grad didactic definitiv și 13 cadre 
didactice sunt debutanți.
● 1. Georgeta Muşet - director, religie, gr. did. I ● 2. 
Angela Vlas - director adjunct, limba engleză, gr. did. 
I ● 3. Georgeta Moş - consilier educativ fizică-chi-
mie, gr. did. I ● 4. Ştefana Mihuţa, istorie, gr. did. I ● 
5. Haidu Rodica, limba franceză, gr. did. II ● 6. Popa 
Ema, geografie, gr. did. II ● 7. Golita Anca, limba 
engleză, gr. did. I ● 8. Baciu Bogdan, religie, debu-
tant ● 9. Merce Ioan, biologie, gr. did. I ● 10. Bocşe 
Delia, desen, definitivat ● 11. Merce Toma, fizică, gr. 
did. I● 12. Sirca Ionel, educaţie fizică, gr. did. I ● 13. 
Pirtea Marţian, educaţie fizică, gr. did. I● 14. Popa 
Olga, fizică-chimie, gr. did. I ● 15. Vancea Gabriel, 
documentarist, debutant ● 16. Dumbravă Andrea, 
psiholog, debutant ● 17. Frese Raluca, educaţie fizi-
că, debutant ● 18. Paşca Alin, educaţie tehnologică, 
gr. did. I ● 19. Bunta Cristian, religie neoprotestantă, 
debutant ● 20. Bodenciu Florina, biologie, debutant 
● 21. Bogan Ioan, matematică, gr. did. I ● 22. Filip 
Aurica, matematică, grad I ● 23. Sabău Lucia, mate-
matică, gr. did. I ● 24. Andru Sever, matematică, gr. 
did. I ● 25. Ile Vasile, matematică, gr. did. I ● 26. Toth 
Ioana, limbă şi literatură română, debutant ● 27. Bon-
dar Anca, limbă şi literatură română, debutant ● 28. 
Pantea Simona, limba şi literatura română, gr. did. 
II ● 29. Mangra Adelina, limbă şi literatură română, 
gr. did. II ● 30. Merce Sanda, religie, gr. did. II ● 31. 
Coraş Alexandra, franceză, debutant ● 32. Dărăban 

Viorica, limba engleză, debutant ● 33. Cătană Cipri-
an, religie, debutant ● 34. Buhaş Vasile, muzică, de-
butant ● 35. Rada Florina, muzică, gr. did. definitiv ● 
36. Laza Ioana, istorie, gr. did. definitiv ● 37. Todor 
Diana, limba franceză-engleză, debutant ● 38. Jude 
Crina, limba franceză, debutant.

l Învăţătorii:
1. Mina Gut, gr. did. I ● 2. Traian Petrişor, gr. 

did. I ● 3. Alexandrina Popa, gr. did. I ● 4. Maria 
Şandra, gr. did. I ● 4. Merce Floare, grad I ● 5. Ga-
bor Elena, gr. did. I ● 6. Purlea Valeria, gr. did. I ● 7. 
Creţ Florina, gr. did. I ● 8. Moza Liana, gr. did. I ● 9. 
Trip Florina, gr. did. I ● 10. Colda Adriana, gr. did. 
I ● 11. Baciu Janina, gr. did. I ● 12. Creţu Dana, gr. 
did. I ● 13. Fericean Adriana, gr. did. I ● 14. Todor 
Alina, definitivat ●  15. Bursaşiu  Ramona, gr. did. I.

Pornind de la premisa lui Vasile Petri că „Puterea 
învăţătorului zace în metoda sa“ şi de la ideea că ni-
mic nu are valoare mai mare ca puterea exemplului 
personal, mentorii acestei şcoli şi-au desăvârşit edu-
caţia personală după cum se poate constata, unii atin-
gând punctul maxim de instruire.

l Directorii școlii de-a lungul anilor
• Ioan Berceanu – 1934-1948 – învăţător
• Alexandru Pop – 1949-1951–  limba română
• Mihai Stanciu – 1952-1953 – limba rusă
• Valeriu Sprinţăroiu – 1954-1955 – învăţător
• Traian Goian – 1956-1957 – limba română-fran-

ceză
• Dumitru Costea – 1958-1961 – pedagogie
• Ioan Nedin – 1962-1968 – matematică-fizică
• Petru Vesa – 1968-1974 – chimie
• Ioan Simedre – 1975-1997 – limba română
• Popa Avram – 1997-2001 – desen
• Lung Cătălina – 2001-2007 – limba franceză
• Muşet Georgeta Maria – din 2007 – religie

Datele de mai sus ilustrează ceea ce spunea Alvin 
Toffler într-un mod atât de frumos: ,,Viitorul omului 
depinde aproape în întregime de studiile sale“. Das-
călii noștri au depus toate eforturile pentru a putea dă-
rui, pentru ca apoi să primească bucuria sfântă de a fi 
contribuit la „zidirea“ unui om/suflet ce devine parte 
componentă a societăţii mai târziu.
l Personal didactic auxiliar 5 persoane
l Personal nedidactic 10 persoane

În cancelaria școlii

Directoarele școlii
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REZULTATE LA OLIMPIADE 
ȘCOLARE 2009 – 2010
Faza națională
 Fitărău Antonia (clasa a VIII-a) – menţiune la 
chimie
Faza județeană
Bogdan Patricia și Fitărău Antonia (clasa a 
VIII-a); Toma Anca și Doba Ioana (clasa a VII-a);  
Boleac Daiana (clasa a VI-a) – Menţiune la limba 
română 
 Fitărău Antonia (clasa a VIII-a) – Locul I la ma-
tematică
 Păulaş Corina (clasa a VI-a) și Bondoc Ioana 
(clasa a V-a) – menţiune la matematică)
 Halmay Iulian (clasa a VI-a) – Locul I la Educație 
tehnologică
 Boleac Daiana (clasa a VI-a) – Locul II la 
Educație tehnologică
 Toma Anca (clasa a VI-a) – Locul III la Educație 
tehnologică
 Costea Cristabel (clasa a V-a) – Mențiune la 
Educație tehnologică
 Popa Codruţa și Olenici Maria (clasa a VIII-a) 
Locul I la Cultură civică
 Muşet Paula (clasa a VI-a) și Haneș Camelia 
(clasa a VI-a) – Menţiune la Religie 
 Comănescu Ştefania (clasa a IV-a) – locul III la 
Educație plastică. Această elevă a obținut și un pre-
miu special la concursul de creație literară la Simpo-
zion Naţional – „Dascălul bihorean“ .

PROIECTE ȘI PROGRAME  
2009–2010
l Ziua părinţilor 
Este un proiect iniţiat de părinţi, cu o durată de 

doi ani. Principalele obiective sunt: socializarea, 
comunicarea, colaborarea între părinţi, profesori, 
elevi. Activităţile derulate în cadrul proiectului sunt: 
recondiţionarea mobilierului, amenajarea claselor şi 
a spaţiilor din incinta şcolii.
l Cetăţeanul european al viitorului • Spring 

day in Europe • Ce ştiu despre U.E.? 
Proiecte derulate în colaborare cu Primăria ora-

şului şi C.D.I., îşi propun cunoaşterea ţărilor mem-
bre U.E., simbolurile, imnul, tradiţiile lor. În cadrul 
lor, copiii au realizat prezentări power point, porto-
folii, au completat hărţi mute, au pregătit dansuri şi 
produse culinare specifice ţărilor membre.

l Primăvară... primăvară!
Proiectul a urmărit, prin derularea activităţilor 

propuse, cunoaşterea de către elevi a diverselor obi-
ceiuri legate de începutul primăverii şi de Sfânta 
Sărbătoare a Paştelui în ţările europene.
l Stop violenţei în şcoală! 
Proiectul s-a desfășurat în perioada 9 octombrie 

2009–13 noiembrie 2009 și a avut ca obiective:
- Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală
- Identificarea cauzelor violenţei în şcoală
- Recunoaşterea tipurilor de violenţă în şcoală
- Îmbunătăţirea comportamentului elevilor.
Violenţa umană reprezintă una dintre temele re-

curente ale societăţilor contemporane. Preocupa-
rea pentru manifestările de violenţă, strategiile de 
prevenire şi combatere a ei reprezintă subiecte de 
reflecţie pentru specialiştii din domeniul educaţiei. 
Generalizarea interesului faţă de violenţa socială 
este consecinţa unei conştientizări unanime privind 
necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru 
ale diferiţilor actori sociali, responsabili de găsirea 
unor soluţii, dar şi de mobilizarea societăţilor civile 
pentru luarea de poziţie, implicarea şi participarea 
la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social.

Violenţa şcolară este una din manifestările violen-
ţei cotidiene. Proiectul a constat în realizarea de dese-
ne pe tema violenţei în şcoală şi modalităţi de preve-
nire a ei. A urmat apoi o etapă de analizare şi discutare 
a desenelor la clasă de către elevi şi diriginte, desene 
care ulterior, au fost afişate pe holul şcolii pentru a 
putea fi văzute de toată lumea timp de două săptămâni.

În ultima săptămână de proiect s-au desfăşurat 
activităţi în cadrul CDI- ului pe tema violenţei, cu 
toate clasele şcolii noastre: vizionarea unui filmuleţ 
despre violenţa în şcoală, urmată de discuţii, avân-
du-l ca partener de discuţii pe Agentul de Poliţie Fi-
lip Nicolae de la Poliţia de proximitate. 

Festivitatea de încheiere a proiectului s-a desfă-
şurat în data de 13 noiembrie 2009, avându-i ca in-
vitaţi pe inspectorul de zonă dl. Andru Cristian, pe 
părintele Suciu Adrian, pe agentul de Poliţie dl. Fi-
lip Nicolae şi pe dl. Petruse Olimpiu ca reprezentant 
al Jandarmeriei Ştei. A fost prezentă şi televiziunea 
şi presa, festivitatea bucurându-se de participarea 
masivă a elevilor şi a cadrelor didactice ale şcolii 
noastre. A avut loc o demonstraţie de arte marţiale 
realizată de către membrii clubului „Crişul Negru“ 
Ştei, o demonstraţie a reprezentantului Jandarmeriei 
Ştei, precum şi prezentarea unei scenete a elevilor 
clasei a VIII-a B, pe tema violenţei.
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Echipa de proiect a avut următoarea componență: 
director, prof. Georgeta Muşet – coordonator pro-
iect, prof. Paşca Alin – preşedinte, prof. Dumbravă 
Andrea – membru, prof. Mangra Adelina - mem-
bru, prof. Merce Ioan - membru, prof. Filip Auri-
ca - membru, prof. Bunta Cristian - membru, prof. 
Petrişor Traian - membru, prof. Guţ Mina - membru, 
prof. Purlea Valeria - membru, prof. Moş Georgeta 
- membru.
l Micii pietoni 
Poliţia oraşului  ne-a sprijinit în realizarea acestor 

proiecte, care au avut ca scop cunoaşterea regulilor 
de circulaţie şi aplicarea lor de către elevi, instruirea 
patrulei şcolare, prevenirea şi combaterea delicven-
ţei juvenile. Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii 
poliţiei, concursuri pe teme rutiere, vizionarea de 
filme educative, expoziţii, demonstraţii practice ale 
poliţiei şi jandarmeriei oraşului. 
l Campania „Igiena personală şi de protejare 

a mediului înconjurător“ ˝(Copiii şi pădurea, Ame-
najarea zonelor de agrement, Să dăinuim în Europa 
cu plămânii verzi, Nu există mediu fără verdeaţă, 
Caravana primăverii). 

Elevii şcolii au fost implicaţi în ample activităţi 
de protejare a mediului înconjurător: ecologizare, 
îngrijirea spaţiilor verzi, plantare de pomi și flori, 
distribuirea de materiale informative (fluturaşi eco-
logici), carnaval cu costume inspirate de vieţuitoa-
rele naturii, confecţionarea de căsuţe pentru păsăre-
le şi realizarea unui ,,orăşel al păsărilor“ în pădurea 
din localitatea noastră.
l Fiecare câine merită un stăpân 
Proiectul a urmărit protecţia animalelor, cultiva-

rea dragostei faţă de necuvântătoare, fiind realizat în 
colaborare Fundaţia S.O.S. Dogs.
l Porţi deschise spre dialog 
În colaborare cu  Şcoala „Tudor Vladimirescu“ 

din Târgu Jiu, am desfăşurat diverse activităţi, ur-
mărind cunoaşterea culturii ca formă supremă de 
identitate naţională.
lPunte între oraş şi sat 
Acest proiect, desfăşurat în colaborare cu Şcoa-

la cu clasele I-VIII Rieni, şi-a propus cunoaşterea, 
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor din preajma mari-
lor sărbători religioase.
l Frumoasă eşti ţara mea l Când sunt doi pu-

terea creşte l Să ne cunoaştem colegii 
Pentru a-i familiariza pe elevii din ciclul primar 

cu alte zone geografice din ţară sau din judeţ şi pen-

tru a facilita schimbul de impresii dintre cadre di-
dactice şi elevi, învățătorii au realizat schimburi de 
experiență cu Școlile cu clasele I-VIII din Roșia, din 
Almaș, Arad.
l O jucărie, o bucurie l Un Crăciun pentru 

fiecare l 1989, poartă către libertate? 
Pentru cunoaştera perioadei comuniste în Româ-

nia, şcoala a găzduit o sesiune de comunicări, expo-
ziţii de fotografie şi desene legate de această temă.
l Nediscriminarea 
Proiectul durează doi ani, având ca grup ţintă 

elevii şcolii, urmărind cultivarea respectului faţă 
de semeni, faţă de copiii cu dizabilităţi şi integrarea 
acestora în şcolile de masă.
l Săptămâna porţilor deschise 
Proiect anual desfășurat la sfârşitul lunii mai  în 

colaborare cu Primăria, Casa de Cultură, CDI – pro-
iect care găzduieşte ample activităţi menite să con-
struiască noi relaţii de colaborare, cunoaştere reci-
procă, schimb de experienţă, transmiterea valorilor 
culturale. Sunt organizate expoziţii, lectorate, întâl-
niri, lecţii deschise, concursuri, spectacole, Festiva-
lul „Miron Pompiliu“˝. 
l Întâlnire între generaţii

Întâlnirea se înscrie în activitățile dedicate 
„Săptămânii porților deschise“, perioada în care se 
sărbătorește anual ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI.
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«Doar o singură dată trecem prin viață. De aceea, 
dacă voi putea dărui puțină blândețe, ori să fac un 
bine cât de mic unei ființe asemenea mie, promit s-o 
fac acum, fără zăbavă, pentru că altadata nu voi mai 
trece pe aici.» scria William Penn.

