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CELE DOUÃ ROMÂNII
ROMÂNIA TUTUROR
POSIBILITÃÞILOR

(pentru unii)

ROMÂNIA TUTUROR IMPOSIBILITÃÞILOR
(pentru dascãli)

Salarii de peste
20.000 lei RON (ANA;
ANAF; ANRE; etc)

Pensii de peste
30.000 lei RON

Pensii egale cu 80%
din ultimul salariu brut,
la 9,5% CAS (parlament,
justiþie)

Pensii egale cu
60% din ultimul salariu
brut, la 5% CAS (poliþie)

.....................................

100.000 „ºmecheri“
au într-un an salarii ce
ajung la 20 miliarde euro.

6% din PIB alocat învãþãmântului, prin buget în 2008
1,9% cheltuit pânã în prezent
0,17% = mãrirea cu 50% a salariilor profesorilor pe

octombrie–decembrie 2008
SURSA PENTRU MÃRIREA SALARIILOR EXISTÃ DECI!!
Licitaþie cu dedicaþie pentru achiziþionarea a 250.000 de

calculatoare pentru elevii patriei!! (la preþ dublu faþã de preþul
pieþii!!)

Cui dãm calculatoarele ?!?
elevilor care au mai primit 200 euro pentru

achiziþionarea unui calcultor
copiilor celor 100.000 „ºmecheri“ cu salariile indecente
elevilor care, de fapt, au calculatoare (sondaje la 3 clase

de ºcoalã de arte ºi meserii, nu de liceu!!), aratã cã doar 2
elevi din cele 3 clase nu au calculator acasã!!

elevilor de la ºcolile fãrã curent electric ºi celor fãrã
profesori de informaticã
De ce este necesarã achiziþia acestor calculatoare?

Numai ºi numai pentru ca firma cãreia îi este dedicatã licitaþia
sã câºtige!!

pag. 32
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ATITUDINI

AMNEZIE GUVERNAMENTALÃ DE TOAMNÃ

Mã credeþi sau nu, amnezia pare sã fie
principala boalã a guvernanþilor noºtri, de toate
culorile ºi din toate partidele. Uitã, domnule, de la
mânã pânã Ia gurã, uitã ce au declarat ieri cã vor
face azi ºi mâine uitã ce au declarat astãzi. Acuºica
vor uita pe unde se intrã în Parlament ºi vor ieºi
toþi grãmadã.

De pildã, în ianuarie 2008 s-a dat o ordonanþã
pe care Guvernul, zilele trecute, pãrea s-o fi uitat
cu totul. ªi nici mãcar nu avea numãrul 13, ci
frumosul numãr 15. Aceasta prevedea indexarea
salariilor bugetarilor cu 6 procente de la 1 aprilie
2008 ºi alte 6 procente de la 1 octombrie, la care se
pot adãuga alte 3 procente dacã principalii
indicatori de dezvoltare economicã a României
sunt pozitivi. Cum toatã lumea politicã zice cã
oficial ne merge bine (numai nu ºtim cât ne þine),
e clar care era orizontul de aºteptare. Brusc, dintr-
o datã ºi pe neprevãzute, în faþa unui potop de
moþiuni din ce în ce mai simple, prim-ministrul
Tãriceanu îl cheamã în vizitã la ceas de searã pe
ºeful principalului partid de opoziþie, cu care gurile
rele zic cã de mult cocheteazã. Dupã care anunþã
pe toate canalele de televiziune cã lefurile
profesorilor vor fi majorate cu 9% de la... 1
noiembrie! Ori a vrut sã recunoascã faptul cã
creºterea economicã nu e chiar aºa de fabuloasã
cum se zice, ori s-a încurcat cum se mai întâmplã
când te întâlneºti cu amanta (citeºte partidul de aºa-
zisã opoziþie) la ore târzii, ori e pur ºi simplu o crizã
de amnezie. De primãvarã, de toamnã, cã
politicienii noºtri în orice anotimp ºtiu sã-ºi uite
promisiunile. Dovadã cã, dupã 48 de ore, la reacþia
FSLI, s-a trezit din mahmurealã ºi a binevoit sã
rectifice, salariile urmând sã creascã de la 1
octombrie. Dar probabil cã, dacã nu bãteau
alegerile la uºã, n-ar fi dat înapoi atât de uºor. ªi aºa
lumea presupune o aritmeticã cinic-electoralã la
rendez-vous-ul politic cu pricina, unde s-au
numãrat, ca în Caragiale, voturile pe care le aduc
pensionarii ºi cele pe care le aduc profesorii.

ªi fiindcã tot veni vorba de alegeri ºi de
promisiuni, ar trebui sã ne mai aducem aminte de
o uitucenie a actualului Executiv, emanaþie a fostei
alianþe DA. Când e vorba sã se laude cu realizarea
programului de guvernare ei spun mereu cã au
majorat salariile din învãþãmânt cu 60%. De fapt
alianþa cu pricina promisese cu totul altceva,
dublarea salariilor faþã de 2004 în echivalent eurol
Ceea ce e departe de a se fi realizat. Cei cu 60% au
fost cei de la PSD, care au ºi pierdut alegerile. Ca sã

vedeþi unde poate duce amnezia: unii se laudã cã
au realizat programul celorlalþi, în timp ce opoziþia
insistã în Parlament pe un proiect de lege care ar
majora salariile cu 50%, ceea ce ar apropia realitatea
de promisiunile Puterii de pe vremea când numele
ei era slãbiciune. Amnezia, bat-o vina!

Dacã în privinþa oamenilor politici ºi a politicii
ar trebui sã nu ne mai mire nimic, sindicatele din
învãþãmânt promit acþiuni ferme de susþinere a
revendicãrilor salariale, folosind chiar conjunctura
favorabilã a anului electoral, solicitând fapte, ºi nu
vorbe. De pildã, România nu poate ajunge a ºaptea
putere economicã a Europei numai pentru cã aºa
vrea muºchii discursului primului-ministru.
Trebuie investit serios în educaþie, ºi nu numai în
urma unor greve, motivate, inclusuv salarial, în
cadrele didactice, ºi atunci, într-un viitor mai mult
sau mai puþin previzibil, vor apãrea ºi rezultatele.
De aceea sindicaliºtii din învãþãmânt au ca obiective
imediate susþinerea iniþiativei legislative de
majorare cu 50% a salariilor precum ºi demararea
negocierilor pentru construcþia bugetului pentru
anul 2009, care sã includã sumele necesare
indexãrilor ºi majorãrilor salariate.

In timp ce scriam aceste rânduri Parlamentul
tocmai vota, într-o unanimitate de paradã,
majorarea salariilor personalului din învãþãmânt cu
50%. Dar de a doua zi deja Guvernul se purta de
parcã nici nu auzise de asta, lovit de aceeaºi cruntã
amnezie. Din nou amãrâtele de salarii din ºcoli
destabilizeazã economia, pericliteazã þelurile
europene, etc. Ministrul de finanþe face o figurã
speriatã ºi cere avizul NASA, ONU ºi mai ºtiu eu cui
în aceastã chestie. Minciuni la înalt nivel, din mo-
ment ce banii necesari majorãrii votate de
Parlament se gãsesc chiar în bugetul de 6% alocat
prin bugetul aprobat pentru 2008 de Parlament...
Din care, pînã în septembrie nu s-a cheltuit decît
1,9%!

Alþii, din pãcate chiar lideri pe la diverse
sindicate, au pus botul la aceastã crasã exersare a
lui divide et impera ºi spumegã pe la diverse
televiziuni, încântate cã au ce da pe post. De aceea,
ca Stan Pãþitul, nu mã bucur, aºtept dovezile
foºnitoare, chiar dacã vor fi pe cârd ºi roase biniºor
de inflaþie. A mai fost unul, acum vreo 19 ani, care,
la ananghie, arunca cu majorãrile în dreapta ºi în
stânga, ºi asta nu 1-a scutit de ce i-a fost scris.

ªi... apropo de amnezie, de tichetele - cadou se
mai aude ceva?

Prof. Eduard Tesler
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VÃ PREZENTÃM CCD BIHOR

Str. Mihai Eminescu nr. 11
Cod: 410019 – ORADEA
Telefon: 0259/412.569
               0359/409.726

Fax: 0259/476.948
www.ccdoradea.ro

COLECTIVUL CCD BIHOR

Director:  prof. Virginia Tiurbe

Profesori metodiºti:  Adelina Iacob (aria curricularã Om ºi
societate)  Rodica Popa (Învãþãmânt preºcolar ºi primar)
Maria Salloum (aria curricularã Limbã ºi comunicare)
Erzsebet Konrad (aria curricularã Om ºi societate -
limba maghiarã)  ªaitoº Nicolae (aria curricularã ªtiinþe)

Informatician:  Simona Stanciu
Bibliotecar:  Angelica Barabaº
Documentarist:  Raluca Oprea
Secretar:  Violeta Lezeu
Contabil ºef:  Angela Babãu
Administrator:  Gheorghe Mladin
Îngrijitor:  Viorica Pop

Programe acreditate:

„Matematica în ºcoala modernã” „Noile educaþii” „Pro
Paideia”  „Parteneriatul educaþional ºcoalã ºi
comunitate”  „O ºcoalã pentru toþi” „Dascãlul profesie,

meserie, artã” „Democraþie participativã: Proiectul
Cetãþeanul”
Oferta programelor de dezvoltare profesionalã va fi
disponibilã în curând pe site.

CCD Bihor vã oferã urmãtoarele servicii:

Bibliotecã:  Documentare, informare • Împrumut carte
Bibliografii • Expoziþii • Promovarea manualelor ºcolare
Soft educaþional • Calendar cultural.

Editare:  Volume colective cu caracter didactic ºi pedagogic
Suporturi de cursuri • Editare la cerere prin editura CCD.

Programe culturale

Servicii contra cost:  Tehnoredactare • Xerocopiere
• Scanare • Înfoliere • Spiralare • Inscripþionare CD •
• Ecusoane • Cãrþi de vizitã • Înregistrãri video
Închirieri:  retroproiector • videoproiector • flip-chart
• ecran proiecþie • laptop.

Vã anunþãm cã în perioada 12, 13, 14 noiembrie
2008, la Casa Corpului Didactic a Judeþului Bihor se va

desfãºura sesiunea de comunicãri ºtiinþifice  „Educaþia
formalã ºi nonformalã în contextul actual”.

Vã aºteptãm!

Început de an ºcolar la Sãcuieni

Casa Corpului
Didactic a

Judeþului Bihor
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Prin poziþia sa în depresiunea încon-
juratã de munþi, Beiuºul este centru pentru
toatã populaþia din zonã. Centru economic,
pentru cã aici veneau, din cele mai vechi
timpuri, þãranii sã-ºi valorifice produsele ºi
sã-ºi procure cele necesare gospodãririi ºi
traiului. Cu timpul, devenind târg
sãptãmânal, viaþa comercialã ia proporþii.
Apar tot mai multe ateliere în care meseriaºii
realizeazã produsele necesare care aveau
trecere pe piaþã. Interesantã ºi edificatoare
pentru aceasta este situaþia înregistratã în
scriptele primãriei oraºului Beiuº, la 28
aprilie 1863, în care era înregistrat un numãr
însemnat de meseriaºi, comercianþi,
proprietari de ateliere „industriale” din
meseriile: mãcelar, trãistar, cizmar, blãnar,
cojocar, dulgher, comerciant de chimicale,
vânzãtor de seu, brutar, pãlãrier, croitor,
legãtor de cãrþi, rotar, bijutier, frizer,
farmacist, cârciumar, olar, morar, zidar. Tot
aici, la târg, sunt aduse ºi produsele realizate
cu mãiestrie dupã tradiþia popularã de cãtre
meºterii din sate.

ªcoala a fost înfiinþatã – ca ºcoalã de
ucenici – probabil, în l885-l886, dacã
analizãm corespondenþa nr. 229, din 21
martie 1884 a Inspectoratului ªcolar al
Comitatului Bihor, adresatã Primãriei
Oraºului Beiuº. La 26 septembrie 1884, sunt

convocaþi membrii consiliului orãºenesc la
primãrie având anunþatã la ordinea de zi
problema înfiinþãrii ºcolii industriale din
localitate. Se pare cã în anul ºcolar 1885-
1886 ea exista deja.

În anul ºcolar 1889-1890 în ºcoalã
figurau 34 elevi din meseriile considerate
dupã patronii cãrora aparþineau: zidar,
pantofar, cizmar, cojocar, croitor, fierar,
brutar, hornar, tinichigiu, mãcelar, strungar,
comerciant, rotar, lãcãtuº, legãtor de cãrþi.

Pânã la 1918, au absolvit cursurile ºcolii
473 de „ucenici de stat” în meseria comerþ.

În perioada 1918-l948, ponderea o are
pregãtirea „ucenicilor industriaºi”.

Aprilie 1949 - ºcoala primarã de stat va
fi mutatã, iar ºcoala profesionalã de ucenici
se va extinde în întreaga clãdire.

Activitatea practicã, pânã în 1950, s-a
realizat prin ucenicie la patroni. În 1950, prin
Decizia nr. 25 a Comitetului provizoriu al
Consiliului raional Beiuº, sunt confiscate ºi
comasate atelierele particulare, organizându-
se baza materialã pentru activitatea practicã.
Pe lângã meseria de tâmplar, mai apar: zidar,
lãcãtuº, electrician, instalator tehnico-
sanitar, mozaicar, þesãtor de covoare, croitor,
cofetar-patiser.

2. Medalion „Ioan Ciordaº”

1. Istoricul ºcolii

Ioan Ciordaº s-a nãscut la 25 decembrie 1877, în satul Betfia.
Putem spune cã Ioan Ciordaº a avut un model de luptãtor pentru
cauza naþionalã în persoana propriului tatã, pãrintele Mihai
Ciurdariu, cel care în toatã viaþa a avut o þinutã româneascã, luptând
îndeosebi pentru apãrarea limbii ºi a bisericii româneºti.