Cine este învățătorul? Este puntea între co-
pil și adult, este cel care înaripează visele copiilor, 
speranțele lor, este cel care dă rost fiecarei zile și pe 
care îl întâlnim înfiorat în fiecare zi la aceeași oră, în 
același loc, de ani și ani… pregătindu-se să dăruiască 
totul, absolut totul pentru învățăceii lui, care fac primii 
pași pe drumul cunoașterii. Este slujitorul cărții, omul 
cu ținută demnă, împodobit cu cinste, responsabilitate, 

trimis în lume să împartășească Lumina și Căldura, 
folosind armele pe care le are la îndemână: mintea și 
sufletul. Este lumina sufletului, zâmbetul, imaginea 
întipărită în sufletele pure ale copiilor, OMUL care 
mângâie zilele umbrite și tristețile noastre.

A fi dascăl înseamnă onestitate, optimism, toleranță, 
încredere, înțelegere, răbdare, sacrificiu. Avându ca 
modele dascălii mai vârstnici, aceștia au fost primiți 
cu multă dragoste și căldură în școala în care au învățat 
atâtea generații de elevi și au fost mentori pentru atâția 
învățători și profesori. 

Se dorește ca această întâlnire să se facă anual în 
perioada premergătoare Zilei Învățătorului, în interva-

lul 1–5 iunie, însă poarta școlii este mereu deschisă 
tuturor celor care doresc să-i pășească pragul…

«În fiecare dintre noi
Se-ascunde un har
Nebănuit, să poți,
De grijă cuiva să porți,
Inima la fel să-ți bată
Pentru toți.
Să fii acolo pentru ceilalți zâmbind
Să știi s-asculți, s-auzi
Și să primești doar
Dăruind.
De-ar vecui în libertate
Acest dar,
Atunci miracolul pe Terra
N-ar fi atât de rar.»

H.I.M. Nowen

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
1. Revista școlii, „Oglinda“ a debutat în anul 2001, 

fiind coordonată în prezent de profesoara Mangra Ade-
lina, care este ajutată de învațătoarele Coldea Adriana 
și Fericean Adriana, precum și de profesoarele Dum-
bravă Andreea, Ema Popa și Haidu Rodica. Sub coor-
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donarea prof. Ema Popa, revista a obținut locul III la 
un concurs județean de reviste în anul 2007.

2. Festivalul interșcolar „Miron Pompiliu“ înce-
put în anul școlar trecut, se desfășoară pe mai multe 
secțiuni: teatru, muzică, folclor, artă plastică și între-
ceri sportive. Acest festival urmărește dezvoltarea la 
elevi a capacității de receptare a valorilor culturale din 
zona Ștei-Beiuș, dezvoltarea abilităților practice și ap-
titudinilor sportive ale copiilor, dezvoltarea spiritului 
de muncă în echipă și cunoașterea vieții și activității 
artistice a omului de cultură Miron Pompiliu, născut pe 
meleagurile Șteiului. Festivalul se bucură de prezența 
elevilor de la toate școlile din zona Ștei-Beiuș.

3. „Cartea săptămânii“, proiect introdus de catedra 
de limba română. Elevilor li s-a dat o listă de cărţi din 
care au de prezentat, pentru notă, un anumit număr de 
opere. S-a renunţat la prezentarea scrisă a lecturilor cu 
scopul de a se dezvolta exprimarea liberă a elevilor şi 
pentru a le uşura munca. 

Prin această strategie se urmăreşte stimularea inte-
resului pentru artă, prin lărgirea orizontului cultural.  
Lectura contribuie la educarea gândirii creative, inteli-
genţei, imaginaţiei, spontaneităţii dar şi la exprimarea 
liberă, nuanţată a elevilor, care astfel îşi formează un 
vocabular variat.

4. „Cercul de pictură „Lumină și culoare“

5. Contracte de parteneriat. Avem semnate contrac-
te de parteneriat cu școli din județ și din țară, printre 
care:  Şcoala Generală „Avram Iancu“, Baia de Criş, 

județul Hunedoara;  Şcoala cu clasele I–VIII „Nico-
lae Bălcescu“, Oradea; Şcoala cu clasele I–IV, Ferice, 
Şcoala cu clasele I–IV, Seghişte, Şcoala cu clasele I–
VIII „Nicolae Popoviciu“, Beiuş, Şcoala cu clasele I–
IV, Lazuri de Beiuș, Colegiul Național „Avram Iancu“ 
Ștei, Colegiul Tehnic „Unirea“ Ștei.

RELAȚIA CU COMUNITATEA
LOCALĂ      

Şcoala cu clasele I–VIII „Miron Pompiliu“ din Ştei 
a semnat mai multe Protocoale de Parteneriat cu dife-
riţi reprezentanţi ai comunităţii locale:  

1. Primăria orașului Ștei
Reprezentantul primarului, Mihai Olenici şi repre-

zentanta Consiliului Local, d-na Violeta Olenici fac 
parte din Consiliul de Administraţie al şcolii. Au fost 
mereu prezenţi şi au susţinut şcoala în toate iniţiative-
le, au luat parte la hotărârile C.A. 

Cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local s-au 
asigurat fondurile necesare funcţionării procesului 
instructiv-educativ, de acordare a burselor sociale, 
pentru transportul elevilor la concursurile şi olimpi-
adelor şcolare, pentru reparații capitale, reabilitări și 
îmbogățirea bazei materiale.

Elevii școlii au organizat împreună cu Primăria ac-
tivităţi legate de înfrumuseţarea oraşului, proiectele de 
mediu ,,Viaţa pentru mediu“, „Viaţa pentru om“ etc.

2. Poliţia. Cu poliția avem parteneriate pe teme de: 
absenteism şcolar, circulaţie, violenţă, delicvenţa ju-
venilă etc. La nivelul şcolii există un Cerc de circulaţia 
rutieră, care este condus de profesorul Sirca Ionel.

3. Pompierii. Cu pompirii avem parteneriat pe di-
ferite teme: ,,Cauze de incendii“ „Reguli de prevenire 
a incediilor“, „Exerciții practice de evacuare“, ,,Dez-
astre naturale“; vizite la Unitatea de pompieri.Elevii 
școlii au vizitat Unitatea dePompieri, iar în școală 
există un cerc numit ,,Prietenii pompierilor“.

4. Casa de cultură. Avem colaborări în baza unui 
parteneriat pe teme cultural – artistice legate de anumite 
zile aniversare: 24 Ianuarie,  8 Martie, 1 Iunie sau cu 
ocazia diferitelor festivaluri: ,,Varietăţi bihorene“; ,,Co-
linde, colinde“; ,,Mihai Eminescu – poetul inimilor“ 

5. Biserica
Colaborăm cu preotul paroh la diverse programe 

religios-artistice cu ocazia sărbătorilor creştine. Elevii 
participă la slujbe și acte bisericești.

6. Clubul copiilor
Avem colaborări pe teme diverse: artistice, folclor, 

speologie, pictură, olărit, carting, muzică, tradiţii po-
pulare etc.

7. Comitetul Reprezentativ al Părinţilor. 
Preşedintele, d-l Adrian Gruie, face parte şi din 

Consiliul de Administraţie al școlii. În această calitate 
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a participat la toate deciziile care s-au luat în anii 
anteriori, a sprijinit şi ajutat în atingerea obiective-
lor propuse de C.A., în procesul instructiv-educativ 
și la activităţile extraşcolare desfășurate. Au primit 
sprijin financiar atât pentru confortul elevilor cât şi 
îmbogăţirea bazei materiale a şcolii.

8. Colaborarea cu diverse fundaţii
l Fundaţia creştină „Nucet“ a dotat două săli de 

clasă cu mobilier;
lFundaţia „Săracul român“ a ajutorat familii cu 

nevoi speciale.

EXCURSII ȘCOLARE
Pe parcursul anului, școala organizează o serie 

de excursii:
l în martie - la Arieșeni (excursii anuale)
l în aprilie - la Budapesta și Viena
l în aprilie 2010 - la Viena
l în iunie - în Maramureș și Banat
l în iunie - la Băile Felix
l în iunie - excursie la Moneasa
l în iulie-august - tabără la mare
l în iulie-august - excursii anuale în Moldova 

(imaginile alăturate sunt din aceste excursii)
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SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ

Delegația americană de la I.B.L. din Chicago, oaspeţii noştri

Delegația Școlii „Miron Pompiliu“ în vizită în PoloniaDelegația poloneză în vizită la școala din Ștei în 2008

ARITMOGRIFUL ȘCOLII
Înlocuind cifrele cu litere, veți găsi pe orizontala A-B denumirea școlii prezentate, iar pe verticale, numele 

(prenumele) unora dintre cadrele didactice ale ei.
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Materialele prezentate au fost realizate cu sprijinul profesorilor: Georgeta MUȘET, Angela VLAȘ, Georgeta MOȘ, 
Ema POPA, Sanda MERCE, Ileana TOMESCU, Gabriel VANCEA, Adelina MANGRA, Ioana TOTH, Simona PANTEA, 

Anca BONDAR și Andreea DUMBRAVĂ.
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Baza materială:

Şcoala de bază are 8 săli de clasă (amenajate 
în săli de limba română, istorie-geografie, bi-
ologie); 1 laborator de fizică-chimie; 1 cabinet 
de informatică; 1 bibliotecă cu 4963 volume, 
(deservită de profesoara de limba română An-
dreea Precup neremunerată) și 2 săli de clasă 
obișnuite

Cabinetul de informatică dispune de 20 
de calculatoare legate în reţea, cu acces la In-
ternet, 2 laptopuri, 2 proiectoare video și 2 
multifuncţionale.

În curtea școlii există un teren de sport bitu-
minat cu 1 teren handbal, 1 teren tenis de câmp 
și 1 teren fotbal.

Printr-un proiect finanțat de Banca Mondială 
s-a realizat o construcţie nouă cu 4 săli de 

clasă şi sală de sport, cu grupuri sanitare, sală 
profesorală. Construcția a început în 2007 şi a 
fost recepționată în decembrie 2009. Urmează 
ca Primăria Batăr să realizeze împrejmuirea, 
fosa septică şi încălzirea centrală pentru ca noua 
școală să poată fi pusă în funcțiune. Grădinița 
cu 2 grupe funcționează într-o clădire separată, 
amenajată de Primărie. Ea va funcționa în 
școala nouă, împreună cu 2 clase I.

Date de contact

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 

TALPOȘ

Talpoș, nr. 164, Comuna Batăr, jud. Bihor
Persoană juridică (Unitate arondată: 
Grădinița cu program normal Talpoș)
Telefon/fax: 0259/312.330
e-mail: talposscoala@yahoo.com

Director: prof. Ana Țenţ
Consilier educativ: prof. Adrian Tărău
Lider sindical: inst. Marinela Cefan
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Grupa mică de la Grădiniță În cabinetul de informatică

Grupa mare de la Grădiniță Pe terenul de sport

În cabinetul de istorie Sală de clasă

În cabinetul de limba română Cabinetul de biologie
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Resurse umane
Elevii
În școală învață un număr total de 275 elevi, 

grupați în 12 clase: 8 clase I–IV (2 clase/an), 
cu  158 elevi și 4 clase V–VIII (1 clasă/an), cu 
117 elevi. La grădiniţă sunt înscriși acum 45 de 
preşcolari.

Cadrele didactice

Profesorii:
1. Ana Ţenţ – director, istorie şi folozofie, 

grad didactic I
2. Adrian Tărău – consilir educativ, grad 

didactic definitiv, limba engleză
3. Vasile Bota – grad didactic II, biologie, 

educație tehnologică, informatică, respon-
sabil cu perfecţionarea

4. Andreea Precup – debutant, limba 
română - limba engleză, cond. bibliotecă

5. Larisa Dume – debutant, matematică
6. Daciana Chişe – debutant, limba română 

- limba franceză
7. Ioan Barta – grad didactic definitiv, 

fizică-chimie
8. Daniel Ardelean – grad didactic defini-

tiv, fizică-chimie
9. Petrică Creţu – grad didactic definitiv, 

religie baptistă
10.  Ioan Hodişan – debutant, educație fizică
11. Dana Rus – debutant, geografie

Învăţătorii:
1. Eugenia Vancea – grad didactic II, re-

sponsabil comisie 
2. Luminiţa Nistor – debutant (institutor)
3. Amica Olcean, grad didactic II (institu-

tor)
4. Mariana Petrugan – grad didactic II 

(institutor)
5. Marinela Cefan – grad didactic II (insti-

tutor)
6. Adina Gabor – grad didactic II
7. Maria Tiutin – grad didactic II
8. Narcisa Boroş – grad didactic II (institu-

tor)

Educatoarele:

1. Georgeta Roman  – grad didactic II
2. Adriana Boldor – grad didactic II

Personal nedidactic și auxiliar
În școală lucrează 2 îngrijitori: Florica Ce-

fan, Lucia Fiterău.
Împreună cu Şcoala I–VIII Batăr, Școala 

are  compartiment de secretariat (Eva Faur) 
şi un compartiment de contabilitate (Felicia 
Cirtea)

Proiecte în parteneriat:
Dintre proiectele desfășurate în ultimul timp 

în școală, de un real succes s-au bucurat cele de 
mai jos.

În sala profesorală˝- mai 2010

În sala profesorală
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• Oră de dirigenţie în comun cu o clasă 
de la Școala cu clasele I-VIII din Batăr. Acti-
vitatea s-a desfășurat la 17 februarie 2010 și a 
avut tema „Prietenia și valențele ei formative 
în societatea actuală“.

• Odă bucuriei - uniţi în diversitate, 
activitate desfășurată la 9 mai (Ziua Europei), 
la care au participat toți elevii, cadrele didactice 
și părinții.

• Presăraţi pe-a lor morminte…, un 
program literar-artistic desfășurat de Ziua 
Eroilor (13 mai 2010) în fața troiței închinată 
eroilor satului (situată lângă biserică).

La activități au participat, alături de elevii și 
cadrele didactice ale școlii, primarul comunei, 
Gheorghe Bondar și preotul paroh al locului, 
Teodor Ilieș.

Toate aceste activități au fost popularizate 
de către mass-media locală.

Concursuri și serbări şcolare
Cele mai importante concursuri la care au 

participat elevii școlii sunt:
– „Sanitarii pricepuţi“, etapa pe zonă de 

la Salonta (coordonator al elevilor a fost prof. 
Vasile Bota)

– Întreceri sportive comunale şi de sector de 
la handbal fete şi la fotbal băieţi

– Școala organizează serbări cu ocazia 
sărbătoririi diverselor evenimente culturale de 
pe parcursul anului: 18 ianuarie – Ziua Emi-
nescu, 24 ianuarie, 8 martie – Omagiu femeii, 
9 mai – Ziua eroilor, 1 iunie, 15 iunie - serbarea 
de sfârșit de an școlar, serbarea abecedarului, 
la 1 decembrie, la 25 decembrie – colinde de 
Crăciun etc.

Oră de dirigenție în colaborare cu Școala din Batăr

La serbarea de 8 Martie 2010

La troiță, de Ziua Eroilor - 13 mai 2010

Grupaj realizat de Ziua Europei 
- 9 mai 2010



22

ªcoala cu clasele I-VIII Talpoº

ªCOLI BIHORENE

Promovarea şcolii
Mulţi absolvenţi au reuşit la clasele de 

informatică de la Colegiul Naţional „ Emanuil 
Gojdu“ din Oradea (Andreea Lăpuşan) şi la Co-
legiul Naţional „Arany János“  din Salonta (Do-
rina Trif, Ana Bíró), la Colegiul Național „Mihai 
Eminescu“ din Oradea (Voichiţa Tulcan).

Marea majoritate a elevilor fiind de etnie 
rromă, cadrele didactice şi conducerea şcolii 
sunt confruntate cu probleme educative deose-
bite. Colectivul inimos de profesori a reuşit să 
elimine abandonul şcolar. Au fost elevi de etnie 

rromă care au absolvit şcoli de arte şi meserii la 
Oradea.

Lămâiţa Lăcătuş (rromă) cl. a VIII-a a 
câştigat o bursă (250 lei lunar) „Educaţia co-
piilor rromi – calea spre un loc de muncă sta-
bil“, în baza căreia va fi înscrisă la un liceu din 
Oradea, pe locurile rezervate elevilor de etnie 
rromă.

Cu ajutorul Primăriei Batăr, Școala cu clasele 
I-VIII Talpoș acordă anual un număr de 196 
burse sociale elevilor cu probleme financiare 
deosebite.

Înlocuind cifrele cu litere, veți obține pe orizontala A–B numele școlii prezentate, iar pe verticale 
prenumele (sau numele) cadrelor didactice și personalului ei.
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Aşadar de 15 ani în istoria… didactică a Oradiei îşi clă-
deşte cu răbdare propria identitate o școală care poartă numele 
Pedagogului român celebrat an de an de UNESCO precum un 
Magistru al învăţământului.

Pentru această școală au trecut 15 ani cu bucuria întâlniri-
lor, cu tristeţea despărţirilor şi nostalgia revederii după ani… 
După ani de emoţie şi optimism, de lacrimi şi zâmbete, de exa-
mene şi festivități în care au fost sărbătoriți absolvenţi, „gra-
daţi“ didactic, pensionari sau dascăli plecaţi în lumea îngerilor, 
școala a ajuns la acest ceas aniversar, din păcate, într-o perioa-
dă tulbure ce umbreşte parcă orice brumă de bucurie din ochii 
dascălilor din România.

Dar mai bine despre 
copii să vorbim, parafra-
zându-l pe Creangă, şi să 
recunoaştem că prin re-
zultatele lor  în mai toate 
domeniile educaţiei (in-
formatică, literatură, limbi 
străine şi mai ales sport) 
elevii au reuşit de la înce-
put să atragă atenţia asupra 
şcolii ca mai apoi să impu-
nă respect la nivel judeţean 
şi chiar naţional.

„Trăim în visul unui 
om“ spunea odată un pri-
eten. În visul lui Alexandru Nedelcu! Incontestabil model 
pedagogic, managerial şi… nu numai, care credem că merită 
recunoştinţa oricărui elev ce urmează cursurile acestui liceu şi 
a oricărui angajat la „Onisifor Ghibu“, cadru didactic sau per-
sonal nedidactic. Aşadar domnule profesor Alexandru Nedelcu, 
tot respectul şi consideraţia celor care își leagă, într-un fel sau 
altul, numele de liceul acesta.

Echipa managerială care a deschis porţile acestui liceu 
în 1995 alcătuită din profesorii Florica Orţan, Gina Tiurbe 
şi Pavel Sărac a continuat spiritul… nedelşcian consolidând 
orientarea liceului către informatică şi limbi străine: germană, 
engleză şi franceză. Mai târziu s-a înfiinţat profilul „fizică-chi-

Liceul Teoretic  “Onisifor Ghibu” din Oradea
încheie al treilea lustru de existenÞã

mie“ lărgindu-se plaja de opţiuni pentru elevii care-şi doreau 
să urmeze cursurile liceului acesta.

Următoarea echipă de directori adjuncţi, profesorii Florina 
Făgădar şi Ioan Pirtea au îndrumat primii absolvenţi către por-
ţile facultăţilor şi liceelor pe care le-au vizat. Ei au asigurat cli-
matul unei activităţi didactice favorabile obţinerii performan-
ţelor şcolare ale elevilor şi desfăşurării unei activităţi didactice 
eficiente a cadrelor didactice din şcoală.

Actuala echipă de conducere a liceului alcătuită din pro-
fesorii Mihai Vesa, Daniela Marinău, Ioan Pirtea coordonează 
activitatea unui liceu consacrat care si-a câştigat un loc apar-

te în rândul instituţiilor 
de învăţământ bihore-
ne, atât prin rezultatele 
elevilor cât şi prin cele 
ale profesorilor. Obţi-
nând aproape toți grade 
didactice, profesorii au 
ridicat considerabil pre-
stigiul liceului.

Desigur că au fost 
şi sunt elevi şi profesori 
de prestigiu în şcoală, 
care fac cinste şi im-
pun respect în ceea ce 
înseamnă învăţământul 
românesc, însă numele 

patronului spiritual îndeamnă mereu la mai mult.
Aş încheia pomenindu-i pe cei pe care îi vom vedea mai rar 

şi … mai târziu. Pensionarii şi cei care s-au întâlnit cu Dumne-
zeu învăţând acum clase de Îngeri: d-l Nazadt, d-na Gherlea, 
d-na Cucu, d-l Popovici şi îmi place să cred că ne văd şi se 
roagă pentru noi. Recunoştinţă şi respect tuturor pensionarilor 
de la portari, femei de serviciu, muncitori de întreţinere la în-
văţători sau profesori, din tot sufletul!

Un gând bun şi o îmbrăţişare caldă pentru d-na profesoară 
Doreanu!

La mulţi ani elevilor şi angajaţilor Liceului Teoretic Onisi-
for Ghibu cu urarea SEMPRE AVANTI!

 Prof. Alexandru Popoviciu

Deşi nu demult înfiinţată, comuna Girişu de Criş are 2 şcoli cu clasele I-
VIII: una la Girişu de Criş, iar cealaltă la Tărian. Aici vor funcţiona din toamnă 
toate clasele gimnaziale din comună, deoarece școala a fost reabilitată anul 
trecut. În comună există şi două Grădiniţe cu Program Normal  (la Girişu 
de Criş şi la Tărian). Împreună cu structurile, şcoala are 335 de preşcolari şi 
elevi. Profesoara Elena Duma, directoarea școlii, ne vorbeşte cu entuziasm 
despre ultimele două acţiuni ale şcolii: prima – „Excursia literară“ organizată 
de Ziua Internaţională a Cărţii (23 aprilie), când un grup de elevi a vizitat 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai“ şi Librăria „Humanitas“ (de unde 
fiecare elev a cumpărat o carte, ca amintire). A doua acţiune a fost participa-
rea elevilor din echipa de dansuri populare a şcolii (pregătiţi de instructoarea 
Florica Negrău de la Palatul Copiilor din Oradea) la „Ziua Tărianului“ (23 
mai).

Frumoasele noastre școli ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GIRIŞU DE CRIŞ
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SALONTA, str. Șarcadului nr. 1, județul Bihor
Tel./fax: 0259/373.228
Telefon: 0359/176.815-6; 0259/370.576
e-mail: salontagsa@gmail.com
Web: www.gsas.ro
Director: Vidu Gabor • Dir. adj.: Kiss Ernő
Cons. educativ: Manolache Petrus
Lider sindical: Berte Ioan

FRAGMENTE DE ISTORIE
Ancorat solid în peisajul școlilor cu profil agricol din 

țară, Grupul Şcolar Agricol Salonta și-a sărbătorit în 
anul 2001 centenarul. Debutul din 1901 a fost practic 
pe segmentul fermierilor gospodari cu specializări în 
legumicultură și pomicultură. Până în 1918, unitatea a 
rămas ca și o școală profesională agricolă.

Perioada interbelică, cu transformările ei profun-
de, inclusiv pe tărâmul agriculturii, a favorizat evoluția 
ulterioară a Şcolii Agricole Salonta de la Şcoala Agro-
nomică de Stat la cea de Liceu Agricol.

După 1946 are loc, de fapt, consolidarea sa sub 
numele de Şcoală Practică de Agricultură. Spectrul 
calificărilor profesionale se diversifică regăsind acum 
aici: agricultura generală, zootehnia, horticultura, vi-
ticultura, mașinile agricole, contabilitate-comerț. În 
scurt timp, începând cu anul școlar 1949 –1950, devi-
ne Şcoala Medie Tehnică Agricolă iar la specializările 
enumerate  anterior se adaugă cea veterinară, îmbu-
nătățiri funciare, dar și clase profesionale de tracto-
riști sau orezari. Istoria ultimilor 50 de ani de existen-
ță  a acestei școli se derulează în actualul local de pe 
strada Șarcadului Nr. 1 (din toamna anului 1960). Este 
perioada de ascensiune și afirmare a școlii. Funcțio-
nând ca și Şcoală Tehnică de patru ani sau Şcoală de 
Maiştri la scurt timp, în anul 1966, s-a transformat în 
Liceu Agricol cu două specializări: agronomie și conta-
bilitate agricolă dar și cu școală profesională în dome-
niul mecanic. Odată cu generalizarea învățământului 
obligatoriu de 10 clase (1976) școala a devenit Liceul 
Agro-Industrial Salonta iar ulterior au apărut noi spe-
cializări, precum: zootehniști, prelucrări prin așchiere, 

veterinari, agro-biologi, horticultori, operatori indus-
trie alimentară sau topografi. În paralel și calificările 
profesionale de trei ani au câștigat teren, apărând 
alături de restul calificărilor, mecanicii agricoli, strun-
garii, electricienii, forjorii, lăcătușii etc.

Deziluziile agriculturi românești de tranziție n-au 
avut cum să nu afecteze spectrul calificărilor profesi-
onale agricole ale școlii. Cu toate acestea școala și-a 
păstrat numele de Grup Şcolar Agricol  ca simbol al 
rezistenței la tradiție și ca simbol al păstrării valorilor 
profesiei agricole românești. Și pentru că în ultimii 20 
de ani piața muncii înregistrează distorsiuni profunde, 
modificându-se nomenclatoarele de meserii, spectrul 
calificărilor derulate la Grupul Şcolar Agricol Salonta 
a trebuit să se adapteze la cerințele noului val de ca-
lificări apărute.

Dincolo de această evoluție profundă a planurilor 
de școlarizare,  cu certitudine Grupul Școlar Agricol 
Salonta s-a remarcat mereu printr-o  schimbare a ba-
zei didactice adaptată  la cerințele impuse de econo-
mia de piață.

Imaginea de odinioară a școlii

Grupul Şcolar 
Agricol 

SALONTA
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BAZA MATERIALĂ
LABORATORUL COMPLEX – FERMA DIDACTICĂ

În cadrul istoriei centenare a Grupului Școlar Agri-
col Salonta, ferma didactică a reprezentat mereu o 
latură aparte a dezvoltării și utilizării bazei didactice 
de profil. Relevant este faptul că întodeauna școala a 
rămas în fruntea școlilor agricole românești, tocmai 
datorită dimensiunii și potențialului ei. Având 48 de 
hectare de teren, 1 ha construcții, 30 de capete bovi-
ne și 150 de capete ovine, ferma este de fapt un uni-
cat al învățământului preuniversitar românesc. Cele 
20 de holde de pământ atribuite de primăria orașului 
Salonta au constituit începutul. Ulterior s-a ajuns la 48 

de hectare, iar după cooperatizare, la 362 de hectare. 
Graficul evoluției dimensionale a fermei reflectă de 
fapt evoluția tipului de agricultură existent la un mo-
ment dat în zona Salonta și la noi în țară. Important 
este faptul că cele 48 de hectare aflate în proprietatea 
școlii la momentul actual, încadrează tipul de exploa-
tație într-o grupă  accesibilă dezvoltării ulterioare, cu 
condiția găsirii resurselor financiare. 