Liceul l-a fãcut la Oradea, unde profesorii schimbarã numele
eminentului elev din Ciurdariu în Ciordaº. A urmat apoi Academia
de Drept din Oradea, de unde este eliminat pentru atitudinea sa
româneascã. Urmeazã Universitatea la Cluj, unde îºi ia doctoratul
în 1900.

A venit la Beiuº pentru a conduce biroul avocatului Teodor Fâºie,
pe atunci deputat în parlamentul din Budapesta. A trecut apoi în
biroul tânãrului ºi destoinicului luptãtor pentru drepturile românilor,
dr. Aurel Lazãr din Oradea. În anul 1902, se cãsãtoreºte cu Vioara
Ignat, fiica marelui fruntaº al românilor beiuºeni Vasile Ignat, în
casa cãruia îºi deschide biroul avocaþial.

În rândurile care urmeazã, vom reda câteva dintre reperele
activitãþii militante a lui Ioan Ciordaº, în slujba neamului nostru:
împreunã cu profesorul Ioan Buºiþia, reînfiinþeazã Reuniunea de

cântãri „Lyra” în cadrul „Astrei”, al cãrei
preºedinte a fost ales (1905); este
desemnat candidat al românilor beiuºeni
la deputãþie, dar este învins, prin fraudã
electoralã, de candidatul oficial (1906);
la îndemnul lui, are loc, la Beiuº, o mare
adunare de protest contra draconicei legi
ºcolare a lui Apponyi (1907); a înfiinþat
Institutul de Credit ºi Economii
„Drãganul”, al cãrui director a ºi fost ales
(1907); este ales preºedinte al Casinei Române, locul de întâlnire
al elitei române din Beiuº; înfiinþeazã Librãria ºi Tipografia „Doina”
S.A.; susþine tinerimea universitarã, apãrã în procese naþionale nu
numai bihorenii, dar chiar ºi sãtmãrenii; devine preºedinte al
Despãrþãmântului Astrei (1913); este ales preºedinte al Consiliului
Naþional Român din Beiuº (1918); se numãrã printre cei cinci
delegaþi la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, iar aici este
desemnat în Marele Sfat Naþional.

Prof. Dan ISPAS

Septembrie 1951 - ºcoala dispune de
cãmin ºi cantinã proprie.

Din anul ºcolar 1974-1975, ºcoala
asimileazã ºi cursul liceal lãrgind structura
profilurilor în care se pregãtesc elevii pentru
integrare în viaþa socialã, primind astfel
titulatura de Liceu Industrial.

În cadrul ºcolii, au fost pregãtiþi, pânã
în anul ºcolar 1989-1990, elevi în
urmãtoarele domenii de activitate:
exploatarea ºi industrializarea lemnului,
silviculturã, construcþii de maºini, construcþii
montaj, comerþ alimentaþie publicã.

Începând cu anul 1990, ºcoala parcurge
din nou o perioadã de transformare,
diversificându-ºi profilurile. Apar astfel
profiluri noi, cum ar fi: economic, arte
plastice, silviculturã, matematicã-
informaticã. A fost înfiinþat învãþãmântul
gimnazial, s-a constituit ºcoala de ucenici,
toate acestea determinând, în anul 1996,
schimbarea titulaturii din Liceu Industrial
în Grup ªcolar ºi primind numele unuia
dintre martirii Beiuºului, Ioan Ciordaº.

De la începutul anului ºcolar 2006-
2007, tocmai pentru a sublinia o datã în plus
ponderea învãþãmântului tehnic, instituþia
noastrã poartã numele de Colegiul Tehnic
„Ioan Ciordaº”.

Prof. Dan ISPAS
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Nicolae ILE  – director, Rodica MONENCIU –
director adjunct, Rodica FRENÞIU- contabil ºef, Eleonora
GRIGORAª – responsabil aria curricularã „Limbã ºi
comunicare”, Maria MADA  – responsabil aria curricularã
„Tehnologii”, Adrian MLENDEA  – responsabil catedra
„RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI”, Crina
BERCOVICI  – CPPSE, Teodor PURTAN – reprezentantul
maiºtrilor instructori, Viorel MATEAª – preºedintele
Consiliului reprezentativ al pãrinþilor, Mihaela SOPOTA –
preºedinte Consiliul Elevilor, Nicu-Silviu ODOBASIANU  –
primar, Ioan GALE – reprezentantul Consiliului Local Beiuº,
Mircea CERGHEª – reprezentantul agenþilor economici. Din
partea sindicatului, a participat la ºedinþe Maricuþa MAGDA.

Aniversarea zilelor ºcolii constituie un prilej de bilanþ, de a
ne simþi bine, toþi, cei de la Ciordaº. Sãrbãtoarea are loc în prima
sãptãmânã a lunii mai.

Activitãþile desfãºurate cu aceastã ocazie sunt: Concursul
de culturã generalã „Enciclopedicus”, expoziþia „Tunelul timpului”,
Pelerinaj la mormântul lui Ioan Ciordaº, Concursul „Fair play” –
întreceri sportive, Vizitarea Expoziþiei „Tunelul timpului” – cu
operele elevilor de la profilul arte plastice, Zilele porþilor deschise,
Expoziþie cu vânzare de produse realizate de elevii ºcolii (cofetãrie-
patiserie), Careu aniversar, cu decernarea diplomelor premianþilor
la olimpiadele ºi concursurile judeþene ºi naþionale, la alte
concursuri naþionale ºi internaþionale ºi programul artistic, partida
amicalã „Balonul de aur” – fotbal profesori-elevi.

3. Consiliul de administraþie (2007-2008)

4. Conducerea ºcolii, de-a lungul timpului

Au deþinut funcþii de conducere:
DIRECTOR: Silvia CUREª – profesor de matematicã, Ioan

IOVA – inginer electrotehnicã, Cornel POP   – profesor de chimie,
Nicolae ILE (în prezent) – profesor de matematicã.

DIRECTOR ADJUNCT: Letiþia RAMONÞEANU – profesor
de francezã, Silvia CUREª  – profesor de matematicã,  Cornel POP
– profesor de chimie, Ecaterina COCOª – profesor de fizicã, Eva
POPOVICIU – inginer prelucrarea lemnului, Silvia CODREANU –

inginer silvic, Dan ISPAS - profesor de istorie, Rodica MONENCIU
(în prezent) – inginer mecanic.

DIRECTOR EDUCATIV: Mircea ARION   –profesor de
istorie, Traian HORGE (pânã în 1990) – profesor de educaþie fizicã

CONSILIER EDUCATIV, RESPONSABIL COMISIA
DIRIGINÞI - CPPSE: Margareta BAN – profesor de limba românã,
Pavel BENÞA  – profesor de arte plastice, Crina BERCOVICI (în
prezent) – profesor de matematicã.

5. Aniversarea zilelor ºcolii

Astfel în perioada 2-4 Mai 2006 a avut loc aniversarea a
120 de ani de învãþãmânt tehnic ºi profesional. A 121-a aniversare
a fost organizatã în perioada 3-4 Mai 2007, iar a 122-a aniversare
între 8 ºi 9 Mai 2008.
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6. Baza materialã

Cursurile se desfãºoarã în cele 3 corpuri de clãdire, iar
instruirea practicã la atelierele-ºcoalã.

Dispunem de:
- Internat cu 96 de locuri, distribuite în  8 camere cu câte

4 paturi, cu grup sanitar propriu ºi 8 camere cu câte 8 paturi,
cu grupuri sanitare situate la cele 2 nivele;
- Cantinã, sala de mese echipatã pentru 200 elevi;
- Club;
- Salã de gimnasticã, bazã sportivã;
- Bibliotecã ºcolarã cu 18.000 volume, cu program între 8 ºi
15,30;
- Cabinet de consiliere psihopedagogicã;
- Cabinet medical ºcolar;

- Atelierele-ºcoalã sunt formate din: 4 sãli pentru pregãtirea de
bazã: tâmplar, mecanic, tapiþer, sculptor; hala de maºini pentru
prelucrãri mecanice; atelier mecanic; atelier instalaþii sanitare
ºi construcþii. În incinta ºcolii, avem un atelier de cofetãrie-
patiserie ºi un atelier de picturã;
- Sãli de curs (21);

- Laboratoare (3 –  informaticã, 1 – electrotehnicã, 1 –chimie, 1
– fizicã, 1 – biologie, 1 – alimentaþie publicã, 1 – industrie
alimentarã);
- Cabinete (1 – matematicã, 1 – istorie, 1 – limba românã, 1 –
contabilitate, 1 – limbi strãine, 1 – mecanicã, 1 – mecanizãri, 1
– studiul lemnului, 1 –  tehnologie lemn, 1 –  silviculturã);
- Firme de exerciþiu (având la dispoziþie 2 sãli);
- Cabinetele profesorilor, pe specialitãþi (9, dotate cu
calculatoare, cu acces la internet).

      Laboratorul de informaticã                                       Sala de sport                                                   Biblioteca

   Cabinetul de studiul lemului                             Cabinetul de silviculturã                                    Cabinetul de istorie

              Atelierul-ºcoalã                                  Laboratorul de electrotehnicã                                Laboratorul de fizicã

ªCOLI BIHORENE
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7.1. Aria curricularã
„Limbã ºi comunicare”

 Eleonora GRIGORAª

Au fãcut parte din aceastã arie curricularã, influenþând
dezvoltarea ºcolii, fiind dãruiþi elevilor ºi constituind un model
demn de urmat pentru colegii lor mai tineri profesorii: Margareta
BAN, Catiþa MARA, Olimpia MARTINOV, Viorica OLEA, Floare
BOLDOR (de limba ºi literatura românã): Maria JOCA (de limba
francezã).
  Catedra „Limba ºi literatura românã” a avut, în anul ºcolar
2007-2008, urmãtoarea componenþã: Eleonora GRIGORAª – limba
ºi literatura românã, grad didactic I, responsabil; Alina BOTA –
limba ºi literatura românã, grad didactic definitiv, Ramona BOTA
– limba ºi literatura românã, grad didactic definitiv, Gabriela
BRISCAN –limba ºi literatura românã, grad didactic II, Alina-Monica

FÃªIE - limba ºi literatura românã, grad didactic II, Cristina
MORGOVAN – limba ºi literatura românã, debutant.

I. Profesorii care fac parte în prezent din aceastã catedrã se
implicã cu multã seriozitate în munca de cercetare, participând cu
lucrãri la sesiunile de comunicare, simpozioane sau în proiecte.
Aici menþionãm Simpozionul Internaþional „Artã Culturã Tradiþie
în Europa”, Ediþia I, 2008. La sesiunea de comunicãri din cadrul
ºcolii noastre, profesorii au prezentat lucrãri extrem de interesante
ºi bine documentate: „Forme lirice ale secolului al XX-lea”,
„Fantasticul în Lostriþa ºi La þigãnci”, „Coordonate ale poeziei
argheziene”.

II. Rezultatele la examenele naþionale au fost, pe parcursul
ultimilor ani, foarte bune, demonstrând seriozitatea cadrelor
didactice în pregãtirea elevilor, aceºtia obþinând numeroase medii
de 9 ºi 10 la Bacalaureat.

În ultimul an ºcolar am obþinut la olimpiada de limba ºi
literatura românã, faza localã: 1 loc I ºi 4 menþiuni.

ªezãtoare, decembrie 2008 8 Martie 2008

Zilele ªcolii, mai 2008 24 Ianuarie 2008

7. Resursele umane

71 cadre didactice (63 profesori ºi 8 maiºtri instructori); din
care 33 cu gradul I, 10 cu gradul II-10, 19 cu gradul didactic
definitiv; 9 personal didactic auxiliar; 21 personal nedidactic;

Orele se desfãºoarã numai dimineaþa. La cabinetul medical
existã un medic ºi douã asistente, cu program permanent.
Psihologul ºcolar este încadrat cu normã întreagã.

În anul ºcolar 2007-2008 elevii au fost cuprinºi în:   1 clasã
de gimnaziu (17 elevi); 23 clase de liceu zi (584 elevi); 4 clase
de liceu f.r. (115 elevi); 12 clase de SAM (284 elevi).

ªCOLI BIHORENE
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III. Activitatea extraºcolarã este extrem
de bogatã la nivelul catedrei noastre. La nivel
judeþean ºi naþional: a fost coordonat
proiectul Campania antidrog,  am participat
la Simpozionul Naþional „Roman Ciorogariu
– Spirit european” 2007/2008, concursul
Naþional „Toleranþã ºi convieþuire în spaþiul
public”, Turda, mai 2008.

Toate cadrele didactice au coordonat o
serie de activitãþi deosebit de atractive în care
au fost implicaþi foarte mulþi elevi. Amintim în
acest sens festivalul „Zilele Caragiale”,
concursul de creaþie ºi interpretare „La steaua
care-a rãsãrit” – medalion Mihai Eminescu,
evocãrile „Nichita Stãnescu”, „Lucian Blaga”,
„Gheorghe Pituþ” la care elevii au obþinut
numeroase premii ºi menþiuni.

La cele trei ediþii ale Festivalului de colinde „Noi umblãm
a colinda”, desfãºurat, la Oradea, elevii s-au întors, de fiecare datã,
cu premiul I. Cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun, a avut loc, la Muzeul
Municipal Beiuº, o ºezãtoare susþinutã de un grup de elevi.

Elevii pregãtiþi de noi au urcat pe scenã ºi au prezentat
diferite montaje literare, scenete, recitãri cu ocazia zilelor de 24
Ianuarie, 8 Martie, ale ªcolii etc.

Catedra „Limbi moderne” a avut,  în anul ºcolar 2007-2008,
urmãtoarea componenþã: Georgeta CRISTEA –limba ºi literatura
francezã, grad didactic II, responsabil; Corina POPA – limba ºi
literatura francezã, definitivat; Viorica BANCIU – limba ºi literatura
englezã, grad didactic I ºi doctorat; Traian BOGDAN – limba ºi
literatura englezã, grad didactic II. În anul ºcolar 2008-2009, s-au
alãturat colegele: Ana POTORA, Aniºoara POPA-DÃRÃU, la limba
francezã ºi Liana DRÃGOI, la limba englezã.