Programul PHARE TVET 2004 – 2006 a reprezentat 
începutul noilor perspective de dezvoltare a fermei 
școlare, iar dotările realizate și materializate în diver-
se tipuri de mașini și utilaje agricole performante au 
însemnat valori de peste 150.000 Euro. Și pentru că 
amintirile generațiilor trecute față de rolul jucat de 

În 1987, la pensionarea directorului Balogh (primul din stânga, în primul rând)

Oaspeți în proiecte Absolvenți și profesori
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ferma didactică în viața lor sunt extrem de pestrițe și 
nuanțate, rămâne ca tehnica de vârf să estompeze ne-
gativismul generațiilor actuale și viitoare, iar cei care 
țin la învățământul agricol românesc să găsească mij-
loacele prin care să ocrotească bunul câștigat și să dea 
o altă șansă școlilor agricole românești care își doresc 
performanța.

Mașini agricole din ferma didactică

Ferma didactică – vedere generală

Grajd de taurine – ferma didactică 

PROFILE ŞI SPECIALIZĂRI
Profilul  
Resurse  naturale și protecţia mediului

Calificările de tehnician în agricultură, industrie ali-
mentară, zooveterinar au cea mai îndelungată tradiție 
în școală. Acestea s-au consolidat pe o bază materială 
diversificată și mereu actualizată. Absolvenții acestui 
profil dobândesc competențe profesionale specifice 
nivelului tehnologic din Uniunea Europeană, iar cei 
care doresc să-și continue studiile într-o facultate de 
profil au deja baza pregătirii de specialitate obținută 

prin orele teoretice de laborator și prin cele de pregă-
tire practică.

Începând cu anul 1949, de când școala a funcțio-
nat sub denumirea de „Școală Tehnică Agricolă“, s-au 
stabilizat specializările: agronomie, horticultură, viti-
cultură, veterinară, mecanic agricol. Cu toate transfor-
mările pe care le-a suferit pe parcursul celor 100 de 
ani de existență, școala si-a păstrat profilul agricol și 
se mândrește cu specialiștii pentru agricultură pe care 
i-a pregătit. De-a lungul timpului elevii școlii au parti-
cipat la diverse concursuri de specialitate, la sesiuni 
de comunicării științifice de nivel național în meseria 
aleasă, de unde s-au întors cu diplome și distincții.
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Baza materială a școlii în ceea ce privește profilul 
de resurse naturale și protecția mediului are următoa-
rele dotări:  laboratoare de pedologie, de fitotehnie, 
un laborator de protecția mediului, un laborator de 
horticultură, două laboratoare de industrie alimenta-
ră, un laborator de medicină veterinară, unul de zoo-
tehnie dar și ferma didactică.

Profilul 
Industrie alimentară

Una din tradițiile școlii este specializarea de in-
dustrie alimentară, care a cunoscut în decursul anilor 
mai multe meserii: tehnician în industria alimentară, 
trhnician analize produse alimentare și brutar-patiser-
preparator produse făinoase.

Cursurile acestei specializări cuprind clase de liceu, 
cursuri de zi, școală profesională și școală postliceală.

Mii de elevi au fost specializați în domeniul ali-
mentar, mulți dintre ei au obținut un loc de muncă 
corespunzător meseriei, iar alții au urmat instituții de 
învățământ superior.

Ne mândrim cu frumoase rezultate obținute de că-
tre elevii noștri la olimpiadele interdisciplinare tehni-
ce, etapele județene și naționale.

În laboratorul zooveterinar

În laboratorul de agricultură

Amfiteatru - ferma didactică

Desigur, performanțele amintite se datorează nu 
numai capacității și seriozității elevilor dar și cadre-
lor didactice de specialitate, care sunt preocupate în 
permanență de dotarea laboratorului de specialitate 
și de procesul instructiv-educativ.

Avem în dotare aparatură și instrumente de la-
borator performante, de nouă generație, cu ajutorul 
cărora elevii determină calitatea alimentelor de zi cu 
zi în timpul orelor de laborator tehnologic. Aparatura 
le stă elevilor la dispoziție, pentru a-și realiza lucră-
rile de diplomă în vederea obținerii certificatului de 
competențe profesionale.

Pentru ca elevii să fie pregătiți pentru a lucra în 
producție, școala a încheiat convenții cu diferiți agenți 
economici din domeniu, unde elevii își desfășoară ac-
tivitatea de practică, sub îndrumarea maiștrilor in-
structori specialiști.

Profilul Tehnic

Învățământul tehnic a avut o pondere importantă în 
planul  de școlarizare al Grupului Școlar Agricol Salon-
ta, chiar din vremuri de mai de mult. La școala profe-În laboratorul de industrie alimentară
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sională au existat mereu meserii de mecanici agricoli, 
electricieni auto, electricieni de întreținere, strungari, 
iar la liceu, mecanici agricoli, prelucrări prin așchiere, 
mecanici pentru întreținerea și repararea utilajelor din 
industria alimentară, mecanici pentru întreținerea și 
repararea utilajelor, tehnicieni în automatizări. Pentru 
forma liceală în școală am avut meserii ca: agronom-
mecanizator, zootehnist-mecanizator, meserii cu tentă 
specială la care în planul de învățământ erau prevăzu-
te obiecte de tehnică și mecanizare.

Atât la învățământul profesional și liceal de zi cât și 
la cel seral s-au prevăzut în planul de învățământ ore 
teoretice și practice pentru conducere auto și condu-
cerea tractorului.

Pe lângă această structură, Direcțiile de agricultură 
județene și centrale au înființat în școală cursuri de 
calificare, recalificare și reconversie profesională pen-
tru adulți. Aceste cursuri au un plan de învățământ 
specific și în urma unor examene teoretice și practice 
cursanții obțin diplome sau adeverințe de calificare în 
meserii tehnice cu profil agricol.

În acest sens Grupul Școlar Agricol Salonta a avut și 
are o dotare corespunzătoare: ateliere de lăcătușărie, 

de tractoare și mașini agricole, ateliere electrice, ate-
liere de prelucrări prin așchiere, precum și cabinete și 
laboratoare de tractoare, mașini agricole și de meca-
nizare.

Aceste ateliere, laboratoare și cabinete au fost uti-
late prin dotări sau autodotări realizate de profesorii, 
inginerii și maiștri instructori cu elevii școlii în activi-
tății practice sau la proiecte – lucrări de absolvire a 
învățământului profesional și liceal. Tot prin activită-
țile practice din școală, conform planurilor de învăță-
mânt, în atelierele școlii, sub îndrumarea cadrelor di-
dactice, (ingineri și maiștri instructori) elevii întrețin și 
chiar repară parcul de mașini folosite în ferma didac-
tică cum ar fi: tractoare, combine de recoltat, mașini 
agricole pentru prelucrarea solului, semănători, ma-
șini pentru întreținerea culturilor și chiar cele folosite 
în zootehnie.

Această activitate se menține în continuare, cu-
noscând faptul că agricultura fără mecanizare și chiar 
automatizare nu este rentabilă. Din acest motiv In-
spectoratul Școlar al Județului Bihor, sectorul de în-
vățământ tehnic, în aprilie 2010, a organizat proba 
practică a concursului pe meserii faza națională, în 
meseria mecanic agricol la noi în școală.

Școala pregătește specialiști în domeniul electric 
și automatizări care la finalizarea cursurilor obțin di-
plome și atestate profesionale recunoscute și la nivel 
european. Absolvenții dobândesc competențe profe-
sionale atât prin pregătirea teoretică cât și practică, în 
laboratoarele și atelierele școlii, dotate cu aparate și 
echipamente electrice moderne. 

Prin programul Phare–Tvet (2004-2006) școala a 
fost înzestrată cu un al doilea laborator electrotehnic 
de specialitate  modern, dotat cu aparate de măsură 
și control, module pentru studiul experimental al cir-
cuitelor electrice, osciloscoape, generatoare de sem-
nal, echipamente electrice de protecție și comutație.

În atelierul de tractoare și mașini agricole

Concurs pe meserii, faza națională (aprilie 2010)În laboratorul de electrotehnică
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Profesorii și elevii utilizează la lecții soft-uri educați-
onale specializate și echipamente multimedia. Toate 
acestea înlesnesc adaptarea elevilor la cerințele pie-
ței muncii și la dinamica evoluției tehnologice precum 
și  accesul la niveluri superioare de pregătire.

Pregătirea teoretică și lucrările de laborator se 
desfășoară în cabinete și laboratoare sub îndrumarea 
profesorilor de specialitate (ingineri). Practica de spe-
cialitate se desfășoară la agenți economici din muni-
cipiul Salonta și din zona apropiată, cu care școala are 

încheiate parteneriate, oferind astfel elevilor oportu-
nități de angajare  la terminarea studiilor.

Catedra tehnică dispune de un colectiv de cadre di-
dactice calificate, cu o bună pregătire metodică și de 
specialitate, care s-au remarcat în activitatea instruc-
tiv-educativă prin rezultate bune și foarte bune obți-
nute la clasă și la olimpiade școlare. Elevii școlii s-au 
remarcat la olimpiadele și concursurile pe meserii ob-
ținând  locul I pe județ  și mențiuni la faza națională.

Profilul  Servicii

Profilul „servicii“ a fost prezent la Salonta încă de  
la începuturile Școlii Practice de Agricultură de după 
perioada interbelică. Profilul s-a consolidat după stră-
mutarea în actuala locație (1962) sub denumirea de 
„Şcoala Tehnică de Contabilitate“. Ulterior au apărut 
clase de liceu de contabilitate agricolă,  prima pro-
moție de elevi terminând în anul 1970. Cu excepția 
unui interval scurt după generalizarea învățământului 
obligatoriu de 10 clase, profilul se diversifică  iar ca-
lificările specifice apar sub numele de: contabilitate 
agricolă-merceologie; contabilitate și comerț; conta-
bil-planificator-statistician pentru agricultură; conta-
bilitate-finanțe. Aceste calificări au apărut la cursurile 
de zi, la cursurile fără frecvență și uneori și la cursurile 
serale.

Profilul a constituit de-a lungul anilor o atracție de-
osebită pentru elevii din diverse localități ale județu-
lui Bihor și din județele limitrofe. Absolvenții au fost 
încadrați în unitățile agricole de profil sau la alte uni-
tăți economice. Este de remarcat profesionalismul lor, 
abilitatea de a trece ușor peste modificările tehnice 
de evidență și adaptarea la diferite medii economice. 
De asemenea, mulți și-au continuat specializarea pe 
domeniul câștigat în universități de profil și au devenit 
economiști de prestigiu.

După 1989, acest profil a captat din nou interesul 
elevilor și părinților datorită dezvoltării și multiplicării  
activităților economice de piață în toată țara (mai cu 
seamă în zona noastră de vest) și datorită dezvoltă-
rii comerțului, turismului și a societăților economice. 
Așa au apărut noi specializări ca: tehnician în activități 
economice, tehnician în turism și alimentație publi-
că, tehnician în gastronomie, tehnician în comerț. Tot 

acum au apărut și profesii de nivelul II: comerciant-
vânzător mărfuri alimentare, ospătar-vânzător în uni-
tăți de alimentație publică. Spectrul acestor calificări 
se regăsește și astăzi în planul de școlarizare, fiind 
acreditate.

Interesul copiilor de azi pentru profilul „servicii“ 
se explică nu numai prin diversitatea posibilităților de 
integrare și încadrare după terminarea studiilor, ci și 
prin ceea ce le oferă școala (mediu prielnic, corp de 
profesori de bună calitate, o bază materială mereu 
adaptată la cerințele tehnologice de vârf). Practic as-
tăzi orice program de evidență contabilă este operat 
prin intermediul calculatorului, iar baza informatică a 
școlii oferă elevilor posibilitatea descifrării limbajului 
încă din primii ani de studii.

În laboratorul de contabilitate-comerț

Firme de exercițiu
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Și pentru că o profesie se consolidează prin exer-
ciții practice, elevii acestui liceu au posibilitatea ca, 
an de an să participe la un proiect de dezvoltare al 
Firmelor de exerciţiu ce duce la o cunoaștere cât mai 
apropiată a meseriei alese. Sinteza  derulării acesto-
ra este materializată printr-o întâlnire față în față cu 
managerii economici ai firmelor reale, realizată într-
un cadru organizat în școală. Mai departe câștigătorii 
acestui proiect participă la faze județene, regionale 
sau la faza națională a Firmelor de exercițiu.

Ca noutate la profilul pe „servicii“ este derularea 
recentă prin intermediul organizației Junior Achieve-
ment România, a noului program „Descoperă Econo-
mia“, program implementat în acest an școlar 2009-
2010 la Grupul Școlar Agricol Salonta.

Programele derulate de școală în ultimii ani și mai 
ales programul PHARE – TVET 2004-2006 a adus șco-
lii echipamentele necesare dotării unor laboratoare 
de specialitate moderne. Așa s-a dezvoltat un labo-
rator nou de gastronomie echipat complet cu tot ce 
este necesar desăvârșirii în bune condiții a profesi-
ei de tehnician în acest domeniu. Colateral au fost 
achiziționate programe informatice pe diverse disci-
pline ale domeniului „servicii“ și dotarea unui cabinet 
complet de informatică structurat pe șapte module.