La nivelul instituþiei ºcolare în care ne
desfãºurãm activitatea, relaþiile profesor-elev-
pãrinte se bazeazã pe cunoaºterea realã a
obiectivelor generale ºi specifice ale procesului
de învãþãmânt. De-a lungul timpului,
activitãþile ºcolare ºi extraºcolare au dovedit
implicarea motivatã atât a dascãlilor, cât ºi a
elevilor, ºi, nu în ultimul rând a membrilor
familiilor acestora.

Rezultatele ºcolare vin sã probeze cele
afirmate. Promovabilitatea maximã la
examenul de bacalaureat, participarea la
concursurile Cangurul lingvist (francezã ºi
englezã), Winners, Mathématiques sans
frontières Junior sunt rezultate ale muncii
depuse în ºcoala noastrã.

Olimpiadele ºcolare sunt un alt reper în
evaluarea atingerii obiectivelor stabilite în

elaborarea strategiei procesului de învãþãmânt. Interesul pentru
studierea limbilor strãine este stimulat în permanenþã prin
activitãþile extraºcolare precum: programe artistice dedicate
cunoaºterii culturii ºi civilizaþiei franceze, prilejuite de sãrbãtorirea
Zilelor Francofoniei, participarea la activitãþile organizate de Centrul
de Limbi Strãine „Eurolingva” din Bihor: concursul European
Lunch ºi „Cu engleza prin Europa”, participarea la cursul
sãptãmânal care are ca finalitate promovarea testelor Bullats.

O altã
preocupare a
membrilor cor-
pului profesoral
din instituþia
noastrã s-a în-
dreptat spre sta-
bilirea unui par-
teneriat cu ºcoala
„Camille Clau-
del” din Cler-
mont Ferrand (Franþa). Prin schimbul de experienþã între cadrele
didactice ºi elevii ºcolilor implicate promovãm imaginea pozitivã a
valorilor româneºti.

Participarea permanentã a profesorilor de limbi moderne
la activitãþi de perfecþionare ºi autoperfecþionare face ca nivelul
performanþei ºcolare sã se îmbunãtãþeascã în continuare.

2006 2007

2008
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7.2. Aria curricularã
„Matematicã ºi ºtiinþe”

Viorica MUªET
Într-un „mulþumesc” am dori sã cuprindem toatã

consideraþia ºi admiraþia noastrã pentru profesorii care s-au dedicat
ºcolii, elevilor ºi colegilor: Ecaterina COCOª, matematicã-fizicã,
Ecaterina DUD ºi Rodica DACIN, biologie; Elisabeta NAGHIU,
fizicã-chimie; Stela SABÃU, fizicã-chimie; Ecaterina ªANDRA,
matematicã.

 Catedra de matematicã-informaticã a reunit în anul ºcolar
2007-2008 urmãtorii membri:

Edit SZATMARI – profesor matematicã-informaticã, gradul
didactic I, responsabil; Emil APOSTOL – profesor matematicã, gradul
didactic I; Crina BERCOVICI – profesor matematicã, gradul didactic
I; Manuel BERCOVICI – profesor fizicã ºi informaticã, gradul didactic
I; Gheorghe CAP – profesor matematicã, gradul didactic I; Simona
CAP – profesor matematicã, gradul didactic I; Nicolae ILE – profesor
matematicã, director, gradul didactic I; Cecilia MIKLO – profesor
matematicã-informaticã, gradul didactic II; Cristian POP - profesor
matematicã-informaticã, gradul didactic II.

I. Membrii catedrei au participat, în ultimii ani, la cercurile
pedagogice – susþinând 6 lecþii deschise ºi 6 referate metodice,
seminarii ºi simpozioane internaþionale instructiv-metodice
– 2 la Universitatea din Oradea ºi 1 la Petroºani, stagii de formare
– au absolvit cursuri de operare pe calculator ºi de AEL. Temele de
cercetare pedagogicã, axate pe utilizarea ºi aplicarea cunoºtinþelor
ºi capacitãþilor profesionale în procesul educaþional în scopul de a
educa o generaþie mai flexibilã, mai creativã pentru a face faþã
cerinþelor viitorului. Sesiunile de comunicãri ºtiinþifice (ex. mai
2006) constituie ºi ele un suport de devenire pentru fiecare cadru
didactic. A fost coordonatã activitatea a cinci clase de excelenþã,
pe parcursul a trei ani. Cinci profesori de  matematicã sunt membri
SSM. Profesorii de informaticã achiziþioneazã ºi realizeazã soft
educaþional pentru ei ºi pentru colegii de alte specialitãþi.

II. Referitor la performanþele obþinute de elevii îndrumaþi
de noi statisticile aratã: la Testele Naþionale – promovabilitate
100%, la Bacalaureat – rezultate foarte bune, în special la clasele
având specializarea matematicã-informaticã ºi rezultate bune la
clasele cu profil tehnologic.

La Olimpiadele ºcolare, faza pe judeþ, rezultatele elevilor sunt:
- participare: 1993 – 2, 1994 – 9,1995 – 22, 1996 – 15, 1997 – 25,
1998 – 25, 1999 – 15, 2000 – 19, 2001 – 9, 2002 – 5, 2003 – 4, 2004 –
4, 2005 – 1, 2006 – 3, 2007 – 11, 2008 – 13 (aceºti elevi au fost premianþi
la faza pe zonã),
- premiul I: 1997 – 1, 1998 – 1, 1999 – 1, 2001 – 1, 2007 – 1, 2008 – 1,
- premiul II: 1996 – 1, 1997 – 4, 1998 – 4, 1999 – 4, 2003 – 1,
- premiul III: 1997 – 3, 1998 – 3, 2000  – 2, 2001 – 2, 2008 – 1,
- menþiune: 1993 – 1, 1994  – 2, 1996 – 1, 2002 – 1, 2004 – 1, 2006 – 2,
2007 – 4, 2008 –1.

La faza naþionalã, elevii au obþinut: 1 premiu de
participare în 1996, 1 menþiune (la matematicã aplicatã) în 2007
ºi 1 menþiune ºi 1 premiu de participare (la matematicã aplicatã)
în 2008. În anii ºcolari 2000-2001, 2002-2003 a participat la
concursul interjudeþean „Grigore Moisil” câte un elev.

Participãm la Concursul zonal de matematicã „ªtefan
Musta”, ajuns la ediþia a XIV-a, ca profesori supraveghetori ºi
evaluatori. În ultimul an ºcolar ne-au reprezentat 15 elevi din cei
200 participanþi. Cinci elevi au urcat pe podiumul de premiere.

În acest an ºcolar 35 elevi au participat la Concursul
naþional de evaluare în educaþie, la matematicã, la cele trei
ediþii. La etapa finalã am avut un reprezentant din clasa a XI-a. Opt
dintre ei au obþinut diplome, medalii ºi culegeri.

Elevii noºtri rezolvã probleme din GM ºi RMT.
III. Ne plac provocãrile ºi întrecerile fair-play! De aceea

încurajãm elevii sã participe la diverse activitãþi ºcolare ºi extraºcolare
iniþiate de noi sau desfãºurate la nivel naþional sau judeþean.
- Concursul european de matematicã aplicatã Cangurul (o
medie de 90 de elevi la fiecare ediþie, cu selecþia a 3 elevi ºi
participarea a doi elevi la tabere internaþionale).
- Concursul naþional Winners (ediþile IV ºi V) – 140 participanþi
la matematicã ºi informaticã.
 - Concursul european  între clase Mathématiques sans
frontières. Elevii clasei a V-a, în ultimul an ºcolar, s-au numãrat
printre cei 2955 de elevi din 137 clase, din 44 ºcoli din 16 judeþe

din România.
Ei au obþinut
32,5 puncte
situându-se pe
locul 56 în ie-
rarhia claselor
ºi pe locul 10
din cele 30 de
clase de a V-a,
din România,
înscrise în
concurs.

- La Concursul Internaþional „Genius Logicus”, ediþia 2007-
2008, am antrenat câte 17 elevi la ambele secþiuni „prin
corespondenþã”
ºi „concurs
contra crono-
metru” - on line.
- În cadrul
manifestãrilor
Zilele Unirii,
c o n c u r s u l
Unirea 2008,
desfãºurat la
Focºani, doi
elevi din clasa a
XII-a E au participat la concursul de proiecte, la secþiunea
Paginã Web. Tema proiectului a fost „Spune NU drogurilor”.
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 Catedra de fizicã-chimie-biologie a avut în anul ºcolar 2007-
2008, urmãtoarea componenþã:

Viorica MUªET – profesor fizicã-chimie, gradul didactic I,
responsabil; ªandor BUNTA – profesor fizicã -chimie, gradul didactic
I; Florica HASAN - profesor fizicã-chimie, gradul didactic I; Ilie
TOMUÞA - profesor fizicã-chimie, gradul didactic I; Carmen FÃRCUÞ
- profesor chimie, grad didactic definitiv; Eugen CIOLAN – profesor
biologie, grad didactic definitiv, doctorand.

Câteva din performanþele ºtiinþifice ºi didactice ale
profesorilor sunt: participãrile la sesiunile de comunicãri, cercuri
pedagogice ºi comisii metodice; prezentarea de materiale cu temele:
„Aplicaþiile ultrasunetelor în chimie”, „Contribuþia informaticii în
predarea fizicii”, „Radiaþiile ºi viaþa”, „Interacþiunea dintre câm-
pul electromagnetic ºi câmpul termic în vederea încãlzirii prin
inducþie”, „Modalitãþi de lucru cu elevii capabili de performanþã”,
„Predarea interdisciplinarã, obiectiv major în lumina reformei”,
„Interdisciplinaritatea ºi predarea în echipã”, „Pregãtirea continuã
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar”,
„Instrumente ºi tehnici de evaluare de la tradiþional la modern”,
„Influenþa ozonului asupra absorbþiei plantelor”, „Micro-
programarea în vitro la Beta vulgaris”, lecþii demonstrative AEL,
îndrumarea elevilor la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice .

Centralizând rezultatele la olimpiadele ºcolare – faza
judeþeanã din ultimii ani elevii au obþinut, la fizicã: 1 locul III, 5
menþiuni ºi 3 diplome de participare.

Au fost îndrumaþi elevii care s-au înscris la Simpozionul
internaþional „Energia este viitorul nostru”- concurs on-line,
Memorialul „Vasile ªtefãnicã”, ediþia a II-a 2007, Simpozionul
naþional „Europa curatã”, desfãºurat la  Târgoviºte, la 9 Mai
2008, (titlul proiectului „Apa geotermalã - sursã nepoluantã
de energie”), Proiectul „Siglã pentru o arie protejatã”, ediþia
2008.

La cele douã ediþii ale Concursului naþional: „Descoperã
o lume sãnãtoasã” s-au înscris la faza localã câte 30 elevi din
clasele IX-X, la judeþ fiind reprezentaþi de câte 3 elevi. Suntem
iniþiatorii Concursului „Sãnãtatea, o valoare pentru individ
ºi societate”, care se adreseazã elevilor din clasa a XI-a ºi care a
ajuns la ediþia a II-a. La fazele locale ale concursului „Sanitarii
pricepuþi”, elevii noºtri au obþinut locul II (liceu) în anii 2003 ºi
2004.

Gradul de civilizaþie al unui popor este evidenþiat de
ponderea celor bine pregãtiþi profesional. În acest sens, membrii
catedrei sunt preocupaþi de formarea continuã prin activitãþi
organizate la nivel de ºcoalã, universitãþi ºi CCD.

Concursul „Sãnãtatea, o valoare pentru individ ºi societate”, ediþia a II-a, 2008

Profitaþi, dragi elevi, de ceea ce vã oferã ºcoala, citiþi, studiaþi, aprofundaþi! Noi suntem aici, vã ajutãm cu drag sã vã
desãvârºiþi ºi sã vã formaþi ca oameni ºi buni meseriaºi. Cereþi-ne ºi vã ajutãm cu plãcere!

ªCOLI BIHORENE

- Participãm la ultimele trei ediþii ale proiectului „Mesajul meu antidrog”. În 2006 (3 la secþiunea „paginã de informare tip re-vistã”,
2 premii), în 2007 (2 la aceeaºi secþiune, 1 premiu), în 2008 (1 la secþiunea paginã de instituþie, 1 premiu; 4 la secþiunea paginã de
prezentare a unui proiect, 1 premiu; 3 la secþiunea paginã de informare tip revistã; 2 la secþiunea fotografie digitalã, 2 premii; 2 la
secþiunea eseu literar, 1 premiu).
- Profesorii de informaticã au coordonat activitatea Clubului de  internet între anii 2005-2007.
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7.3. Aria curricularã
„Om ºi societate”

 Dan ISPAS
Profesorii care astãzi fac parte din aria curricularã „Om ºi

societate” pãstreazã cu respect amintirea celor dinainte, oameni
de o înaltã þinutã moralã, devotaþi profesiei: Mircea ARION,
specializarea istorie; Teodor ÞENÞ, specializarea istorie, Ana
RATONI-NAGY, specializarea geografie.

 Din aceastã arie curricularã au fãcut parte  în anul ºcolar
2007-2008 urmãtorii membri: Dan-Mugurel ISPAS – profesor
istorie, gradul didactic I, responsabil; Jemima BAKAI – profesor
ºtiinþe sociale, definitivat; Vasile BÎDILÞÃ – profesor geografie, grad
didactic II, doctorand; Roxana CERNÃU – profesor ºtiinþe sociale,
grad didactic definitiv; Florina SALA – consilier ºcolar; Mihaela LAZA
– profesor geografie, grad didactic definitiv; Ciprian PORDEA –
profesor religie, grad didactic II; Ana-Cornelia TOMUÞIU – profesor
istorie, grad didactic definitiv; Rozalia HALASZ - profesor religie,
grad didactic definitiv; Raul VLAª – profesor religie, debutant.
Profesorii Ioan BOIÞ – religie ºi  Ionel-Cãlin MICLE – geografie
sunt, din acest an, colegii noºtri.

I. Rezultatele obþinute de-a lungul timpului, de componenþii
acestei catedre oglindesc seriozitatea în pregãtirea elevilor, dar ºi o
muncã susþinutã a cadrelor didactice. Pentru a face orele cât mai
atractive, profesorii au dotat cabinetele de istorie, geografie ºi religie
cu material didactic necesar. În ceea ce priveºte pregãtirea
profesionalã de remarcat ar fi referatele prezentate la cercurile
pedagogice ºi ºedinþele de catedrã: „România ºi Europa: o
necesitate reciprocã”, „Noi tendinþe în didactica istoriei” .

În cadrul schimbului de experienþã între colegi, au fost
susþinute lecþiile deschise: „Civilizaþia medievalã”; „Forme de
organizare politicã în Antichitate”, „Procesele psihice cognitiv-
superioare” (recapitulare); Libertate – predestinaþie”. Au constituit
teme de dezbatere ºi colocvii: „Globalizarea – proces pozitiv
sau negativ?”, „Noi tendinþe în didactica geografiei”; „Cercul
geografic – strategie în favoarea responsabilizãrii elevilor pentru
dezvoltarea durabilã”, „Obiceiuri ºi tradiþii de Crãciun”.

II. Referitor la activitãþile educative ºcolare ºi extraºcolare,
afirmãm cã la toate acþiunile desfãºurate la nivel de municipiu
(comemorãri, programe artistice, depuneri de coroane la
monumentele eroilor, alãturi de conducerea ºcolii) am rãspuns
„prezent”. Câteva dintre aceste acþiuni au fost ocazionate de zilele:
22 Septembrie  – Eliberarea Beiuºului, 1 Decembrie 1918, 24
Ianuarie, 19 Aprilie – Ziua Municipiului Beiuº, 9 Mai.

La nivelul ºcolii împreunã cu Consiliul Elevilor, organizãm
an de an: „Concursul Unirii” – de 24 Ianuarie, concursul „Arc
peste timp”- din istoria municipiului Beiuº ºi a ºcolii noastre,
adresat elevilor din clasa a IX-a, concursul „Tolereazã, ca sã fii
tolerat” - drepturi ºi îndatoriri în calitate de cetãþean al Uniunii
Europene, care înscrie în competiþie echipajele claselor a X-a,
evocarea evenimentelor din 9 Mai: „Uniunea Europeanã: locuri ºi
oameni”, „Împreunã din 1957” – Masã rotundã.

La nivel municipal ºi judeþean, elevii au participat la
Concursul „Avram Iancu – Crãiºorul Munþilor”, Concursul de

culturã ºi civilizaþie
româneascã „FLOARE DE
LOTUS”, Expoziþia de
desene, ouã încondeiate
ºi icoane cu tema „Pati-
mile ºi Învierea Dom-
nului” (locul I în 2007).
Au fost organizate excursii
de studiu ºi de recreere în
judeþ ºi în þarã.

În cadrul orelor
de curs, la disciplinele
din aria curricularã
„Om ºi societate” se pune
accent pe metodele
activ-participative ºi pe
implicarea directã a
elevilor în procesul de
predare-învaþare.

24 Ianuarie 200824 Ianuarie 200824 Ianuarie 200824 Ianuarie 200824 Ianuarie 2008

9 Mai 20079 Mai 20079 Mai 20079 Mai 20079 Mai 2007

Concursul „Tolereazã, ca sã fii
tolerat”, ediþia a II-a, 2008

Decembrie 2007
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7.4. Aria curricularã „Arte, muzicã,
educaþie-fizicã ºi sport”

 Pavel BENÞA

Respectul, admiraþia ºi gândurile bune ale celor care astãzi
fac parte din aria curricularã „Arte, muzicã, educaþie-fizicã ºi sport”
se îndreaptã spre cei care pânã nu demult, s-au dãruit acestei nobile
profesii: Paraschiva KRISTO , Adalbert MAROSSY ºi Stela VESA
(specializarea arte-plastice).
  Din aria curricularã au fãcut parte  în anul ºcolar 2007-2008
urmãtorii membri: Pavel BENÞA – profesor arte plastice, gradul
didactic I, responsabil; Liana BENÞA – profesor arte plastice, gradul
didactic I; Vasile BUHAª – profesor muzicã, grad didactic definitiv;
Traian HORGE – profesor educaþie-fizicã ºi sport, grad didactic I;
Teodor MORUÞ – profesor educaþie-fizicã, grad didactic I; Adrian-
Ionuþ SABÃU – profesor educaþie-fizicã, grad didactic definitiv.
Profesor Daniela RADA - specializarea muzicã întregeºte, începând
cu acest an,  rândurile catedrei.

Este de remarcat urmãtorul lucru: toate disciplinele de
învãþãmânt din aceastã arie curricularã sunt denumite cu
„Educaþie…” ºi participã în mod deosebit la conturarea
personalitãþii oamenilor.

Medaliile obþinute de elevii de la arte plastice la
olimpiadele ºcolare judeþene ºi naþionale vin sã confirme talentul
lor ºi dãruirea dascãlilor. Astfel, la judeþ, s-au obþinut: ºase locuri I
(1994, 1996, 2002, 2003, 2006, 2007), la faza naþionalã: 1  loc I
(2002), 1 menþiune (1994).

În cadrul Anului European 2007, ANES a organizat expoziþia
„Diversitatea din jurul meu” - concurs la care au fost expuse 138
lucrãri artistice, picturã, graficã. Lucrarea unei eleve a fost apreciatã
cu premiul II.

Profesorii
din aceastã catedrã
sunt iniþiatorii
unor activitãþi cu
tradiþie în ºcoalã:
„Carnavalul cla-
selor de arte pla-
stice”, „Ferestre
deschise spre
veºnicie”- Vernisa-
jul expoziþiei de
icoane pe sticlã ºi mãºti, la Muzeul municipal din Beiuº (începând
cu 2002), „Show-ul artelor” (începând cu 1995).

La Concursul Internaþional „Þara mea frumoasã”,
concurs de desene ºi picturi trimise la un juriu
din Polonia, începând cu 2000, 10 elevi au primit
diplome ºi medalii.

În ceea ce priveºte educaþia muzicalã,
este de remarcat, preocuparea permanentã în
pregãtirea corului ºcolii, precum ºi a grupurilor
vocale, care constituie o enunþare a finalitãþilor
instructiv-educative.

Începând din acest an ºcolar, a luat fiinþã
corul ºcolii, „ARMONIA”. Coriºtii, 40 elevi, au fost
selecþionaþi din clasele: IX – X ºi au participat la

activitãþile cultural artistice desfãºurate în ºcoalã ºi municipiu.
Platon spunea: „Muzica oferã un suflet Universului, aripi minþii,
zbor imaginaþiei ºi viaþã oricui”.

Profesorii de educaþie fizicã ºi sport au urmãrit ºi continuã
sã urmãreascã dezvoltarea preciziei, a echilibrului, a orientãrii
spaþiale, a vitezei, a dezvoltãrii generale de efort, toate acestea
conducând la o bunã formare a personalitãþii unui copil. Alãturi de
Consiliul Elevilor, au coordonat an de an campionatul de fotbal,
întrecerile din cadrul competiþiei „Fair play” (tenis de masã, volei,
handbal, ºah), ocazionate de Zilele ºcolii. La crosul „Memorial Popa
Bota” în ultimii
ani s-au obþinut 3
premii I ºi 1 pre-
miu III. La olim-
piadele sportului
ºcolar, faza jude-
þeanã echipele de
handbal au avut
rezultate meri-
torii: locul I –
gimnaziu bãieþi, locul I – liceu fete, locul II – liceu bãieþi. La faza
interjudeþeanã, desfãºuratã la Baia Mare, echipa de gimnaziu bãieþi
a fost declaratã vice-campioanã.
Elevii au posibilitatea sã se antreneze în cadrul echipelor de fotbal
ºi handbal ºi sã participe la diferite competiþii. Începând cu august
2000 s-au organizat tabere sportive de handbal la Komlo (Ungaria).
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7.5. Aria curricularã „Tehnologii”
 Maria MADA

Dincolo de cuvintele frumoase, - ideal educaþional, dreptul
la educaþie, egalitate de ºanse, învãþãmânt prioritate naþionalã,
reformã, calitate etc, pe care le folosim zilnic, acest grup de dascãli
contribuie la formarea forþei de calificate de muncã din zona
Beiuºului, sub raportul faptelor, care sunt punctate astfel:
Participãri la Comisii de Concurs: examene de bacalaureat,
examene de absolvire SAM, olimpiade ºcolare judeþene ºi naþionale
etc; Elaborarea de SPP-uri ºi curriculum pentru
învãþãmântul preuniversitar; Îndrumarea ºi elaborarea de
lucrãri ºtiinþifice; Publicaþii cu caracter instructiv - educativ
prin  Casa Corpului Didactic;

- Contribuþii la
dezvoltarea bazei
materiale a ºcolii –
prin facilitatea unor
fonduri pentru echipa-
mente tehnice în
vederea dotãrii celor
ºapte laboratoare ºi a
atelierelor ºcoalã prin
elaborarea proiectelor
Phare;

- Contracte de cercetare cu aplicabilitate în producþie:
Contract  de cercetare naþional nr. 1733/31.07.2006. Cercetãri
privind creºterea rezistenþei la uzurã a coloanelor de la maºinile
de gãurit radiale. Finanþare – S.C. STIMIN INDUSTRIES S.A. Oradea
(perioada de cercetare 2005-2006); Contract de cercetare naþional
nr. 1742/05.09. 2006. Proiectarea ºi realizarea unui stand pentru
realizarea tratamentului termic prin CIF, la piesele cilindrice
de dimensiuni mari. Finanþare – S.C. STIMIN INDUSTRIES S.A.
Oradea (perioada de cercetare 2006-2007), realizate de Maria Mada,
în colaborare cu ªtefan Mihãilã de la Universitatea din Oradea;
- Autorizarea ºcolii pentru calificãri noi ºi formare
profesionalã pentru adulþi;

Specialiºtii acestei arii curriculare sunt deschiºi mereu spre
noutãþile tehnicii viitoare neputând cugeta niciodatã cã am ajuns
la sfârºitul carierei. De aceea, noi suntem  în miºcare neîncetatã
spre viitor, spre o viaþã în care dorim sã completãm ceea ce nu am
fãcut pânã acum.

Modernizarea ºi întreþinerea bazei materiale din cadrul
atelierelor ºcoalã sunt efectuate sub îndrumarea inginerului Adrian
AVRAM.

Profesorilor care au fost, nu ne rãmâne decât sã le adresãm
gândurile noastre bune, respectul ºi admiraþia noastrã pentru
întregul efort ºi munca depusã de-a lungul anilor, pentru rezultatele
ºi performanþele lor: Silvia CODREANU, inginer silvic; Lidia
GHERLE , inginer prelucrarea lemnului; Silvia ENCIU , inginer
mecanicã, maiºtri instructori: Petre AVRAM, Mihai BAN, Maria
BUDO, Augustin BODIN, ªtefan BOROª, Eva BUDÃU , Aurel
CIORNA, Nicolae FACA , Ibolya KADAR, Elisabeta LAZA,
Marian MAGDA , Maria MATICA, Dorina SUCIU , Ludovic
SZEGEDI ºi Nicolae VESA . Celor plecaþi în lumea umbrelor, o
pioasã aducere aminte.

1. Catedra Resurse naturale ºi protecþia mediului
Din catedrã au fãcut parte în anul ºcolar 2007-2008: Adrian

MLENDEA – inginer silvic, gradul didactic II, responsabil; Maricuþa
MAGDA – inginer prelucrarea lemnului, gradul didactic I; Doina
POPA – inginer prelucrarea lemnului, grad didactic definitiv; Alina-
Maria GAL – inginer industrie alimentarã, gradul didactic II;
Luminiþa ÞIBOC – inginer agronom, grad didactic definitiv, Gheorghe
POPA – maistru instructor, grad I, Gheorghe IOVA – maistru
instructor, grad I, Teodor PURTAN – maistru instructor, grad I.

Performanþele ºi preocupãrile profesorilor pentru
perfecþionare s-ar sintetiza în: absolvirea cursurilor de formare
organizate de SNEE în vederea întocmirii de subiecte pentru
Examenul de Bacalaureat -2006, cursului de „Consiliere si
orientare” (2006), cursului de utilizare a calculatorului ºi AEL
(2008), participarea la Cercurile pedagogice ºi ºedinþele din cadrul
Ariei curriculare “Tehnologii”, precum ºi susþinerea de ore deschise
ºi prezentarea unor referate; întocmirea de curriculum la
decizia ºcolii ºi în dezvoltare localã (CDS, CDL) fac parte din
Grupul de lucru pe discipline – pentru elaborarea de subiecte
de Bacalaureat – la nivel naþional. În cadrul comunicãrilor
ºtiinþifice ocazionate de Zilele ºcolii – Mai 2006, au fost
prezentate referate tematice la secþiunea profesori ºi au coordonat
elevi pentru secþiunea lor. Inginerii din catedrã fac parte din
Comisiile de  Bacalaureat, Titularizare, Concursuri ºi Olimpiade
locale, judeþene ºi naþionale în calitate de evaluatori.

Performanþele elevilor
La concursurile profesionale ºi olimpiada

interdisciplinarã, faza naþionalã, domeniul „prelucrarea
lemnului” elevii participanþi de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaº”
Beiuº au obþinut urmãtoarele premii:
- 2 premii I, calificarea „sculptor” (1991, calificarea „tâmplar
universal” (1990);
- 2 premii II, calificarea „sculptor” (1992), specialitatea „Operator
ind. lemnului” (1987);
- 2 premii III, calificarea „tâmplar universal” (2005), specialitatea
„operator la fabricarea produselor finite din lemn” (1991);
- 6 menþiuni calificarea „tâmplar universal”, în anii 2004, 2003,
1999, 1998, 1996, 1995;
- 3 menþiuni, calificarea „sculptor-intarsier”, în anii 1993, 1992,
1991;
- 1 premiu special, pentru cea mai bunã lucrare scrisã, în anul
2003;
- 2 premii speciale, pentru cea mai bunã lucrare practicã „tâmplar
universal”, în anul 2005 ºi  „sculpturã”, în anul 1988;
- 3 menþiuni la olimpiada interdisciplinarã „tehnologii” (2, în anul
1999 ºi 1 în anul 2008.)