RESURSE UMANE
ELEVII
În anul școlar 2010/2011, la Grupul Școlar Agricol 

Salonta sunt înscriși 932 de elevi, în 36 clase, după 
cum urmează:

Profilul resurse naturale și protecția mediului:
• 3 clase a IX-a cu 80 elevi
• 2 clase a X-a cu 51 elevi
• 1 clasă a XI-a cu 26 elevi
• 1 clasă a XII-a cu 21 elevi
Profilul servicii:
• 2 clase a IX-a cu 52 elevi
• 1 clasă a X-a cu 25 elevi
• 1 clasă a XI-a cu 27 elevi
• 1 clasă a XII-a cu 24 elevi
Profilul tehnic:
• 1 clasă a IX-a cu 26 elevi
• 1 clasă a XI-a cu 25 elevi
• 1 clasă a XII-a cu 30 elevi
Filiera tehnologică (SAM):
• 5 clase a X-a cu 89 elevi
• 4 clase a XI-a (an de completare) cu 96 elevi
• 2 clase a XII-a (ruta progresivă) cu 63 elevi
Filiera tehnologică, cursuri cu frecvență redusă:
• 1 clasă a X-a cu 30 elevi
• 1 clasă a XI-a cu 34 elevi
• 4 clase a XII-a cu 115 elevi

 PROFESORII
• DIANA SZATMARI, limba română-engleză,  grad 

didactic I • ADRIAN BUCUREAN, limba engleză, grad 
didactic definitiv • ANA CUCIULA, limba franceză, grad 
didactic definitiv • LAURA ANCA FONAI, limba france-
ză - limba engleză, debutant • MARIOARA GLIGOR, 
limba română, grad didactic I • NATALIA FLAVIA HER-
DEAN, limba română, grad didactic definitiv • IOANA 
MERCEA, limba română, grad didactic definitiv • FLO-
RICA MOCOI, limba română, grad didactic II • AURE-
LIA OANĂ, limba engleză, grad didactic doctorat • MA-
RIA SINKA, limba maghiară, grad didactic II • DOINA 
SPĂTAR, limba franceză, grad didactic definitiv ● COR-
NEL MORGOVAN, chimie, grad didactic I ● RALUCA 
TEODORA BALA, matematică-informatică, debutant 
● IOAN BERTE, fizică, grad didactic I ● NICOLETA BRA-
TA, biologie, debutant ● GHEORGHE BERCEA-BUF-
TEA, matematică, grad didactic definitiv ● CAMELIA 
BUȘTEA, matematică, grad didactic definitiv ● LAURA 
DOMJAM, biologie-chimie, grad didactic II ● AURICA 
GOINA, biologie-chimie, grad didactic I ● TEODOR 
IOJA, educație fizică, grad didactic I ● ȘTEFAN KOZMA, 
matematică, grad didactic I ● PETRUȘ MANOLACHE, 
Fizică / TIC, grad didactic I ● GHEORGHE MOLNAR, 

DIRECTORII 

VIDU GABOR - di-
rector, grad didactic 
I, specializarea agro-
nomie

KISS ERNŐ - di-
rector adjunct - 
grad didactic I, spe-
cializarea fizică / TIC

M A N O L A C H E 
PETRUȘ - Consilier 
educativ, specializa-specializa-
rea fizică / TIC
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matematică, grad didactic I ● VASILE PANTEA, educa-
ție fizică, grad didactic I ● FLORICA VIDICAN, chimie, 
grad didactic I ● IOAN NISTOR, istorie, grad didactic I 
● FLORIN BUȘTEA, religie ortodoxă, grad didactic de-
finitiv ● RADU CANAHAI, geografie, grad didactic II ● 
CRISTIAN COCIUBA, istorie, grad didactic definitiv ● 
ANCA HĂLMĂJAN, științe sociale, debutant ● FLORIN 
MATIU, religie ortodoxă, debutant ● ALINA MARIA 
MEDVE, științe sociale, grad didactic definitiv ● MAR-
CELA SUCIU, științe sociale, grad didactic definitiv ● 
CAMELIA TIURBE, industrie alimentară, grad didactic 
definitiv ● GHEORGHE BLAJ, zootehnie, grad didactic 
I ● GIZELLA DANIELISZ, industrie alimentară, grad di-
dactic definitiv ● GHEORGHE KOSA, zootehnie, grad 
didactic I ● ADRIAN SZATMARI, medicină veterinară, 
grad didactic I ● DOINA SILAGHI, horticultură, grad 
didactic I ● MIRCEA COROIU, agronomie, grad didac-
tic I ● FLORIAN LEUCA, horticultură / conducere auto, 
grad didactic definitiv ● RAMONA LEUCA, silvicultură, 
grad didactic definitiv ● CAMELIA KUBELAC, energe-
tică / TIC, grad didactic I ●GHEORGHE PAP, electro-
tehnică / TIC, grad didactic I ● GHEORGHE VIDICAN, 
mecanică, grad didactic I ● FLORICA ANTON, contabi-
litate, grad didactic I ● IOANA ELENA BOROȘ, științe 
economice, debutant ● ANGELA BUZ, contabilitate, 
grad didactic II ● ALEXANDRA CLAUDIA MARIAN, tu-
rism, debutant ● IOANA MORGOVAN, turism și ali-
mentație publică, grad didactic II ● FLORICA NEAGA, 
informatică de gestiune, grad didactic II ● RODIA NEȘ, 
turism și alimentație publică, grad didactic I ● DANA 
SIMIONICĂ, științe economice, grad didactic definitiv

INGINERII
● IOAN POP, electromecanică, grad didactic de-

finitiv ● IVAN CUCIULA, tehnologia construcțiilor de 
mașini, grad didactic II ● GIZELL KOSA KISS, maistru 
contabil˝itate, grad didactic II

MAIȘTRII INSTRUCTORI
● CORNELIA PANTEA, controlul calității produse-

lor, grad didactic definitiv ● IOAN POCȘE, cadastru 
funciar / agricultură grad didactic definitiv ● VIOREL 
BERCEA, electric, grad didactic definitivat ● GHEOR-
GHE MATIU, conducere auto, grad didactic I

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
• MARIA BLAJ (secretar șef) • BENIAMIN HER-

DEAN (tehnician) • CRINA SAV (administrator finan-
ciar șef) • RALUCA GROSU (administrator financiar) 
• ANCA LERINŢ (administrator financiar) • IOANA 
MANOLACHE (laborant) • CRISTIAN TOMA (adminis-
trator patrimoniu) • CORINA CUCERZAN (bibliotecar) 
• CRISTIAN GHEORGHE GROSU (informatician) • FLO-
RIN HERLAȘ (pedagog școlar)

PERSONALUL NEDIDACTIC
• Lucreția Herlaş • Maria Dudaş • Floare Popa • 

Maria Nistor • Nicoleta Mateiaş • Petru Mateiaş • 
Ioan Bulboacă • Farkas József • Ștefan Olah • Cris-
tian Nistor • Liviu Dale • Aurel Buz • Cătălin Balaj • 
Vasile Matiu • Daniela Matiu • Lucreția Iancu • Mag-
dalena Farcaş • Ioan Gurzău • Vasile Pătcaş • László 
Roman • Gavril  Sîrca• Rodica Ignățel

DIRECTORII DE-A LUNGUL ANILOR
Până în anul 1954: 
• BALOGH ȘTEFAN • BOTIȘ PETRU • ATODEROAIE 

MIHAI • KOSS NICOLAE
După anul 1954:
1. 1954-1978; 1980-1987 – BALOG IOAN
2. 1978-1980 – POP PAVEL
3. 1987-1993 – HERDEAN GHEORGHE
4. 1993-2007 – IOAN NISTOR
5. 2007-2009 – COROIU MIRCEA
6. 2009-ÎN PREZENT – GABOR VIDU

REZULTATE LA OLIMPIADE 
ŞI CONCURSURI
Olimpiada Interdisciplinară Tehnică (faza națională 
2010)
• Sergiu Dumitru Răchici - mențiune
Olimpiada tehnologii (faza națională 2010) – tehni-(faza națională 2010) – tehni-– tehni-
cian analize produse alimentare 
• Deliman Leontin Cristian - menţiune
Olimpiada tehnologii (faza națională 2010) – tehni-(faza națională 2010) – tehni-– tehni-
cian veterinar 
• Foica Ionuț Florin - menţiune
Concursul național de evaluare la limba şi literatura 
română etapa I - 2009
• Toda Ramona locul I
• Martin Răzvan locul III
Olimpiada Interdisciplinară Tehnică (faza județeană)
• Bencik Péter - locul I (Zootehnie)
• Székely László - locul II (Zootehnie)
• Foica Ionuț  - locul I (tehnician veterinar)
• Câmpan Ovidiu-Călin  - locul I (tehn. veterinar)

Amintire de la concursului pe meserii 2010
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Noua locaţie a bibliotecii şcolare

Eminescu 1850 – 2010

Exerciţiu cultural în sala de lectură

• Lazăr Lavinia-Iulia - locul II (comerciant-vânzător)
• Rézműves Cornelia - lcul III (tehnician veterinar)
• Popuța Sorin - locul III (tehnician veterinar)
• Barna Gergő locul III (tehnician veterinar)
• Pap Orsolya - mențiune (comerciant-vânzător)
• Foica Ionut Florin - menţiune, 
Olimpiada la modulele din aria curriculară Tehnolo-
gii (faza judeţeană) – tehnician în automatizări
• Crăciun Adrian George - menţiune
• Huplea Ioan Andrei locul II
Concursul „Învierea Domnului sau renaşterea spi-
rituală a întregii umanități“ (etapa interjudețeană, 
Caraş-Severin)
• Juhos Ferenc - locul I
• Teglaș Strugurel - locul II
• Kiss Zoltán - locul III
Concursul „Protecția consumatorului – Alege, este 
dreptul tău!“ (faza județeană)
• Bondor Medana - locul III
• Toșa Bianca - mențiune
Cros, etapa pe sector
• Râpan Cristina, locul I
• Uivaroșan Radu-Iosif - locul II
Concursul de tenis de masă (etapa județeană)
• Buștea Dorina - mențiune

BIBLIOTECA ŞCOLII
Un mare scriitor clasic rus spunea: „Iubiți car-

tea! Ea vă ușurează viața, vă ajută prietenește, să vă 
descurcați în vălmășagul pestriț, furtunos al gându-
rilor, sentimentelor și întâmplărilor din viață; ea vă 
invață să respectați omul și pe voi înșivă, ea vă înari-
pează mintea și inima cu simțământul dragostei pen-
tru lume, pentru om.“

Deși în Romania de azi aceste vorbe pot părea o 
utopie, totuși ar fi bine să încercăm să intrăm mai des 
într-o bibliotecă unde să facem cunoștință cu lumea tă-

cută și fără de preț a cărților și să înțelegem că lectura e 
pentru spirit ceea ce exercițiul e pentru trup.

Biblioteca Grupului Școlar Agricol din Salonta a 
suferit o mare transformare prin mutarea ei din-
tr-o locație necorespunzătoare, cu săli pline de igra-

sie și mucegai într-o clădire cu săli mari, luminoase, 
spațioase numai bune pentru depozitarea cărților. 
Noua bibliotecă este aranjată în 3 săli și anume: o 
sală cu acces direct la raft unde cititorii își aleg cărțile 
dorite, o sală de lectură  cu 20 de locuri și acces di-
rect la raft, iar cea de a treia sală este folosită pe post 
de depozit. În viitorul apropiat se preconizează să se 
înființeze și un punct mic de informare, unde elevii 
vor beneficia de un xerox și de 3-4 calculatoare legate 
la rețeaua de Internet.

Biblioteca dispune de un număr de  23.654 volu-
me în limba română și 399 volume în limba maghiară,  
elevii minorităților găsind la școală lecturile dorite.

Completarea fondului colecțiilor de carte se face 
mai rar, dar biblioteca dispune de un număr suficient 
de volume pentru a acoperi necesarul de cerere la lec-
tura obligatorie și la cea facultativă. Biblioteca a fost 
dotată în ultimul an cu un calculator nou , o impriman-
tă și un scanner, urmând ca toate cărțile să fie intro-
duse  în calculator, evidența lor ținându-se electronic.

În organizarea acțiunilor, biblioteca ține seama 
de sarcinile care stau în fața școlii, pornind de la 
premisa că lectura îi ajuta pe elevi să-și completeze 
instrucția și educația, să-și lărgeasca orizontul cultu-
ral. Biblioteca își propune să contribuie la formarea 
gustului pentru citit, îmbogățirea culturii generale, să 
formeze educația civică și responsabilă a elevilor, să 
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Elevii şcolii la comemorarea evenimentelor istorice

dezvolte spiritualitatea prin stimularea sensibilității, 
imaginației, spiritului critic, a spiritului de observație 
și limbajului. Ea organizează activități culturale, 
expoziții de carte, pictură, sesiuni științifice etc. Bibli-
oteca are un comitet de sprijin format din profesori 
diriginți și elevi.

ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE
Alături de procesul instructiv-educativ, munca 

educativă ocupă un rol foarte important în formarea 
tinerilor și dezvoltarea lor pentru respectarea norme-
lor morale, a legilor și pentru descoperirea spiritului 
civic, a respectului pentru natură, mediu și semenii 
care ne înconjoară.

În cadrul școlii munca educativă este structurată 
pe mai multe activități care implică diriginții, elevii, 
părinții și comunitatea locală. La elaborarea progra-

mului educativ colaborează întregul colectiv didactic 
al clasei. Sunt consultați și părinții elevilor privind ne-
cesitatea abordării unor teme care îi interesează.

În prezent în școală există 27 de clase la cursuri de 
zi (18 clase de liceu și 9 clase de SAM și an de comple-
tare), deci 27 de diriginți îndrumați de coordonatorul 
de proiecte și programe educative Manolache Petruș. 
Aceștia alcătuiesc împreună „Comisia diriginţilor”.

Activitățile extrașcolare la care participă elevii 
școlii sunt organizate la inișiativa „Consiliului elevilor“ 
sau a unor clase și cuprind o varietate de evenimente.

În ultimul an școlar s-au organizat activități primite 
cu drag de elevi: 

• Balul bobocilor;
• Miss & Mister liceu;
• Duelul liceelor;
• Halloween party;
• Spring Day, etc. 
La nivelul școlii s-au înființat și grupuri cultural-ar-

tistice care organizează și prezintă spectacole cu prile-

jul diferitelor sărbători sau comemorări: 
• 25 octombrie – Ziua Armatei Române;
• 1 decembrie – Ziua Naţională a României;
• „Am venit să colindăm” – obiceiuri de Crăciun;
• 15 ianuarie – Elogiu poetului nepereche Mihai 
• Eminescu;
• 9 mai – Ziua Europei,
• Ziua eroilor – 23 mai 2010
Acestea sunt organizate împreună cu Casa de Cul-

tură a Municipiului Salonta și sunt sprijinite de Consi-
liul Local al Municipiului Salonta.