La concursurile profesionale ºi olimpiadele
interdisciplinare, faza judeþeanã, au obþinut premiul I toþi elevii
premiaþi la faza naþionalã mai sus menþionaþi. De asemenea, în
fiecare an, munca elevilor ºi a îndrumãtorilor lor a fost rãsplãtitã
cu numeroase premii II, III ºi menþiuni.
La olimpiada interdisciplinarã faza judeþeanã, profil Resurse
naturale ºi protecþia mediului, domeniul „Industrie alimentarã”,
elevii participanþi au obþinut: 1 premiu I,  în anul 2008; 2 premii
II, în anii 2005 ºi 2008; 2 premii III, în anii 2006 ºi 2007; 13
menþiuni în anii 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ºi 2008.
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La concursurile pe meserii ºi olimpiada
interdisciplinarã, faza naþionalã, profil Resurse naturale ºi
protecþia mediului, domeniul „Silviculturã” elevii noºtri au obþinut
urmãtoarele premii: Premiul I (1 elev în 2008), Premiul II (1 elev
în 2004), Menþiune (2 elevi în 1999, 1 elev în 2001, 1 elev în 2004,
1 elev în 2005, 1 elev în 2006, 1 elev în 2007), Premiu special (1
elev în 1999), Diploma “Cea mai bunã lucrare scrisã” (1 elev în
2004, 1 elev în 2005).

Dintre activitãþile extraºcolare coordonate amintim:
participarea la concursul naþional pe teme de protecþia
mediului „Alege! Este dreptul tãu”, ediþia a V-a, 2007 (locul V),
organizarea unor excursii-schimb de experienþã în domeniul
prelucrarea lemnului, acþiuni ecologice în care au fost implicaþi
elevii de la profilul silviculturã ºi ecologie. Anual, în lunile octombrie
ºi aprilie, au avut loc acþiuni de amenajare a spaþiului verde:
plantãri de puieþi în parcurile din Beiuº. Acþiunea  „Parcul –
plãmânul comunitãþii” are ca scop întreþinerea zonei verzi pe
parcursul anului ºcolar ºi implicã toþi elevii ºcolii.

2. Catedra de MECANICÃ
Din aria curricularã au fãcut parte în anul ºcolar 2007-

2008: Maria MADA – inginer mecanic, gradul didactic I, doctor în
inginerie industrialã, responsabil catedrã; Sorin BOITOR – inginer
mecanic, grad didactic definitiv; Ioan BONCHIª – maistru
instructor, gradul didactic I; Gheorghe COCIUBA – subinginer
construcþii civile, gradul II; Petru FLORE – inginer electrotehnicã,
gradul didactic I, Roman HÃRDÃLÃU – maistru instructor, gradul
didactic I; Silvia HORGE – maistru instructor, gradul didactic II;
Ioan INDRE – inginer mecanic, gradul didactic I, doctorand; Rodica
MONENCIU – inginer mecanic, gradul didactic I, director adjunct;
Gheorghe NEGRU – maistru instructor, gradul II, Mirela TUDOR –
inginer mecanic, gradul didactic I, Aurel VESA – inginer mecanic,
gradul didactic I.

Privind titulatura „responsabil de catedrã” ca o realã ºi
continuã responsabilitate, insuflatã membrilor catedrei, rezultatele
nu pot fi decât pozitive. Inventarierea acestora, trebuie sã fie prilej
de mândrie pentru colectivul catedrei, catalizatorul necesar pentru
viitorul imediat sau îndepãrtat.

În aceastã concepþie, catedra de mecanicã de la Colegiul
Tehnic „Ioan Ciordaº” îºi înscrie inventarul realizãrilor în ultimii
doi ani:
2006/2007 – Faza judeþeanã 2 elevi - PREMIUL II,

2 elevi - PREMIUL III,
3 elevi – Menþiune,

2007/2008 Faza judeþeanã 3 elevi - PREMIUL I,
2 elevi - PREMIUL III,
3 elevi – Menþiune.

În anul ºcolar 2007/2008, la Faza naþionalã au participat
3 elevi. Elevul din clasa a XI-a, a obþinut locul I la specializarea
CAD.

Dintre activitãþile extraºcolare amintim: participarea la
simpozionul ºtiinþific „Memorial Vasile ªtefãnicã”, ediþia a II-a,
din 2007, a patru elevi, elaborarea proiectului „Turbinã
eolianã” având ca autori patru elevi din clasa a XI-a (în urma
evaluãrii de cãtre o comisie numitã de „Centrul de Protecþie al
Mediului Bihor”elevii au obþinut locul al II-lea) ºi coordonarea
echipajelor „Prietenii pompierilor” ºi de „Educaþie rutierã”.

ªi pentru  cã, în baza filosofiei existenþiale umane, viitorul
începe întotdeauna cu prezentul, programarea activitãþilor noastre
are în vedere urmãtoarele: formarea competenþelor profesionale,
asigurarea progresului ºcolar, performanþe la olimpiade ºi
concursuri, formarea continuã a cadrelor didactice, stabilirea unor
relaþii coerente între profesori-elevi-agenþi economici-familie.

 

Ecologizare,  octombrie 2006 Pe lotul ºcolii,  septembrie 2006 Zilele ªcolii, mai 2006
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3. Catedra SERVICII
 Din aria curricularã au fãcut parte  în anul ºcolar 2007-2008:

Casian ILLE – economist ºi subinginer electrotehnicã, grad didactic
I, expert contabil (din 1994); Anca POPA – economist, grad didactic
II; Claudia GÃLÃªEL – economist, grad didactic definitiv; Rodica
FRENÞIU – economist, contabil ºef, debutant; Livia CERGHEª –
economist, grad didactic definitiv; Beatrice ªERB – economist,

debutant; Ana MATICA –
maistru instructor alimen-
taþie publicã, asistent ma-
nager în unitãþi de alimen-
taþie publicã, grad didactic
II. Începând cu acest an
ºcolar, avem o nouã colegã,
Georgeta Florina IORGA –
economist.

Economistul Casian ILLE, fiind responsabilul comisiei de
calitate din ºcoalã, a absolvit cursuri de perfecþionare, dintre care
amintim: Noul sistem de contabilitate din România, Metodologia
predãrii-învãþãrii pe baza noului Curriculum naþional, Proiectarea
de curriculum la decizia ºcolii, Dezvoltare ºcolarã ºi revizuire de
PAS, Asigurarea calitãþii-autoeevaluarea unitãþii ºcolare ca furnizor
de formare profesionalã, Instruire centratã pe elev, Metodologii
active de lucru la clasã, Elaborarea ºi utilizarea materialelor de
învãþare, Includerea elevilor cu cerinþe educaþionale speciale,
Seminarul „Didactica” KulturKontact Austria/biroul k-education
Bucureºti, Economics for leaders- Junior Achievement România,
Asigurarea calitãþii inspecþiei ºcolare.

Dintre performanþele profesorilor din ultimii ani
amintim: participarea la sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
organizate cu ocazia Zilelor ªcolii (4 referate) ºi organizate la Casa
Corpului Didactic Oradea  (2 comunicãri) ºi participarea ca
membri în comisiile
naþionale de evaluare
la olimpiade ºi concur-
suri ºcolare, începând cu
anul ºcolar 2001-2002.

Relativ la per-
formanþele elevilor la
concursuri ºi olimpi-
ade ºcolare evidenþiem faptul cã la examenele de bacalaureat,
promovabilitatea a fost în fiecare an de 100%, iar notele obþinute
au fost bune ºi foarte bune; la olimpiadele interdisciplinare la
faza judeþeanã au obþinut urmãtoarele premii: în 1998/1999 –
1 premiu II, contabil-statistician, 1 premiu III, contabil-statistician;

în 2005/2006 – 1 menþiune, tehnician în activitãþi financiare ºi
comerciale; în 2007/2008  –  2 menþiuni, tehnician în activitãþi
economice; la concursurile pe meserii: s-au obþinut la
specializãrile comerciant-cofetar-patiser - anul III urmãtorele
premii: în 1996/1997  1 - premiu I la faza judeþeanã ºi 1 - premiu
II la la faza naþionalã, în 2000/2001 1 – premiu I la faza
judeþeanã ºi participare la faza naþionalã; în 2003/2004 1 premiu
I, 1 premiu II ºi 1 premiu III la faza judeþeanã ºi participare la
faza naþionalã; în 2004/2005 1 premiu I la faza judeþeanã ºi
participare la faza naþio-
nalã. La specializãrile
cofetar-patiser clasa a XI-a,
rutã progresivã, elevii au
obþinut urmãtoarele rezul-
tate: în 2006/2007 1 pre-
miu III la faza judeþeanã,
1 menþiune la faza naþi-
onalã, în 2007/2008 1
premiu I, 1 premiu II ºi 1 premiu III la faza judeþeanã, 1 premiu
II la faza naþionalã.

Poftã bunã, vã spun elevii de la „servicii”!

Activitãþi ºcolare ºi extraºcolare coordonate
de profesorii din catedrã

Pe lângã predarea disciplinelor de specialitate ºi a orelor
de instruire practicã profesorii din catedrã asigurã pregãtirea
suplimentarã pentru examenul de bacalaureat, olimpiadele
interdisciplinare ºi concursurile profesionale, cât ºi îndrumarea
proiectelor de specialitate.

În ºcoalã funcþioneazã 3 firme de exerciþiu: clasa a XII-a,
tehnician în activitãþi economice, FE „COMOD” SRL, îndrumãtor
Livia CERGHEª; clasa a XI-a, tehnician în activitãþi economice, FE
„FIRECLAY” SRL, îndrumãtor Casian ILLE; clasa a XIII-a, tehnician
în comerþ, FE „VOLTCOM” SRL, îndrumãtor Claudia GÃLÃªEL.

Dintre alte activitãþi coordonate de profesorii din catedrã
amintim: elaborarea CDL-urilor ºi CDS-urilor; organizarea de
expoziþii cu produse de cofetãrie-patiserie cu ocazia Zilelor ªcolii;
parcurgerea unor module propuse de Junior Achievement (Bãnci
în acþiune, Simularea pe calculator a unei firme de producþie º.a.),
stagiu de formare prin CCD cu profesorii ºi maiºtrii instructori din
domeniile servicii ºi prelucrarea lemnului de la ºcolile din Beiuº ºi
ªtei ºi stagiu de formare prin CCD cu directorii ºi responsabilii
CEAC din 28 de ºcoli cu IPT din judeþul Bihor (profesor formator
Ille Casian).

Orã de proiectare CAD Diplomã la concursul „Prietenii pompierilor” Cabinet de mecanicã
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Comisia metodicã a diriginþilor este îndrumatã de consilierul
educativ – coordonatorul pentru proiecte ºi programe educative
ºcolare ºi extraºcolare. Directorul adjunct rãspunde de activitatea
ºcolarã ºi extraºcolarã (Art.26 din ROFUIP, oct. 2005). Pentru o
mai bunã coordonare a activitãþii, clasele sunt grupate pe nivele:
Nivelul 0 (Clasele V-VIII),  responsabil: Gabriela BRISCAN; Nivelul
1 (Clasele IX A-H), responsabil: Emil APOSTOL; Nivelul 2 (Clasele
X A-H),  responsabil: Vasile BÎDILIÞÃ; Nivelul 3 (Clasele XI SAM,
F-J), responsabil: Georgeta CRISTEA; Nivelul  4 (Clasele XI A-E,
XII F-H), responsabil: Simona CAP; Nivelul  5 (Clasele XII A-E,

XIII A-B), responsabil: Florica  HASAN ºi Nivelul  6 (Clasele FR:XII
A-B, XIII A-B), responsabil: Ilie TOMUÞA.

Menirea ºcolii nu constã doar în simpla acumulare de
cunoºtinþe ºi intenþia ca ele sã devinã operaþionale, ci ºi în a educa.
În acest sens un rol deosebit revine profesorului-diriginte, care
organizeazã, coordoneazã ºi îndrumã colectivul unei clase.

În ºcoala noastrã, toþi diriginþii sunt cadre didactice
calificate, titulare, numite în aceastã calitate pe principiile calitãþii
ºi competenþei.

Responsabilitatea de diriginte implicã mai multe roluri: de
profesor, de pãrinte, de prieten etc. Elevii gãsesc în acesta un model
de comportament, de þinutã, de exprimare.

În cadrul orei de consiliere ºi orientare profesionalã, de
dirigenþie, prin natura temelor puse în discuþie se permite
dezvoltarea de conduite sociale sãnãtoase, lãrgirea universului
spiritual al elevilor, le stimuleazã acestora gustul pentru frumos,
sentimentele ºi atitudinile pozitive.

COLABORAREA CU ALÞI PARTENERI EDUCAÞIONALI
Pentru o mai mare eficienþã a orelor de dirigenþie, profesorul-

diriginte colaboreazã cu parteneri-specialiºti din ºcoalã sau din afara
acesteia, pe baza unor programe de parteneriat educaþional.

Printre colaboratorii interni se numãrã doctor Laura
DUMA, asistentele Felicia CHIRODEA ºi Daniela COSTEA, consilier
profesor Florina SALA (din septembrie 2007), bibliotecarele Elena
GHERMAN (pânã în 1992), Silvia ªANDOR-CÂRJE (1992-2007),
Alexandra JURJ (2007- în prezent). Astfel, în baza programului de
parteneriat educaþional „Elevul întreabã, doctorul rãspunde!”,
încheiat cu Cabinetul medical al ºcolii, au fost discutate ºi supuse
atenþiei elevilor teme legate de sãnãtatea elevilor. Temele propuse
de consilierul ºcolar se regãsesc în programul de parteneriat intitulat
„Consilierul mã poate ajuta!”. D-nele bibliotecare, prin diverse
expoziþii de carte, au reuºit sã stârneascã interesul elevilor pentru
cartea de calitate, reactualizând, astfel, zicala „Ai carte, ai parte!”.

Dintre colaboratorii externi, menþionãm: Poliþia de
proximitate – prin agentul Cristian SÂRB cu care am derulat
proiectele „Agresivitate, forþã sau slãbiciune” ºi „Siguranþa ta
conteazã”, Agenþia de protecþie a mediului Beiuº, Biblioteca
municipalã, Muzeul municipal de etnografie ºi istorie, Casa

ªCOLI BIHORENE

7.6. Aria curricularã „Consiliere ºi
orientare ºcolarã ºi profesionalã”
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municipalã de culturã, organizaþii non-guvernamentale: ANA, ANSIT
etc. Elevii au ocazia sã-ºi descopere ºi cristalizeze propriile interese
ºi aspiraþii, de la care pornind, îºi vor defini traiectoria formãrii
ºcolare ºi profesionale ulterioare.

LEGÃTURA CU FAMILIA
Importantã în activitatea profe-sorului-diriginte este ºi

relaþia cu familia, concretizatã în organizarea de ºedinþe cu pãrinþii,
în vederea infor-
mãrii acestora
despre situaþia
ºcolarã a elevi-
lor, aspecte þi-
nând de disci-
plinã, de frec-
venþa la ore, re-
zolvarea ºi pre-
venirea eºecului
ºi abandonului
ºcolar, vizite la
domiciliu, lectorate cu pãrinþii. Activitatea Consiliul reprezentativ
al pãrinþilor a fost permanent revigoratã, mai bine organizatã, cu
beneficii directe în dotarea ºi buna funcþionare a ºcolii, datorate
implicãrii pãrinþilor în problemele ºcolii. Prin sponsorizãri ºi
contribuþii ale pãrinþilor, în mai multe sãli de clasã au fost executate
lucrãri de igienizare, zugrãvire, raºchetare, lãcuire, au fost montate
jaluzele etc. Toate acestea au contribuit la îmbunãtãþirea confortului
ºi ambientului în sãlile de clase, elevii fiind principalii beneficiari.

ACTIVITÃÞI EDUCATIVE
În rândurile de mai jos vom încerca sã enumerãm câteva

din activitãþile educative (culturale, artistice, sportive, distractive),
desfãºurate cu elevii noºtri. Detalii despre aceste acþiuni pot fi
obþinute rãsfoind albumele pãstrate la Comisia diriginþilor, citind,

la Bibliotecã,  numerele Revistei „Orizont”, revista elevilor ºcolii,
urmãrind secvenþe din aceste acþiuni ce au rãmas imortalizate pe
casete video. Nu în ultimul rând, poate fi accesatã „Pagina ºcolii”.
Aici se regãsesc ultimele activitãþi desfãºurate cu elevii ºcolii.

Din bogata activitate a acestei comisii, vor fi evidenþiate
aspecte care le vor completa pe cele menþionate în paginile care
cuprind activitãþile grupate pe arii curriculare. Toate acestea vor
constitui oferta educativã a ºcolii.

Liderii elevilor din fiecare clasã (câte 2), aleºi la fiecare
început de an ºcolar, fac parte din CONSILIUL ELEVILOR. În
primele zile ale lui octombrie, ei stabilesc cine va face parte din
Biroul Permanent al Consiliului Elevilor. Regulamentul de
funcþionare al Consiliului Elevilor este prevãzut în capitolul IX din
RIOF. Consiliul Elevilor este îndrumat, încã de la înfiinþare, ianuarie
2000, de profesoarele Crina BERCOVICI ºi Mirela TUDOR. Adresa
BPCE este: ciordas_bpce@yahoo.com. Elevii din C.E. coordoneazã
Staþia de muzicã a ºcolii.

Activitãþi educative, unele având caracter permanent,
coordonate de Consiliul elevilor sunt:
1. Seri distractive ºi discoteci tematice;
2. Expoziþiile „Profilul meu mã reprezintã”, „Cartea de vizitã a
clasei mele” au avut loc cu ocazia Zilelor Educaþiei, în noiembrie:.
3. Acþiuni distractive: „Bal mascat de Halloween” (30.11.2008)
- în cooperare cu catedra de englezã,  de arte plastice ºi de limba
românã. „Tandreþe, tinereþe, voie bunã”, de Zilele
Îndrãgostiþilor, 14 Februarie ºi   Dragobete, 24 Februarie, „1 Iunie
– copilãrie fericitã”
4. Activitãþi patriotice:  „1 Decembrie – Ziua tuturor românilor”
– în cooperare cu catedra de istorie, limba românã ºi arte plastice
ºi cele pomenite la aria curricularã „Om ºi societate”.
5. Acþiuni caritabile: „Suflet bun”- anual, în decembrie ºi
aprilie, înainte de Crãciun ºi Paºti. Expoziþie cu vânzare de ouã
încondeiate ºi felicitãri, de Paºti.

ªCOLI BIHORENE
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POVEªTI DE SPIRIT

6. Activitãþi cultural-artistice: Festivalul-concurs „Obiceiuri
ºi tradiþii, de Crãciun – elevii ºcolii azi, colindã”, ajuns la ediþia
a IX-a în decembrie 2008, „Þi-am împletit un mãrþiºor”-
expoziþie-concurs de mãrþiºoare confecþionate de elevii.
7. Activitãþi festive: Ziua porþilor deschise (mai), Predarea
cheii (iunie).
8. Acþiuni ecologice: „Salvând un copac salvezi o viaþã” – strângere
de maculaturã (semestrial, începând cu 2005), în cooperare cu
catedra de silviculturã ºi „Flori pentru ºcoala noastrã” (începând
cu 2005, în luna aprilie).

PROIECTE EDUCATIVE NAÞIONALE ªI INTERNAÞIONALE
 Profesorii diriginþi au implementat pachetul de programe

oferit de Junior Achievement România: 10 profesori au încheiat
contract de colaborare cu JAR.

 La proiectul internaþional „Energia este în mâinile
tale”, au participat 4 elevi cu lucrãri  transmise on-line. Elevii au
fost îndrumaþi de 4 profesori. Un elev a fost premiat.

Iniþiat de Consiliul Europei ºi coordonat de MEdC,
proiectul european „Europa în ºcoalã” a avut ca temã, în anul
ºcolar 2006-2007, „Oportunitãþi egale pentru toþi”. La faza
judeþeanã, elevii noºtri au obþinut, la secþiunea Graficã (14-16 ani),
locul I,  la Picturã (17-19 ani), locul I, la Eseu (14-16 ani), 2 locuri
II ºi 2 locuri III.

Am participat la proiectul naþional „Politica de comunicare
europeanã 2007” – tema „România Europeanã” (27.04.2007).
La secþiunea fotografie, cei 4 concurenþi au obþinut locul I la faza
judeþeanã, lucrãrile lor fiind selecþionate pentru faza naþionalã.

 La proiectul naþional „Copiii ºi drepturile lor”,
echipajul ºcolii noastre, EMA, format din 3 elevi s-a clasat în 2007
pe locul I, la faza judeþeanã ºi pe locul VII la, faza naþionalã.
În 2008,  echipajul AGER  a obþinut, la faza judeþeanã, locul V.

 În noiembrie 2007, un grup format din 4 elevi a participat
la Concursul european „Uniunea Europeanã ºi
nediscriminarea”.

Proiectul Naþional „Alcoolul nu te face mare”,
coordonat de patru profesori,  în parteneriat cu diriginþii ºcolii, a
fost aplicat tuturor elevilor.

 La concursul naþional „Diversitatea - O ºansã în
plus pentru viitor”, 4 elevi, au obþinut locul I pe judeþ. Ei vor
participa, în octombrie, la Tg. Mureº, la faza naþionalã.

REVISTA ELEVILOR ªCOLII - „ORIZONT”
Ocrotiþi, Respectaþi, Iubiþi: Zâmbetul, Omenia, Natura,

Tinereþea!
Primul numãr a apãrut în mai 1998, când comitetul de

redacþie a hotãrât formatul revistei (A4), numãrul de pagini, în medie
32, rubricile permanente ºi consilierii lor, moto-ul ºi ritmicitatea
apariþiilor (semestrial). Tirajul minim este de 500 de exemplare.

Fiecare numãr al revistei a încercat sã aducã ceva nou, în
funcþie de data apariþiei, de ideile elevilor cooptaþi în redacþie, de
cerinþele cititorilor. Revista oglindeºte întreaga activitate a ºcolii.

Încã de la primul numãr, revista a fost redactatã de elevii
din redacþie sub îndrumarea profesorilor ºcolii. An de an, calitatea
tehnoredactãrii a crescut. Elevii din redacþie sunt ºi membri ai
Consiliului elevilor. Revista poate fi cititã ºi de pe pagina ºcolii.

De-a lungul celor 10 ani de apariþii, redactorii au primit
sprijinul profesorilor: Nicolae ILE (director), Rodica MONENCIU

(director adjunct), Jemima BAKAI,
Crina BERCOVICI, Manuel
BERCOVICI, Vasile BÎDILIÞÃ,
Traian BOGDAN, Gabriela
BRISCAN, Dan ISPAS, Edit
SZATMARI, Ionela SFERLE, Ghizela
HIBACSKO, Emil POPA ºi  Cristian
MORUÞ. În încheiere, dorim
celor ce rãsfoiesc revista
„ORIZONT” lecturã plãcutã !
PALMARES: La concursul naþional
de reviste am obþinut: în 2005-
2006, Locul I – faza judeþeanã –
Numãr aniversar (15); în 2006-2007, Locul I –  faza judeþeanã –
Numerele 16 ºi 17; în 2007-2008, Locul III – faza judeþeanã –
Numerele 18, 19 ºi 20.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „IZVORAªUL”
Echipa de dansuri a ºcolii ºi-a reluat activitatea în mai 2006.

Sub îndrumarea sufletiºtilor profesori Emil APOSTOL ºi Gabriela
BRISCAN elevii participã la spectacole ocazionate de Zilele ªcolii -
în mai, la spectacolul-concurs „Varietãþi bihorene” –  în octombrie,
la spectacolele „Zilele culturii bihorene” –  în decembrie la
Festivalul Naþional de Folclor „Cântã, cântã gurã scumpã” – în
aprilie. Anul acesta, la Festivalul Naþional „Flori de mai”,

desfãºurat la Cluj în perioada 15-17 mai, ansamblul „Izvoraºul” a
obþinut menþiune.

EXCURSII, DRUMEÞII, VIZITE
Anual, organizãm excursii la nivel judeþean, naþional ºi

tabere, în vacanþele ºcolare. Avem ocazia sã ne cunoaºtem elevii ºi
în alt mediu, sã comunicãm, sã îi învãþãm sã descopere ºi sã
aprecieze frumosul.

Traseul educaþional dupã absolvire este monitorizat de o
echipã de 3 profesori, care þin evidenþa absolvenþilor. Diriginþii claselor
care organizeazã întâlniri de 10,20…de ani îºi îndrumã foºtii elevi
sã completeze Albumul de absolvire ºi Cartea de Onoare a ºcolii.

Goethe spunea: „ Sã nu laºi sã treacã nicio zi fãrã sã citeºti,
fãrã sã vezi sau fãrã sã auzi ceva frumos”. Prin felul lor de a fi,
prin exemplul moral ºi dãruirea sufleteascã, dascãlii ºi
personalul ºcolii au încercat sã fie model ºi sã modeleze
sufletul tinerei generaþii. Am investit, în tinerii care ne trec
prin mânã, anii noºtri de tinereþe, experienþa de viaþã ºi cea de la
catedrã, le-am oferit clipe de bucurie ºi fericire, am încercat sã-i
pregãtim pentru viaþã. Speranþa noastrã este cã, atunci când vor
trece prin dreptul ºcolii, se vor opri ºi îºi vor face timp sã schimbe
câteva cuvinte cu aceia care le-au fost diriginþi, dascãli, vorba
cântecului, „precum pãrinþii”. Noi îi aºteptãm cu drag!

ªCOLI BIHORENE
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DIVERTISMENT

A transmite o informaþie este la îndemâna oricui. A modela,
a crea, a transforma, a modifica, a imprima valoarea în toate
acþiunile învãþãceilor noºtri, reprezintã adevãrata artã ºi
aceasta este de fapt menirea dascãlului. Predarea este o
îndeletnicire ale cãrei semnificaþii depãºesc disciplina care figureazã Iunie 2006, Ultimul sunet de clopoþel

Iunie 2008, Predarea cheii
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în programã întrucât, odatã cu disciplina pe care o predãm, oferim
ºi felul nostru personal de a aborda viaþa.

Dãruirea, experienþa, tinereþea, profesionalismul, puterea,
curajul, interesul, implicarea, perseverenþa sunt doar câteva dintre
calitãþile ºi în acelaºi timp, valorile unui bun dascãl. Dacã în funcþie
de persoanã ºi context, sunt combinate corect, obþinem, alãturi de
elevii noºtri, ceea ce ne dorim cu toþii:

REUªITA ÎN VIAÞÃ.

CONDUCEREA ªCOLII a fost promotoarea  derulãrii proiectelor:
Phare VET – de dotare a cabinetelor ºcolare ºi a atelierelor de producþie.
Proiectul a fost obþinut ca urmare a rezultatelor obþinute de elevii noºtri la
concursurile ºi olimpiadele ºcolare; Phare TVET – de reabilitare ºi dotare;
Leonardo – proiect de mobilitãþi adresat elevilor de la specializãrile
electrotehnicã ºi economic (1998-1999); Leonardo – proiect de mobilitãþi
adresat elevilor de la specializãrile informaticã ºi economic (2000-2001).

Dintre proiectele ºcolare de integrare europeanã amintim
taberele anuale de ecologie, în parteneriat cu liceul din Komlo  (Ungaria).

La 16 aprilie 2008, AMPOSDRU,  împreunã cu Organismele
Intermediare a lansat propuneri de proiecte de grant.  ªcoala noastrã a
depus douã proiecte: „Acces egal la educaþie ºi formare profesionalã a
elevilor cu situaþie materialã precarã” – echipa de proiect: Nicolae ILE,
Rodica MONENCIU, Maria MADA, Crina BERCOVICI, Rodica FRENÞIU ºi  „Ghid metodologic de elaborare ºi aplicare a C.D.L.-urilor” -
echipa de proiect: Rodica MONENCIU, Nicolae ILE, Maricuþa MAGDA, Maria MADA, Manuel BERCOVICI, Rodica FRENÞIU.