Între școală – familiile elevilor – comunitatea lo-
cală există o comunicare permanentă care contribuie 
la buna desfășurare a procesului instructiv – educativ. 
Un sprijin important îl acordă Poliția, prin departa-
mentul Poliției de proximitate, cu care se organizea-
ză activități de prevenire și combatere a faptelor cu 
caracter antisocial, de combatere a consumului de 
tutun și alcool, a traficului de persoane, a violenței în 
familie.

Astfel s-au organizat activitățile:
• Prezent în şcoală – absent în penitenciar
• Preţuieşte-mă! – Sunt ca şi tine!

Elevii şi ziua „European Spring Day“

Reprezentanţii şcolii în Consiliul Județean al elevilor
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Ziua Eroilor – 23 mai 2010

Cupa primăverii 2010 în noua sală de sport

• Spune NU violenţei
• Concurs de Circulaţie rutieră.
Ca și componentă a activităților extrașcolare cu-

prinse în cadrul muncii educative nu puteau lipsi ex-
cursiile care se organizează atât în scop turistic cât și 
de informare.

Au fost organizate excursii turistice și de agrement 
la Arieșeni, la Padiș, la Boga dar și de documentare, la 
Universitatea Oradea.

La încheierea anului școlar, cadrele didactice îm-
preună cu părinții și elevii, organizează festivitățile 
prilejuite de un eveniment atât de important din viața 
fiecărui elev – absolvirea liceului!

Rezultatele acestor activități organizate pentru 
elevi și împreună cu elevii se văd în modul în care 
aceștia reușesc să-și revizuiască comportamentul 
și atitudinea față de școală, față de activitatea de 
învățare. Ele vin în sprijinul obținerii de rezultate bune 
la învățătură, iar pentru dascăli și pentru părinți con-
stituie un motiv de satisfacție, acela că munca lor nu 
a fost în zadar.

ACTIVITĂŢI  SPORTIVE
Grupul Școlar Agricol Salonta dispune de o bază 

sportivă complexă. În martie 2009 s-a inaugurat o sală 
de sport polivalentă cu 160 de locuri, sală care asigură 
condiții excelente pentru desfășurarea orelor de edu-
cație fizică și  a competițiilor sportive școlare.

În această sală elevii școlii participă la întreceri 
sportive de handbal, baschet, volei, fotbal în sală. 
Baza materială  se completează cu un număr mare de 
mingi pentru toate disciplinele sportive și trei rânduri 
de echipament. De asemenea, școala dispune și de un 
teren de fotbal în aer liber. Chiar dacă a fost inaugura-
tă doar de un an, în sala de sport s-au desfășurat mai 
multe competiții sportive dintre care amintim:

• „Bihorul în mișcare” la fotbal – baschet fete și 
baschet băieți;

• „Olimpiada Națională a Sportului Şcolar” cu ur-
mătoarele discipline sportive: handbal, baschet, volei, 
tenis de masă;

• „Cupa primăverii” la handbal.
Dovedind o deosebită implicare, sprijiniți de profe-

sorii de sport, elevii școlii au participat la numeroase 

competiții, unde au obținut de cele mai multe ori locuri 
fruntașe. În întrecerile desfășurate sub egida „Olimpia-
da Națională a Sportului Şcolar” s-au evidențiat: echi-
pa de fotbal fete, care a obținut locul I la faza județea-
nă și locul III la faza pe zonă; echipa de baschet fete 
– locul III faza județeană.

La întrecerile de cros s-au evidențiat următorii 
elevi: Uivaroșan Radu, Zaha Aliz, Cura Adina, Brege 
Sebastian, Diniș Ionuț, care au urcat pe podium.

La tenis de masă elevii școlii s-au calificat adese-
ori la faza județeană și chiar la cea națională, dintre 
aceștia remarcându-se Buștea Dorina, Szabó Roland, 
Paina Ionuț, ș.a.

Elevii școlii au participat la crosul „Pro Europa” des-
fășurat în Șanțul Cetății din Oradea, unde s-au remar-
cat Uivaroșan Radu – locul II, Gălășel Alin – locul III.

În cadrul programului „Fii tu, fii liber… fără droguri” 
echipa Grupului Școlar Agricol Salonta a obținut locul 

I la fotbal, iar în programul comun româno-maghiar 
„Podul Liceenilor” școala a obținut locul I la fotbal bă-
ieți, locul I la fotbal fete și locul III la baschet fete.

PROGRAME ÎN PARTENERIAT 2009-2010
În perioada 4–14 aprilie un grup de 13 elevi de la 

Grupul Școlar Agricol Salonta, însoțiți de prosesorii 
Nistor Ioan, Szatmari Diana și informaticianul școlii, 
Cristian Grosu, au participat la proiectul Salonta-Bo-
xtel 2009.

Este vorba despre un schimb de experiență între 
Grupul Școlar Agricol Salonta și VMBO Boxtel din 
Olanda.

Țintele urmărite de acest proiect au fost următoa-
rele:

• Cunoașterea sistemului de învățământ din Olan-
da; • Protecția Olandei împotriva inundațiilor (siste-
mul de ecluze de la Marea Nordului); • Protecția me-
diului – strategii de reîntoarcere la natură; • Sisteme 
neconvenționale de energie; • Vizitarea orașelor im-
portante aflate pe traseul Salonta-Boxtel: Viena, Linz, 
Salzburg, München, Bonn, Köln, Amsterdam, Haga

În perioada 22–28 aprilie 2009, un grup de 29 de 
elevi oladezi însoțiți de 10 profesori au sosit la rândul 
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lor în Salonta. Ei au desfășurat mai multe proiecte și 
au vizitat diferite obiective turistice din județul Bihor.

Material realizat de: Prof. Vidu Gabor, ing. Vidican Gheorghe, ing. Pop Ioan, ing. Kubelac Camelia, Prof. ec. 
Neaga  Florica  Maria, Prof. Petruş Manolache - cons. educativ, Cucerzan Corina, Prof. Vasile Pantea, Prof. Diana 

Szatmari, Prof. Adrian Szatmari, Prof. Danielisz Gizella, Coordonator imagini ing. Cristian Grosu.

Mulțumim Clubului Rotary din Boxtel, care prin 
persoana domnului JOS GEERTS care a sponsorizat 
costurile deplasării grupului de elevi români în Olanda.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2010-2011
Liceu, învăţământ de zi, clasa a IX-a

• Profilul RESURSE NATURALE și PROTECȚIA MEDIULUI
1. Tehnician veterinar - 30 locuri
2. Tehnician în agricultură - 60 locuri (30 locuri în 

limba maghiară)
3. Tehnician în industria alimentară - 30 locuri

• Profilul TEHNIC
1. Tehnician în automatizări - 30 locuri

• Profil SERVICII
1. Tehnician în activități economice - 30 locuri
2. Tehnician în turism - 30 locuri
Liceu, învăţământ seral, clasa a IX-a
Profil TEHNIC
1. Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

- 30 locuri

În Olanda, la VMBO Boxtel

Înlocuind cifrele cu litere, veţi obţine pe orizontala A–B numele şcolii prezentate, iar pe verticale numele 
unora dintre cadrele didactice şi ale personalului ei.

ARITMOGRIFUL ŞCOLII
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www.slibihor.ro

WEBSITE

Senzaţional! DDD   •   Senzaţional! DDD   •   Senzaţional! DDD   •  
 
Vizitaţi cu încredere site-ul nostru! Fiindcă nici nu ştiţi ce pierdeţi... ! DDD!
Adică:   DOCUMENTARE (legislaţie, sentinţe judecătăreşti)
           DIVERSE (imagini, oferte de concedii, structură, contacte)
           DOTĂRI (Magister - la Pădurea Neagră, Garsoniere - la Sovata, Căsuţe - la Eforie)
 
În curînd veţi putea citi pe site toate cele 15 numere ale revistei noastre „Sindicatul şi Şcoala“!
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Opinii

„Limba noastră-i o comoară…“
Dragostea de limbă se  crește precum 

un boboc de floare, de la răsad până ce 
ajunge să înflorească, pentru ca apoi să 
poți s-o dăruiești cu bucurie fiecăruia din 
cei  pe care îi întâlnești în drumul tău, prin 
viață.

Vreți ca fiii voștri să găsească drumul 
spre casă atunci când vor dori să  se în-
toarcă?

Atunci nu ezitați și învățați-i limba dul-
ce a strămoșilor noștri, care și-au dat via-
ța pentru această comoară inestimabilă. 
Știu că nu rezistăm chemării dulce a altor 
tărâmuri, dar... aici e acasă și copiii noștri 
trebuie să știe că mama țară îi așteaptă 
mereu cu brațele deschise și cu lampa 
aprinsă în fereastra  sufletului.

Trebuie să le acordăm copiilor noștri șansa de a învăța să 
scrie și să vorbească românește. Nu putem să-i aruncăm în 
lume fără să le dăm posibilitatea să se poată întoarce în sânul 
patriei mame oricând vor dori.

E greu să nu-ți cunoști rădăcinile și să nu te poți integra în 
nicio lume atunci când sufletul ți-e rănit pentru că nu știe cine 
și  ce îl poate vindeca.  Există pericolul să devii dezrădăcinat 
sau un pacient sigur al psihoterapiei.

E de datoria părinților să-și ajute copiii să supraviețuiască 
în jungla vieții dar, mai ales, să cucerească culmile cele mai 
înalte ale viitorului, fără să uite că în pieptul lor bate o inimă 
caldă de român.    

Limbajul este unul dintre mijloacele specific umane, cel 
mai frecvent folosit în comunicarea interumană. El este un 
mod aparte de conduită a individului care implică activități 
diverse: vorbire, ascultare, schimb de idei, reținere de mesaje 
sonore, reproducere sau traducere de mesaje, etc.

Pentru minoritățile conlocuitoare în-
vățarea limbii române e la fel de impor-
tantă ca viața deoarece în unele situații 
limită viața lor ar putea depinde de în-
țelegerea și vorbirea limbii române (la 
spital, la tribunal, etc.)…

Școala ar trebui să vină în ajutorul 
elevilor ce provin din familii de altă etnie 
decât română, în care se vorbește lim-
ba maternă alta decât româna. Mai ales 
dacă aceștia trăiesc izolați în comunita-
tea lor și aud limba română numai o oră 
la școală, cu un alt curriculum decât al 
celorlalți elevi din clasele cu predare în 
limba română. Ei ar trebui să aibă profe-
sori de limba română începând din clasa 
întâia, când se formează deprinderile de 
citit și scris, așa cum pentru învățarea 

limbii engleze sau altei limbi străine se folosesc profesori pen-
tru predarea ei încă din clasele primare. 

La fel ar trebui folosiți profesori și pentru predarea limbii 
române la clasele de minorități, din clasa a întâia. Mi se pare 
că se face o nedreptate limbii române pentru că nu i se acor-
dă aceeași atenție ca și limbilor străine în școlile cu predare 
în limba minorităților. Aici limba română o predă învățătorul 
care în multe cazuri nu vorbește nici el corect limba română și 
astfel din fașă este omorâtă dragostea pentru această limbă.

S-a ajuns astfel în situația de azi când, mulți cetățeni ro-
mâni de altă etnie, care provin din comunități izolate, nu cu-
nosc și nu vorbesc deloc românește, deși trăiesc și muncesc 
pe teritoriul României. Trebuie să le acordăm și acestora șan-
sa de a vorbi și scrie românește. E de datoria noastră a tuturor 
să îi ajutăm, să supraviețuiască în jungla umană a viitorului!

Limba noastră este o comoară, haideți să o împărțim cu 
dragoste și celorlalți, pentru că toți suntem români  și frați!

DRAGOSTEA DE LIMBĂ  - SOS limba română -
  Doina BULZAN, 

Școala cu clasele I-VIII „Zelk Zoltán“ Valea lui Mihai

Şcoala din Sânnicolau Român are arondate 3 grădiniţe (la Sîn-
nicolau, la Roit şi la Berechiu). La Roit există şi o şcoală cu clasele 
I-IV. Toate acestea se numesc structuri. În comună există 292 de 
preşcolari şi elevi. Profesoara de fizică Tanţa Strugar, directoarea 

școlii, ne-a vorbit depre parteneriatele 
şcolii cu Primăria, cu Poliţia şi cu Cen-
trul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
„Speranţa“ din Zalău. În colaborare, cele 
două şcoli au participat la Concursul 
național „Biserica – casa lui Dumne-
zeu“ şi la Expoziţia naţională „Biserica 
– locaş de închinare”. De Ziua Eroilor, 
la 13 mai, elevii au participat la o slujbă 
de pomenire celebrată de preotul paroh al satului, Aurel Gâga. 

N.R. Deoarece mulți discută în ultimul timp despre originile limbii române, recomandăm celor interesați materialul 
„Transpirații logice în legătură cu lucruri la care nu ne pricepem“, publicat de cunoscutul dr. Gavril Cornuțiu în revista 
„Aletheia“ din 1995 și reluat în volumul „Căutări“(I), apărut în 1996 la Editura Crican (pag. 11-39). Veți constata că domnia 
sa pune întrebări și oferă argumente în privința originii geto-dace a limbii noastre și a înrudirii ei cu latina și sanscrita (limbi 
cu care are o origine indoeuropeană comună).

Frumoasele noastre școli ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SÂNNICOLAU ROMÂN

ªCOLI BIHORENE
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Numită în popor şi Ispas (de la versiunea  slavă: Su-
pasu = Mântuitorul), cade totdeauna în Joia săptămânii 
a şasea după Paşti, adică la 40 de zile după Înviere, când 
Domnul S-a înălţat la cer (Marcu 16, 19; Luca 24, 50 şi 
Fapte I, 2-12). 