20

compartimente, în anul ºcolar 2007-2008: Vasile FÃT
(administrator), Alexandra JURJ (bibliotecar), Ioan BOLCAª
(contabil), Rodica FRENÞIU (contabil ºef), Eugenia COROIU
(laborant), Daniela FACA (magaziner), Aurelia CIORNA (secretar),
Mãrioara POPA (secretar ºef), Adrian AVRAM (tehnician atelier),
Gheorghe ÞIÞ (bucãtar), îngrijitorii: Maria ARDELEAN, Mirela
HEREDE, Carmen PIRTEA, Elena POP, muncitorii: Victoria GAL,
Ioan GULER, Nicolaie ILLE, Ioan POP, Viorel ªARBA, Ioan
SFERLE, Valer ÞIÞ, Viorel TOMELE, paznicii: Nicolae RADA,
Alexandru BALA, Ionel CODREAN, ªtefan FILA, Daniel PURTAN,
Nicolaie RADA, Emil SZABO.
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Este important de cunoscut corpul profesoral care
funcþioneazã într-o ºcoalã pentru cã, în raport de valoarea ºi calitatea
lui se poate aprecia, în general, procesul didactic, ca segment
curricular foarte important în orice societate. Fiecare disciplinã
ºcolarã îºi are contribuþia ºi importanþa ei în formarea personalitãþii
elevului.

Personalul didactic auxiliar ºi muncitorii sunt la fel
de importanþi pentru desfãºurarea în bune condiþii a procesului
instructiv-educativ. Datoritã lor ºcoala are un ambient plãcut, este
curatã, are documentele, situaþiile referitoare la elevi, completate
la zi. Amintim în rândurile care urmeazã personalul încadrat, pe

Portret de lider
Maricuþa MAGDA (lider sindical din 2004)

•Coordoneazã echipa de management a sindicatului din ºcoalã, care mai are în
componenþa ei pe Gabriela BRISCAN, Rodica FRENÞIU ºi Gheorghe COCIUBA. •Participã la
ºedinþele C.A., contribuind prin experienþa ei la deciziile pe care le ia conducerea ºcolii.
•Informeazã colegii despre hotãrârile luate la nivel judeþean ºi afiºeazã noutãþile la panoul
de informare a sindicalistului.

•Specialitatea: inginer prelucrarea lemnului •Vechimea la catedrã - 32 ani, din care
în Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaº” – 30 ani •Studii:  Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timiºoara, Facultatea de Mecanicã agricolã ºi
Universitatea Oradea - Facultatea de Protecþia Mediului, specializarea-prelucrarea lemnului •Gradul didactic: I

•Alte funcþii ºi preocupãri – lider de sindicat, metodist al ISJ Bihor, membrã în comisia naþionalã de specialitate, expert Phare,
formator IN SITU pentru zona nord-vest, membrã în Comisia Naþionalã de elaborare a Standardelor de Pregãtire Profesionalã, a
curriculumului naþional, a temelor ºi fiºelor de evaluare pentru obþinerea certificatelor de calificare profesionalã nivelurile I, II ºi III
pentru ªcoala de Arte ºi Meserii ºi liceu tehnologic, ruta progresivã din domeniul „fabricarea produselor din lemn”

Hobby-uri – cãlãtoriile
Au mai coordonat activitatea sindicalã, în calitate de lideri, profesorii: Teodor MORUÞ, Viorica BOAR ºi Adrian DOMOCOª.
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1. Activitatea „PUNTE ÎNTRE
GENERAÞII”, ocazie cu care depãnãm
amintiri alãturi de foºtii salariaþi ai ºcolii. Ediþia
I a avut loc în octombrie 2005. Întâlnirile au
loc din cinci în cinci ani.

2. „La mulþi ani pentru colegele
noastre de ” – masã festivã.

3. Ziua Mondialã a Educaþiei, 5
Octombrie. În fiecare an la aceastã datã sunt
organizate dezbateri, vernisaje, spectacole ºi
diverse acþiuni dedicate profesorilor.

4. „Decembrie – în haine de sãrbãtoare” –  masã festivã.
5.  Ziua Naþionalã a Învãþãtorului, 5 Iunie 2008 (pe care o sãrbãtoream la 30 Iunie).
6. În jurul datei de 15 iunie are loc acþiunea  „La mulþi ani cu sãnãtate” pentru colegii ieºiþi la pensie.
7. Meciurile de fotbal, amicale între profesori ºi elevi, ocazional.
TIMPUL LIBER al sindicalistului este petrecut în excursii sau staþiuni. Amintim câteva astfel de evenimente:

- Excursia în Ungaria, la Komló (august 2001);
- Excursie Budapesta-Viena  (9-11 martie 2007);
- Bilete de odihnã ºi tratament la Buziaº, Cãciulata, Covasna, Geoagiu Bãi, Amara, Bãile Felix, Techirghiol, Eforie, Saturn etc.

OAMENI ªI FAPTE -  pulsul organizaþiei sindicale

Materialul a fost realizat de profesoarele
Maricuþa MAGDA, Crina BERCOVICI

împreunã cu  colectivul de la Colegiul  Tehnic „Ioan Ciordaº”.

 

   

 

se va schimbase va schimbase va schimbase va schimbase va schimba
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A R I T M O G R I F
Înlocuind cifrele cu litere, veþi gãsi pe orizontala A–B o ºcoalã cu tradiþie din Þara Beiuºului, iar pe verticalã – nume ale profesorilor ei.
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CÃRÞI, REVISTE, BIBLIOGRAFII

Scrisã la 10 ani de la moartea lui Mircea Eliade, cartea lui
Richard Reschika, apãrutã în limba germanã la Hamburg, în
1997, Editura Junius, îºi propune sã ofere o viziune de ansamblu
asupra întregii opere a lui Mircea Eliade, din perspectiva receptãrii
sale în cultura europeanã. Pornind de la premiza dublei
înzestrãri a scriitorului român, pe de o parte unul din cei mai
influenþi istorici ºi filozofi ai religiilor din secolul XX, pe de altã
parte autor al unor povestiri ºi romane de faimã mondialã,
Richard Reschika îºi ordoneazã demersul pe douã direcþii,
corespunzãtoare celor douã domenii amintite. Cãutând sã îºi
asume o poziþie cât mai obiectivã, criticul german reþine atât
aprecierile entuziaste la adresa scriitorului român - lãrgirea
orizontului spiritual al Occidentului, erudiþie interdisciplinarã
etc. - cât ºi reproºurile de genul uneori demersul hermeneutic
se bazeazã pe intuiþie , pe „ informaþii privilegiate “. Se reþine
ºi observaþia autorului german,care observã cã în spaþiul româ-
nesc se vorbeºte în primul rând despre scriitor, iar în spaþiul
european despre istoricul religiilor Mircea Eliade.

Prima parte are titlul Istoricul religiilor ºi inventarul
sacrului, trecând în revistã contribuþiile teoretice semnificative
ale scriitorului. Un prim capitol e dedicat tehnicilor soteriologice,
incluzând lucrãrile despre alchimie, yoga ºi ºamanism.
R.Reschika sintetizeazã informaþiile ºi subliniazã meritele
autorului român, de exemplu faptul cã este primul care
întreprinde cercetãri aprofundate asupra ºamanismului, pe care
îl scoate din zona raritãþii etnografice pentru a-1 plasa sub zodia
tehnicilor prin care se leagã lumea de dincolo de lumea de
dincoace. Al doilea capitol „Morfologia sacrului ºi istoria
religiilor”, comenteazã în acelaºi mod operele fundamentale
ale lui Mircea Eliade „Mitul eternei reîntoarceri”, „Tratatul de
istoria religiilor”, „Sacrul ºi profanul”, pânã la „Istoria ideilor
ºi credinþelor religioase”. Folosind tehnica rezumatelor ºi a
citatelor ample, judicios alese, se precizeazã idei esenþiale pentru
gândirea istoricului religiilor, de pildã opþiunea declaratã pentru
sacralitatea mitului, opus imaginii laice a omului care se
considerã creator de istorie ºi de multe ori e strivit de aceasta;
opoziþia sacru–profan, ca esenþã a religiei; refuzul obstinat
(devenit ºi obiectul unor reproºuri ale lui Emil Cioran) de a
considera religiile monoteiste superioare celorlalte. Capitolul
Metodã ºi criticã încheie aceastã primã parte, evidenþiind modul
în care trateazã Mircea Eliade fenomenul religios, pe care cautã
sã îl descifreze din interior; sunt menþionate ºi reproºurile, pe
care la rândul sãu R. Reschika le supune analizei critice.

Partea a doua, Literatul între autobiografie, existenþialism
ºi fantastic, porneºte de la aserþiunea, îndeobºte cunoscutã
cititorilor operei lui Eliade, cã „omul de ºtiinþã ºi scriitorul se
întâlnesc pe terenul fertil al mitului”, literatura devenind un
mod de supravieþuire a sacrului. Astfel adolescenþa devine un
arhetip în Romanul adolescentului miop, iar romanul Maitreyi
este o „mitologie a voluptãþii”. Sunt observate ºi resorturile
biografice ascunse în spatele cãrþilor („Nuntã în cer”, în acelaºi
timp ºi cãutare a totalitãþii paradisiace pierdute; „Noaptea de
Sânziene”, pusã ºi sub incidenþa raportului realitate-iluzie
cuprins în conceptul indian maya); se fac asociaþii comparatiste,
Domniºoara Christina e situatã în descendenþa nuvelei Moarta
îndrãgostitã de Theophile Gautier. Un loc aparte este ocupat de
povestirile fantastice, subtitlurile lui R. Reschika fãcând trimitere
la ideea fundamentalã pe care exegetul o descoperã în textul
scriitorului: timpul ca iluzie (Nopþi la Serampore), motivul
labirintului (La þigãnci), Persefona modernã (Les trois Graces).
Ca ºi romanele, interpretarea povestirilor se face în sens
mitologic.

Ultimul capitol al pãrþii a doua, Eseisticã ºi jurnalism
politic, trateazã activitatea publicisticã a lui Mircea Eliade în
cadrul „generaþiei” sale, cu aceeaºi înþelegere sau lipsã de
înþelegere, atât cu referire la atitudinea tânãrului Eliade faþã de
miºcarea legionarã, cât ºi faþã de obstinaþia cu care bãtrânul
Eliade refuzã sã se dezicã de aceste atitudini.

Una peste alta, cartea lui Richard Reschika oferã o lecturã
plãcutã, o bunã iniþiere ºi o parcurgere rapidã - dar nu super-
ficialã - a unei creaþii de mare întindere ºi profunzime. Absenþa
unei încercãri de periodizare pentru o operã care se întinde pe
ºapte decenii ºi care a fost scrisã pe trei continente e suplinitã
de organizarea materialului pe coordonatele majore ale operei
lui Mircea Eliade ºi pe scrierile reprezentative pentru fiecare
dintre acestea. Se pot reproºa unele analogii forþate (Viziru
vine de la vis!!!), se poate reproºa absenþa unor concepte
semnificative pentru înþelegerea operei (coincidentia
oppositorum). Dar nu se poate nega fineþea analizei sau
exactitatea referinþelor, istorice sau bibliografice. Pentru cititorul
autohton cartea reprezintã ºi o altã provocare, aceea de a observa
cum se reflectã lumea ºi literatura noastrã - nu numai Mircea
Eliade, dar ºi Mihai Eminescu - în ochii unui observator obiectiv
din afara spaþiului culturii româneºti.

O IMAGINE DE ANSAMBLU A OPEREI LUI MIRCEA ELIADE
Richard Reschika, Introducere în opera lui Mircea Eliade,
traducere de Viorica Niºcov, Editura Saeculum I O, Bucureºti, 2000  prof. Eduard Teszler

Prof. Viorica Pleºa,
A publicat trei culegeri de matematicã pentru gimnaziu:
Matematica pentru toþi elevii, culegere de probleme pentru
clasa V-a, 2001; Matematica pentru toþi elevii, culegere de
probleme pentru clasa VI-a, 2004 ºi Învãþarea operaþiilor
cu numere întregi prin joc în anul 2004.

CÃRÞILE COLEGILOR NOªTRI – în acest numãr – ªcoala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna“
Prof. dr. Radu Milian, redactor-ºef la Revista bihoreanã de istorie

Cãrþi publicate: Ghid metodologic de Istorie, Geografie ºi
Culturã Civicã, 2003, (coordonator); Istoria învãþãmântului
românesc din Bihor în secolul al XIX-lea, Ed. Arca, Oradea,
2008, precum ºi peste 20 de studii privind istoria localã,
publicate în reviste de specialitate.

N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.     11111. Ne cerem mii de scuze pentru faptul cã rândurile de mai sus nu au apãrut ºi în numãrul anterior. Ne cerem mii de scuze pentru faptul cã rândurile de mai sus nu au apãrut ºi în numãrul anterior. Ne cerem mii de scuze pentru faptul cã rândurile de mai sus nu au apãrut ºi în numãrul anterior. Ne cerem mii de scuze pentru faptul cã rândurile de mai sus nu au apãrut ºi în numãrul anterior. Ne cerem mii de scuze pentru faptul cã rândurile de mai sus nu au apãrut ºi în numãrul anterior, la prezentarea ªcolii cu clasele I-VIII, la prezentarea ªcolii cu clasele I-VIII, la prezentarea ªcolii cu clasele I-VIII, la prezentarea ªcolii cu clasele I-VIII, la prezentarea ªcolii cu clasele I-VIII
„Oltea Doamna“. Ele au scãpat, din pãcate, la repaginarea revistei. „Oltea Doamna“. Ele au scãpat, din pãcate, la repaginarea revistei. „Oltea Doamna“. Ele au scãpat, din pãcate, la repaginarea revistei. „Oltea Doamna“. Ele au scãpat, din pãcate, la repaginarea revistei. „Oltea Doamna“. Ele au scãpat, din pãcate, la repaginarea revistei. 22222. Invitãm colegii sã ne trimitã cãrþile publicate pentru o mai largã prezentare.. Invitãm colegii sã ne trimitã cãrþile publicate pentru o mai largã prezentare.. Invitãm colegii sã ne trimitã cãrþile publicate pentru o mai largã prezentare.. Invitãm colegii sã ne trimitã cãrþile publicate pentru o mai largã prezentare.. Invitãm colegii sã ne trimitã cãrþile publicate pentru o mai largã prezentare.
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NU MÃ RÃSFÃÞA! ªtiu foarte bine cã nu mi se cuvine
tot ceea ce cer, dar te încerc totuºi.