Este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, des-
pre care amintesc Constituţiile Apostolice. Cea mai ve-
che menţiune despre această sărbătoare o găsim la Euse-
biu al Cezareei, în opera lui Despre sărbătoarea Paştilor, 
compusă în jurul anului 332, dar aici se arată că Înălţarea 
era sărbătorită pe atunci în Orient nu în ziua a 40-a după 
Paşti, ci în a 50-a (odată cu Rusaliile), cum atestă şi alte 
mărturii din secolul IV. Sărbătoarea Înălţării, prăznuită 
la început odată cu Rusaliile, punea astfel pecetea finală 
perioadei pascale a Cincizecimii, era un fel de otpust al 
marii solemnităţi liturgice a Răscumpărării. 

În secolul IV, Sfântul Ioan Gura de Aur ne-a lăsat o 
frumoasă predică la această sărbătoare, pe care el o nu-
meşte cinstită şi mare. Asemenea cuvântări (autentice) 
ne-au mai rămas, din aceeaşi vreme, de la sfinţii Atanasie 
al Alexandriei şi Grigore de Nissa. Pe la 380–385, pele-
rina apuseană Egeria aminteşte de festivităţile din ziua 
a patruzecea după Paşti. La Ierusalim aceste festivități 
aveau loc în Biserica Naşterii din Betleem, iar sărbătoa-
rea Înălţării era prăznuită la Cincizecime, adică în ace-
eaşi zi cu Pogorârea Sfântului Duh. Spre sfârşitul seco-
lului IV sau începutul secolului V, sărbătoarea Înălţării 
s-a despărţit de cea a Pogorârii Sfântului Duh, căci pe 
vremea Fericitului Augustin (decedat în anul 430), ser-
barea ei în ziua a 40-a după Paşti era generalizată peste 
tot în lumea creştină.Alături de sărbătoarea Învierii şi cea 
a Pogorârii Sfântului Duh, ea era considerată de origine 
apostolică. În secolul VI, Sf. Roman Melodul compune 
Condacul şi Icosul sărbătorii, iar imnografii din secolele 
următoare (Sf. Ioan Damaschinul şi Sf. Iosif Imnograful) 
compun canoanele din slujba Înălţării.

O deosebită solemnitate a căpătat această sărbătoare 
mai ales după ce Sfânta împarăteasă Elena, mama împă-
ratului Constantin cel Mare, a ridicat pe muntele Eleo-
nului sau al Măslinilor (de unde Mântuitorul s-a înălţat 
la cer) o vestită biserică (Eleona), în care înălţarea se 
prăznuia cu mare fast şi pompă, începând de la miezul 
nopţii, mai ales prin mulţimea luminilor aprinse. Azi bi-
serica e în ruină, dar în ziua Înălţării se adună încă aco-
lo o mulţime de creştini, iar clerul diferitelor confesiuni 
săvârşeşte Sfânta Liturghie pe altare portative. În unele 
părţi, în aceeaşi zi, creştinii se salută cu formula „Hristos 
s-a Înălţat“.

Pentru că Paştele nu cade în fiecare an în aceeaşi zi, 
nici Înălţarea Domnului nu este sărbătorită într-o dată 
fixă, raportându-se anual la ziua Învierii.    

Praznicul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos  are 
un caracter de mărire și de încununare a operei mântu-
itoare a Lui Hristos Domnul. Cel coborât cu smerenie 
pe pământ suferind chinuri şi moarte pentru mântuirea 
noastră, în această zi se Înalţă în slavă cerească şezând 
de-a dreapta Tatălui în ceruri, unde din veci a fost birui-
tor al morţii, Împărat al slavei şi înnoitor al firii noastre 
omeneşti căci Domnul Iisus Hristos bogat fiind, a sărăcit 
pentru noi ca să ne îmbogăţească prin sărăcia Lui (II 
Corinteni Cap. 8, 9). 

În cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm că după 
patimă şi învierea Sa din Morţi Mântuitorul Hristos s-a 
arătat pe Sine timp de 40 de zile cu multe semne dove-
ditoare, vorbind despre cele ale Împărăţiei lui Dumne-
zeu până în ziua când s-a înălţat la cer. Înainte însă, prin 
Duhul Sfânt a dat poruncile Sale Apostolilor pe care i-a 
ales. (Faptele Apostolilor, cap. I, 2-3), retrăgându-se apoi 
din Ierusalim spre Betania pe Muntele Măslinilor unde 
a învăţat pe ucenicii săi să propovăduiască Evanghelia 
la toată făptura apoi ridicându-şi sfintele Sale mâini i-a 
binecuvântat pe dânşii şi despărţindu-se de dânşii s-a 
înălţat la cer (Luca 24, 50). Iar când se înălţa El, ei pri-
veau la cer cu ochii aţintiţi şi iată doi bărbaţi au stat lângă 
El îmbrăcaţi în haine albe zicând celor ce priveau la cer: 
Bărbaţi galeleeni, ce staţi uitându-vă la cer? Acest Iisus 
care s-a înălţat de la voi la cer astfel va şi veni precum 
l-aţi văzut înălţându-se (Faptele Apostolilor, I. 9-12).

Înălţarea Domnului cu trupul de pe pământ la cer 
este pentru oameni chezăşia mântuirii şi îndumnezeirii 
noastre după cuvintele Domnului care îndemna pe Sfinţii 
Apostoli, prin cuvintele valabile şi pentru noi toţi Aveţi 

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI – ZIUA EROILOR
  Prof. Flaviu Ștefan Zancu 

Școala cu clasele I-V˝III „Oltea Doamna“ Oradea
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credinţă în Mine…  Eu mă duc să vă pregătesc vouă loc 
şi iarăşi voi veni şi vă voi lua pe voi la Mine, ca să fiţi 
şi voi acolo unde sunt şi Eu (Ioan 14, 2-6). Când Mân-
tuitorul Iisus Hristos se înalţă la cer făgăduieşte Sfinţilor 
Apostoli că nu-i va lăsa orfani văzând mâhnirea lor su-
fletească la despărţire. Le făgăduieşte că va fi cu dânşii 
până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20) iar în rugă-
ciunea arhierească rostită către Tatăl zice: Dar nu numai 
pentru aceştia mă rog ci şi pentru cei ce vor crede întru 
Mine după cuvântul lor (Ioan 17, 19-20), deci se roagă şi 
pentru noi toţi care credem Lui şi împlinim poruncile Lui 
făcându-ne fii ai Lui. 

Prin sfânta Sa înălţare Mântuitorul Iisus Hristos, 
uneşte cele cereşti cu cele pământeşti, deschide pentru 
fiecare dintre noi calea către cer şi ne asigură de marea 
Sa iubire faţă de noi, dorind ca să fim împreună cu El 
după cuvintele Părinte aceia pe care mi i-ai dat voiesc 
ca acolo unde sunt Eu să fie şi ei împreună cu Mine ca să 
privească slava Mea pe care Tu mi-ai dat-o căci   M-ai 
iubit pe Mine înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17, 24).

Pentru noi românii, sărbătoarea Înălţării Domnului 
are o semnificaţie profundă: în această zi noi pomenim 
eroii neamului românesc, mărturisim lumina botezului 
sau a creştinării poporului român. Preamărim lumina da-
rurilor şi virtuţilor specifice creştinismului românesc şi, 
în special, puterea de luptă, jertfă şi îndurare întru spe-
ranţă, ca factor de unitate şi continuitate naţională. Pu-
terea Crucii şi a Învierii lui Hristos se vede permanent 
în viaţa poporului nostru creştin, iar puterea primită de 
români din credinţa lor, din legătura lor cu Hristos Cel 
Răstignit şi Înviat, i-a ajutat să dea sens vieţii chiar şi în 
situaţii grele când nu se întrevedea vreo speranţă.

Puterea de a îndura istoria, atunci când nu o poţi 
schimba, echivalează cu o înţelepciune şi cu o forţă de 
supravieţuire în faţa pericolului autodistrugerii sau a si-
nuciderii fără rost. Poporul român a rezistat pe acest pă-
mânt pentru că a avut înţelepciune, putere de jertfă şi de 

răbdare atunci când nu putea să biruie cu armele. Prin 
această înţeleaptă îndurare cu speranţă a supravieţuit şi 
migratorilor şi imperialiştilor lacomi şi dictaturilor di-
structive, umplând istoria cu Crucile de pe mormintele 
eroilor şi de pe bisericile înălţate ca niște făclii de înviere 
şi speranţă în viitor.

De aceea, Cultul Eroilor, adică pomenirea din neam 
în neam sau din generaţie în generaţie a celor jertfiţi pen-
tru apărarea credinţei şi a patriei, este o adevărată cultu-
ră a sufletului românesc care simte că iubirea e mai tare 
decât moartea. Mulţimea pomelnicelor şi parastaselor 
pentru eroi constituie un puternic factor de cultivare a 
conştiinţei continuităţii noastre din neam în neam, din ge-
neraţie în generaţie. Pomenirea eroilor din toate timpurile 
şi din toate locurile şi cultul morţilor sunt elemente de 
mare statornicie, continuitate şi unitate în cuget şi simţiri 
de-a lungul generaţiilor. 

Cronicile şi Letopiseţele care consemnează jertfa 
acestui popor sunt admirabil rezumate în textul inscripţiei 
de pe Arcul de Triumf din capitala României: După seco-
le de suferinţe, creştineşte îndurate, şi după lupte grele 
pentru păstrarea fiinţei naţionale, după apărarea plină 
de sacrificii a civilizaţiei umane, se îndeplini dreptatea şi 
pentru poporul român... Aşadar, eliberarea noastră  a fost 
trăită tot ca experienţă a puterii sau a luminii lui Hristos 
Cel Înviat, cuvintele imnului de biruinţă a iubirii jertfel-
nice peste timp, Hristos a Înviat, fiind înscrise ca pavăza, 
pe frontispiciul Mausoleului de la Mărăşeşti. Mulţimea 
eroilor şi martirilor pe care cu smerenie îi pomenim as-
tăzi, demonstrează că poporul nostru a interiorizat taina 
Crucii şi a Învierii şi a trăit istoria ca pe o Cruce şi o În-
viere, suferinţă şi speranţă, întristare şi bucurie, împlinind 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel: lupta cea bună m-am 
luptat, (...) credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cunu-
na dreptăţii (II Timotei 4, 7). Taina Crucii care se înalţă în 
slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol 
al istoriei noastre şi ca un program spiritual permanent.

De aceea, în această zi se cuvine ca mormintele eroi-
lor şi martirilor noştri să nu rămână fără lumânări şi fără 
flori. Prin acestea noi ne exprimăm recunoştinţa şi iubirea 
rugăciunii mai tare decât moartea, adică legătura neîn-
treruptă cu cei care şi-au dăruit viaţa lor în trecut pentru 
existenţa noastră de astăzi. Prin urmare, cu toţii suntem 
datori să-i cinstim cu respect şi să pomenim jertfa lor, 
mai ales în această zi când trebuie să ne redescoperim pe 
noi înşine ca neam de voievozi creştini şi de eroi martiri.

Fie ca pilda lor să ne dea curaj şi încredere în forţele 
noastre pentru că, așa cum scria Radu Gyr:

 „Înfrânt nu ești atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ți-s.
Adevăratele înfrângeri
sunt renunțările la vis.“

Elevi cinstind memoria Eroilor
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Scoli bihorene

ªCOLI BIHORENE

Imediat după apariţia numărului anterior al revis-
tei noastre, la Şcoala cu clasele I–VIII „Georgiu Popa“ 
Câmpani, aceasta a fost prezentată în cadrul unei serbări 
şcolare deosebite. La serbare au participat toţi profeso-
rii şi elevii şcolii de bază, cei de la structuri, preşedintele 
Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, ing. Dumitru 
Moruţ, consilier local, împreună cu prof. Raul Bocşe – 
primarul comunei, dr. Călin Rugină – viceprimar.

Revista a fost prezentată de către prof. Ioan Moza, 
directorul şcolii. Cu această ocazie a fost prezentat şi 
distribuit gratuit tuturor elevilor primul număr al revistei 
şcolii, „Mlădiţe“, cu creaţii proprii ale elevilor, dar şi cu 
o amplă prezentare a şcolii.

Serbarea s-a încheiat cu cântece şi dansuri populare pezentate de către elevii tuturor şcolilor din comună.
 

LANSAREA REVISTEI LA… 

La Grupul Şcolar „Ioan Bococi“ Oradea lansarea 
numărului anterior al revistei noastre a avut loc în ca-
drul unei serbări şcolare dedicată Zilei Femeii. Serbarea 
a fost organizată cu sprijinul Uniunii Judeţene a Femei-
lor, care a oferit cadouri elevelor şcolii şi din partea că-
reia la serbare au participat doamnele Mioriţa Săteanu 
şi Voichiţa Raţ. Din partea noastră au fost prezenţi pre-
şedintele SLÎ Bihor, prof. Ioan Ţenţ, contabilul-şef Vasile 
Sabău, fost angajat al şcolii şi redactorul-şef, prof. Con-
stantin Butişcă. Acesta a oferit profesorilor şi elevilor 
şcolii reviste de integrame. 

…Şcoala cu clasele I–VIII  
„Georgiu Popa“ din Câmpani

Reabilitată nu demult, şcoala are 402 preşcolari şi elevi la şcoala 
de bază şi la structurile sale (Grădiniţa cu Program Normal şi Şcoala 
cu clasele I-IV din Palota). Profesorul de matematică-fizică Sorin 
Ban, directorul şcolii, ne-a vorbit despre Ansamblul folcloric „Lio-
ara“, despre revista şcolii, „Nimphaea Lotus“ 
(ajunsă la nr. 3), despre ediţia a II-a a serbării 

„Dragobetele în şcoala mea“, despre Concursul 
de recitări din Eminescu, dar şi despre pasiu-
nea pentru origami (arta împăturirii hârtiei) a 
învăţătorului Petru Duma... Acesta conduce un 

cerc de elevi care au pregătit 1.000 de cocori din hârtie, pe care i-au 
oferit la 1 Iunie copiilor de la Orăşelul Copiilor din Oradea…

  Frumoasele noastre școli ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SÂNTANDREI

... Grupul Şcolar 
“Ioan Bococi” Oradea 
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Viaþa sindicalã

Din activitatea CCD

• 19 noiembrie 2009  - Valorificarea dimen-
siunii de gen în curriculum-ul actual – Sesiune de 
comunicări ştiinţifice. Organizatori: Casa Corpului 
Didactic a Judeţului  Bihor, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bihor

• 25 martie 2010 - Educarea inteligenţei 
emoţionale şi sociale – Simpozion interjudeţean. 
Organizatori: Casa Corpului Didactic a Judeţului  
Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor. 

Invitaţi: conf. univ. dr. Cecilia Sas, conf. univ. 
dr. Florin Cioban, Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

• 29 aprilie 2010 – Noile 
educaţii – o şansă pentru viitor 
– Simpozion naţional.  

Organizatori: Casa Corpu-
lui Didactic a Judeţului  Bihor, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bihor, Şcoala cu clasele I-VIII 
“Avram Iancu”  Oradea, Şcoala 
cu clasele I-VIII „Nicolae Băl-
cescu“ Oradea

• 14-15 mai 2010 – Impli-
carea instituţiilor culturale şi 
religioase în viaţa comunităţii (sec.XX-începutul 
sec.XXI) – Simpozion Naţional „Roman Cioroga-
riu-spirit european“, ediţia a IV-a. 

Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, 
Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Oradea, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, 
Liceul Teologic Ortodox “Episcop Roman Cioroga-

riu” Oradea, INFO Educaţia Iaşi 
• 20 mai 2010 – Dincolo de curriculum – 

Sesiune de comunicări ştiinţifice. Organizatori: 
Casa Corpului Didactic Bihor, Inspectoratul Școlar 
Județean Bihor

• 25 mai 2010 – Noi abordări în asistenţa 
şi terapia psihopedagogică – Simpozion judeţean. 
Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, 
Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe 
ale Educaţiei, Casa Corpului Didactic a Judeţului  
Bihor, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Bihor

• 28 mai 2010 – Cercetare și politici sociale 
- Conferinţă naţională. Organizatori:  Universitatea 
din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 
Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale, 
Casa Corpului Didactic a Judeţului  Bihor, Fundaţia 
Ruhama

Lansări de carte
• 21 decembrie 2010 - Christmas in Charles 

Dickens’s Novels. Autoare: Mădălina Mihaela Tăut
• 24 martie 2010 -  Elemente de psihopeda-

gogie specială. Autoare: Karla Peter, Denisa Boroş, 
Andra Perţe, Raluca Onicaş. 

Coordonator: Ioan 
Chelemen

• 8 aprilie 2010  - 
Educaţia omului de azi 
pentru lumea de mâine. 
Ediţia a 7-a 

Coordonatori: Vasi-
le Marcu, Mariana Ma-
rinescu

Activităţi ale Casei Corpului Didactic a Judeţului Bihor  
– semestrul II, 2009-2010 –



Proiecte ºcolare

În urma unei invitaţii lan-
sate de Asociaţia Morăriţa, un 
grup de cincizeci de elevi de 
la Grupul Şcolar Industrial 
Popeşti şi Şcoala cu clasele 
I-VIII Bogei însoţiţi de cadre 
didactice, s-au deplasat la Ora-
dea pentru a participa la a doua 
ediţie a unui proiect privind 
stimularea interesului tinerilor elevi pentru vizionarea spec-
tacolelor de teatru şi pentru cunoaşterea municipiului într-un 
mod participativ şi educativ-recreativ. 

O frumoasă zi de primăvară a început pentru noi prin vi-
zitarea Cetăţii Oradiei, un monument istoric important pen-
tru toată zona Crişanei. Din prezentarea domnului profesor 
Dumitru Noane de la Administraţia Cetăţii, am reţinut că: 
întemeierea Episcopiei Romano-Catolice de Oradea de către 
regale Ladislau I al Ungariei este practic şi momentul naşterii 
primei cetăţi orădene. Prima cetate a ars în urma cuceririi tă-
tare din anul 1241. Ridicată în secolul următor, cea de-a doua 
cetate a fost construită din ziduri masive de piatră, având în 
incinta sa o Catedrală şi un Palat Episcopal în stil gotic. În se-
colul al XV-lea, Cetatea 
a devenit un important 
centru cultural renas-
centist, cu bibliotecă, 
observator astronomic, 
o şcoală la care a învăţat 
marele cărturar român 
Nicolae Olahus. După 
transformarea Budei şi 
Timişoarei în paşalâcuri 
otomane, o nouă forti-
ficaţie s-a ridicat între 
1569-1598. Cetatea a 
fost un punct strategic 
foarte important având 
rolul de apărare a hota-
rului de vest al Transil-
vaniei, paşalac otoman 
între anii 1660-1692. A 
devenit apoi o importan-
tă garnizoană imperială 
austriacă. Forma actuală a ansamblului Cetăţii a fost defini-
tivată pe la 1775, după planurile arhitectului militar italian 
Lodovico Marini.

Următoarea activitate desfăşurată în frumosul oraş biho-
rean a fost plantarea şi împrejmuirea a 5 puieţi de mesteacăn 
în parcul din centrul Cartierului Nufărul, o acţiune comuni-
tară înscrisă în derularea altui proiect al Asociaţiei Morăriţa, 
aprobat de Compartimentul Spaţii Verzi din Primăria Muni-
cipiului Oradea (coordonator inspector Miron Fiter). Nota de 
armonie şi optimism specifică tinereţii, entuziasmul elevilor 
în mânuirea hârleţelor, a roabei cu pământ şi a lopeţilor, au 
mirat locatarii zonei, neobişnuiţi cu această veselie din parc 
înaintea orelor amiezii. Invitaţiile adresate diferiţilor politi-
cieni locali pentru a participa la acţiunea de înfrumuseţare a 
parcului au ajuns la urechile surzilor, nefiind prezent măcar 
unul dintre cei invitaţi. Peste ani, poate că acest mic parc se 
va numi „Parcul cu Mesteceni“…

Cu pozele pline de bucu-
ria lucrului bine făcut, a fost 
pecetluit sfârşitul activităţii. 
În sufletul nostru impresia că 
nu am trecut indiferenţi prin 
Oradea, că am lăsat în urma 
noastră poate, un viitor Parc 
cu Mesteceni…  

Apoi am ajuns la Băile Fe-
lix, la Ştrandul Apollo, un centru de relaxare unde s-a simţit 
cu adevărat că pentru noi primăvara a sosit mult mai devreme. 
La o baie pe cinste alături de noi au participat elevi şi studenţi 
din Basarabia şi Bucovina, membrii A.S.E.B. Oradea însoţiţi 
de preşedintele lor, studentul Anatol Cojocari. Comunicarea 
a fost simplificată de bucuria apei, de plăcerea şi frumuseţea 
acestei oaze de sănătate necunoscută pentru mulţi dintre elevii 
de la Popeşti și Budoi.

Ne-am oprit apoi la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr“, unde 
s-au pus bazele unui parteneriat viitor între Consiliului Elevi-
lor Grupului Şcolar Industrial Popeşti și cei de la Liceul Aurel 
Lazăr. Amosfera caldă şi primitoare de familie ne-a fost insu-
flată de momentul servirii gustoasei mese de prânz. Mulţumim 
pentru masă domnule bucătar Dorin!

Ziua s-a încheiat în-
tr-o notă de optimism, 
de fericire şi bucurie ge-
nerată de minunaţii ac-
tori ai Teatrului de Stat 
Oradea care în piesa ,,Şi 
miniştrii calcă strâmb“ 
ne-au bine-dispus pe 
toţi. Ne place să credem 
în adâncul sufletului că 
această acţiune va con-
tinua într-o nouă ediţie. 
Elevii din mediul rural, 
nu trebuie să fie ,,deza-
vantajaţi“ prin simplul 
fapt că locuiesc în pro-
vincie.

,,Am gândit şi am fi-
nanţat această nouă edi-
ţie a proiectului cu elevii 

şcolilor din Popeşti şi Bogei, pentru a le crea o zi specială de 
primăvară. Am dorit să ne bucurăm împreună de cunoaşterea 
lor, de participaţia lor activă la toate activităţile parcurse, de 
noi contacte de relaţionare şcolară, prin îmbogăţirea sufletu-
lui elevilor de la ţară în competiţia performanţei“ – ne-a de-
clarat Tiberiu Moraru, preşedintele Asociaţiei Morăriţa. Mul-
ţumim gazdelor și cadrelor didactice însoţitoare pentru această 
pagină scrisă cu peniţa tinereţii în albumul vieţii noastre. De 
multă bunăvoinţă şi răbdare au dat dovadă: prof. Matei Ioana, 
prof. Crişan Mirela, prof. Viorel Boldiş, prof. Ionuţ Chirodea, 
consiliera înv. Viorica Maghiar de la Primăria Popeşti, ing. 
Bălănescu Viorel, d-ra Nicoleta Oltean, dl. Gheorghe Ciordaş, 
d-ra Iulia-Florica Moraru, d-ra Silvia Laza și d-l Radu Moraru, 
din partea Asociaţiei Morăriţa.

Popuţa Simina, elevă clasa a XII-a Popeşti 
Blaj Alexandru, elevă clasa a IX-a Popeşti 

Bucurii de 
primăvară
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Divertisment

Orizontal: 1) O FELIE DE LUNĂ (Aurel Storin, stagiunea 1962/63). 
2) BALCONUL (D. R. Popescu, 1975/76)  ACOLO, DEPARTE … 
(Mircea Ştefănescu, 1957/1958) (fig.). 3) HORIA (Mihail Davidoglu, 
1964/65) şi MIHAI VITEAZUL (Octav Dessila, 1965/66)  PIATRĂ 
LA RINICHI (Paul Everac, 1977/78). 4) Distribuite în PĂDUREA 
(A. N. Ostrovski, 1959/60)  Cifrele din paranteze. 5) Aici e ceva  
Cale ferată. 6) Prezintă unele piese (abr.)  O bate gongul  Uniunea 
Astronomică Internaţională. 7) A ajunge din urmă  REGELE GOL 
(Evgheni Svart, 1972/73). 8) Păstrează distanţa  TITANIC VALS 
(Tudor Muşatescu, 1956/57). 9) Furci de lemn  Vizavi de APUS DE 
SOARE (B. Şt. Delavrancea, 1971/72)  Reţea incipientă! 10) AŞA 
E VIAŢA … la periferie! (spectacol de revistă, 1977/78)  Au urmat 
după PROCESUL ADAM ŞI EVA (Rudi Strahl, 1971/72). 11) NO-
APTE ALBĂ (Mircea Bradu, 1975/76)  Epoca lui Everac!

Vertical: 1) LUCEAFĂRUL (B. Şt. Delavrancea, 1963/64) (pl.)  
LICEENII (C. Treniov, 1955/56). 2) MOFTURILE BELISEI (Lope de Vega, 1962/63)  Tudor Gheorghe  PARTEA 
LEULUI (C. Teodoru, 1959/60). 3) AVANSAREA ŞEFULUI (Valeriu Luca, 1955/56). 4) ÎNCURCĂ-LUME (A. de 
Herz, 1977/78) (fig.)  Epilog la O FATĂ IMPOSIBILĂ! (Virgil Stoenescu, 1972/73)  SUS CORTINA! (Spectacol 
de estradă, 1963/64). 5) Campion  O MIŞCARE GREŞITĂ (Virgil Stoenescu, 1965/66). 6) FLORICICA PURPU-
RIE (Brausevici-Karnauhova, 1963/64)  CAPUL DE RĂŢOI! (George Ciprian, 1977/78)  Acompaniament vocal. 
7) Cel care pune în scenă … cu arcul său fermecat DRAGOSTE POVESTE NOUĂ (H. Nicolaide şi I. Berg, 1964/65) 
 Tăiată pe din două! 8) N-are nici un rol de valoare!  FLOARE DE NU-MĂ-UITA (Valentin Avrigeanu, 1967/68) 
 3-4 comedii! 9) … BUNEI SPERANŢE (I. D. Sârbu, 1970/71)  SORCOVA, VESELA … (spectacol de estradă 
1957/58). 10) REŢETA FERICIRII (Aurel Baranga, 1965/57)  Pleacă toate de la INIMA (Mircea Bradu, 1978/79). 
11) NOTA ZERO LA PURTARE (V. Stoenescu, 1958/59).
Dicţionar: EBE, RET.             

Orizontal: 1) Masă târzie – Prelucraţi fin în interior. 2) Vorbă cu 
subînţelesuri – Loc de parcare pentru... automobilişti. 3) Sclavii 
amănuntelor. 4) Plină de lirism – Prieten de familie. 5) Oameni cu 
foi de parcurs – A intra în vederile noastre (pop.). 6) Tria! – Sunt în 
canastă! – Simplu ca bună ziua. 7) Cult! – Refren din cântecele no-
astre – Asalturi. 8) Câştigat cu banii – Îţi poartă numele (pl.) – Cuib! 
9) Nu dau nimănui nimic – Băgaţi în viteză. 10) Jocul cu focul – A 
înainta cu greu – Galbenii galbenilor.

Vertical: 1) De râsul lumii – N-are pic de nerv. 2) Viitorul apropi-
at – A lucra pe margine. 3) O scurtă însemnare – Emblemă pentru 
o canadiană. 4) Vopsea palindromică – Cercul care ne înconjoară. 
5) Vânzări cu preţuri din ce în ce mai mari – Crează atmosferă. 6) 
Emis! – Mititei cu pretenţii (sg.) – Taie pofta de mâncare – E gol pe 
dinăuntru. 7) Francezul care ne-a lăsat Banii – Au şi ei un sprijin. 8) Esenţa materiei (pl.) – Face impresie. 9) Lucrări 
pe la colţuri – Imagine toracică normală (abr.). 10) N-are nici un temei legal – Stau în genunchi.
Dicţionar: AAA; ANAS; ZOLA; ITN.                                                                                       Constantin BUTIŞCĂ
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