NU-ÞI FIE TEAMÃ SÃ FII OM CU MINE! Eu prefer aºa.
Asta mã aºeazã la locul meu.

NU FOLOSI FORÞA CU MINE! Asta mã obiºnuieºte cu
ideea cã numai puterea conteazã .Voi rãspunde mult mai
bine dacã sunt îndrumat.

NU FII INCONSECVENT! Asta mã pune în încurcãturã
ºi mã face sã încerc sã scap nepedepsit, indiferent ce fac.

NU-MI FACE PROMISIUNI! S-ar putea sã nu le poþi þine.
Asta mã face sã-mi pierd încrederea în tine.

NU RÃSPUNDE PROVOCÃRILOR MELE ATUNCI CÂND
SPUN SAU FAC LUCRURI CARE TE SUPÃRÃ! Voi încerca
atunci sã capãt ºi mai multe „victorii”.

NU TE SUPÃRA PREA TARE ATUNCI CÂND ÎÞI SPUN „TE
URÃSC”. Nu cred ce spun, dar vreau sã te fac sã îþi parã
rãu pentru ceea ce mi-ai fãcut.

NU MÃ FACE SÃ MÃ SIMT MAI MIC DECÂT SUNT! Voi
încerca sã-þi demonstrez contrariul purtându-mã ca o
persoanã importantã.

NU FACE ÎN LOCUL MEU NIMIC DIN
CEEA CE Aª PUTEA FACE SINGUR! Asta mã
face sã mã simt ca un copil ºi voi continua
sã te folosesc în serviciul meu. Nu-mi
menaja „relele obiceiuri”, acordã-mi cât mai multã atenþie.
Altfel nu faci decât sã mã încurajezi sã le continui.

NU MÃ CORECTA ÎN PUBLIC! Voi fi mult mai sensibil
dacã-mi vei vorbi blând, între patru ochi.

NU ÎNCERCA SÃ DISCUÞI COMPORTAMENTUL MEU ÎN
FEBRA CONFLICTULUI! Din anumite motive auzul meu
nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea e
chiar ºi mai slabã. E mai bine sã acþionezi aºa cum este
cazul, dar hai sã nu vorbim despre asta decât mai târziu .

NU ÎNCERCA SA-MI ÞII PREDICI! Vei fi surprins sã
constaþi cât de bine ºtiu ce e bine sau rãu.

NU MÃ FACE SÃ SIMT CÃ GREªELILE MELE SUNT
PÃCATE! Trebuie sã învãþ sã fac greºeli fãrã a avea
sentimentul cã nu sunt bun de nimic.

NU MÃ CICÃLI! Dacã o faci, trebuie sã mã protejez prin

a pãrea surd.
NU-MI CERE EXPLICAÞII PENTRU COMPORTÃRILE

MELE GREªITE !
De cele mai multe ori nici nu ºtiu de ce am procedat

aºa.
NU MÃ PEDEPSI PREA TARE! Mã sperii uºor ºi atunci

spun minciuni.
NU UITA CÃ ÎMI PLACE SÃ EXPERIMENTEZ! Învãþ din

asta, deci te rog sã te obiºnuieºti.
NU MÃ FERI DE CONSECINÞE! Trebuie

sã învãþ din experienþã.
NU BÃGA PREA MULT ÎN SEAMÃ

INDISPOZIÞIILE MELE! S-ar putea sã profit
de faptul cã îmi acorzi mai multã atenþie

când sunt bolnav.
NU MÃ RESPINGE CÂND PUN ÎNTREBÃRI CINSTITE!

Dacã o faci, vei constata cã nu te mai întreb ºi îmi caut
informaþiile în altã parte.

NU-MI RÃSPUNDE LA ÎNTREBÃRILE PROSTEªTI ªI
LIPSITE DE SENS! Altfel voi încerca mereu sã te agãþ de
mine cu asemenea întrebãri.

NU ÎNCERCA NICIODATÃ SÃ ARÃÞI CÃ EªTI PERFECT
SAU INFAILIBIL! Mã faci sã simt cã nu voi putea sã te ajung
niciodatã.

NU TE TEME CÃ PETRECEM PREA PUÞIN TIMP
ÎMPREUNÃ! Ceea ce conteazã este cum îl petrecem.

NU TE TEME DACÃ EU SUNT SPERIAT! Voi deveni ºi
mai speriat. Aratã-te curajos.

NU UITA CÃ EU NU POT CREªTE FÃRÃ O GRÃMADÃ DE
ÎNCURAJÃRI ªl ÎNÞELEGERE ! Câteodatã o apreciere, chiar
ºi câºtigatã cinstit, este uitatã. Mustrarea batjocoritoare nu
dã roade.

POARTÃ-TE CU MINE CUM TE PORÞI CU PRIETENII
TÃI! Atunci voi deveni ºi eu prietenul tãu. Þine minte! Învãþ
mai mult de la un model decât de la un critic.

ªI ÎN AFARÃ DE ASTA, TE IUBESC
FOARTE MULT! TE ROG,

IUBEªTE-MÃ ªI TU ÎN SCHIMB!

LLLLL     EEEEE     GGGGG     IIIII     LLLLL     EEEEE                    CCCCC     OOOOO     P P P P P IIIII     LLLLL     UUUUU     LLLLL     UUUUU     IIIII

PENTRU CA RÃUL SÃ ÎNVINGÃ PE PÃMÂNT ESTE
SUFICIENT CA OAMENII BUNI SÃ NU FACÃ
NIMIC.

MAREA MAJORITATE A OAMENILOR GÃSEªTE CÃ
ESTE MAI UªOR SÃ CERªEASCÃ CERUL PRIN

RUGÃCIUNI DECÂT SÃ-L MERITE PRIN ACÞIUNI.
Schopenhauer

Edmond  Burke

PEDAGOGIE PRACTICÃ

– vezi panoul din biroul SLÎ Bihor –
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ISTORICUL ªCOLII

Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” Oradea are o
istorie aparte faþã de celelalte unitãþi ºcolare, încã de la
înfiinþarea sa, în condiþii speciale.

În municipiul Oradea, în urma evenimentelor din
1989, secþiile cu predare în limba românã, care au
funcþionat pânã atunci împreunã cu cele ale minoritãþilor,
au fost nevoite sã se constituie în unitãþi ºcolare separate.
Aceastã schimbare a fost posibilã datoritã drepturilor
revendicate de minoritãþile naþionale de a-ºi crea propriile
instituþii de învãþãmânt.

Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” Oradea, s-a
constituit, încã de la începutul anului 1990, ca urmare a
separãrii, la Liceul „Ady Endre”, a claselor cu predare în
limba maghiarã de cele cu predare în limba românã.

Data naºterii acestei instituþii ºcolare este 12
februarie 1990, iar clãdirea care i-a fost atribuitã fusese,
pânã în 1989, sediul ªcolii Interjudeþene de Partid.

Numele liceului, Aurel Lazãr, a fost ales de unul
dintre profesorii care a funcþionat în ºcoalã încã de la
începuturile sale, Petru Budiuri, profesor de istorie ºi
ºtiinþe socio-umane.

Deºi în arhiva liceului nu existã nici un document
care sã susþinã acest lucru, cele 7 cadre didactice care
predau în aceastã instituþie încã de la naºterea sa susþin
acest fapt (Luminiþa Vînturache - prof. de limba românã,
Liana Popa - prof. de limba englezã, Carmen Chira – prof.
de limba englezã, Ana Tuduce - prof. de biologie, Rodica
Turcaº - prof. de chimie, Rodica Sabãu - prof. de chimie,
Livia Ghiurcuþa - prof. de istorie).

În data de 23 martie 1990, în cadrul Adunãrii
Generale a Oamenilor Muncii din Liceul Teoretic „Aurel

Liceul Teoretic

„AUREL LAZÃR”
Oradea

Str. Avram Iancu, nr. 10, 410094
telefon/fax: 0259/436208
telefon: 0259/434019; 0259/434079
telefon: 0359/410526; 0359/410527
e-mail: alazar1990@yahoo.com
web: www.alazar.rdsor.ro

Constantin BUTIªCÃ

LICEUL TEORETIC „AUREL LAZÃR” – O ªCOALÃ PENTRU VIAÞÃ!

ªCOLI ORÃDENE

Conducerea ºcolii:
Director - prof. dr. Ioan Vasile Micu

Director adjunct - prof. Rodica Sabãu
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Lazãr” Oradea, la care au fost prezenþi 25 de profesori
(din 27), 2 fiind bolnavi, 5 ingineri, 3 maiºtri, 3 membri
ai personalului TESA (tehnic, economic, servicii, auxiliar),
s-a hotãrât alegerea conducerii ºcolii, conform Notei
telefonice a Inspectoratului ªcolar al Judeþului Bihor:
director, prof. Gheorghe Turdeanu (35 voturi pentru, 1
împotrivã), iar director adjunct, prof. Doina Sfârlea (35
voturi pentru, 1 împotrivã). Aceastã decizie era în
conformitate cu hotãrârile Adunãrii din 18 ianuarie 1990.

Conform Adresei nr. 4 din 27 februarie 1990,
cãtre Inspectoratul ªcolar al Judeþului Bihor, semnatã
de noul director, prof. Gheorghe Turdeanu, forma de
învãþãmânt stabilitã a fost curs de zi ºi seral, cu profilurile
real ºi uman.

Din punctul de vedere al numãrului de clase ºi
profiluri, statistica  acestei noi instituþii pentru  anul ºcolar
1989-1990, arãta astfel:

Nr. crt. Forma de învãþãmânt Total clase Total elevi
1. Liceu Zi 21 588
2. Liceu Seral 7 234

Conform Adresei nr. 77 din 11 octombrie 1990
cãtre Inspectoratul ªcolar al Judeþului Bihor, pentru anul
ºcolar 1990-1991 numãrul total al elevilor la cele douã
forme de învãþãmânt, zi ºi seral, era de 1.240 elevi,
cuprinºi în 44 clase. Dintre aceºtia, 225 de elevi erau cazaþi
în internatul liceului. Începând cu anul ºcolar 1990-1991,
în cadrul liceului au funcþionat ºi 6 clase de gimnaziu cu
141 de  elevi.

Actualmente, cursul seral nu mai funcþioneazã
în aceastã instituþie, iar profilurile de tip industrial au
fost desfiinþate imediat dupã 1990, din cauza mai multor
factori:

mutaþiile produse în economia româneascã
postdecembristã;

absenþa oricãrei comenzi sociale în vederea
ºcolarizãrii în aceste filiere, ca urmare a
orientãrilor noii puteri;

lipsa locurilor de muncã pentru absolvenþii
unor asemenea profiluri;

legislaþia ºcolarã în domeniu, modificãrile
survenite între timp în curriculumul naþional.
Astfel, instituþia funcþioneazã acum doar cu clase

de gimnaziu ºi liceu, într-un singur schimb: 4 clase de
gimnaziu ºi 18 de clase la liceu. Clãdirea actualului liceu
nu a fost proiectatã de la început pentru a funcþiona ca
instituþie ºcolarã preuniversitarã; însã, pe parcursul anilor
ºcolari, prin practicarea unui management performant,
spaþiile ºcolare au fost adaptate ºi optimizate spre a
permite o mai bunã desfãºurare a procesului instructiv-
educativ.

Unitatea ºcolarã este amplasatã într-o zonã
centralã, în apropierea Primãriei, rezervorul de populaþie
ºcolarã constituindu-l ºcolile generale din municipiu ºi
din alte oraºe ale judeþului, din comunele limitrofe
municipiului Oradea. Desfiinþarea cursurilor serale a
început în anul ºcolar 1993-1994, a claselor de filierã
tehnologicã (petrol, electrotehnicã ºi mecanicã) s-a
realizat începând cu anul ºcolar 1991-1992. S-a ajuns la
aceastã situaþie deoarece unitatea ºcolarã a fost gânditã
ca liceu teoretic, pentru cã profilurile industriale nu mai
aveau aceeaºi cãutare ca înainte de 1989.

În comparaþie cu alte unitãþi ºcolare, care au o
existenþã îndelungatã pe harta învãþãmântului bihorean,
Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” Oradea este un liceu de
dimensiuni medii din punctul de vedere al numãrului
de elevi, de clase ºi de cadre didactice. Apreciem cã, în
timp, numãrul claselor din liceu se va stabiliza, cel mai
probabil, la 24 (20), cu o populaþie ºcolarã între 550 ºi
650 de elevi.

În anul ºcolar 2007-2008, liceul a funcþionat cu
591 elevi (87 la gimnaziu ºi 504 la liceu) ºi 23 de clase,
cu predare în limba românã, având urmãtoarele
specializãri: matematicã-informaticã, intensiv
informaticã; matematicã-informaticã; matematicã-
informaticã, bilingv-englezã; ºtiinþe ale naturii; filologie,
bilingv-englezã; filologie-jurnalism; filologie-intensiv
germanã; ºtiinþe socio-umane. În anul ºcolar 2008-2009,
numãrul total al elevilor din liceu este de 569 (95 la
gimnaziu ºi 474 la liceu).

PATRONUL SPIRITUAL

Nãscut în anul 1872 la
Oradea, Aurel Lazãr a fost
puternic marcat de evenimentele
perioadei în care a trãit. El face
parte din generaþia de intelectuali
români crescuþi în atmosfera de
maghiarizare, inauguratã de
încheierea dualismului austro-
ungar din 1867.

Începând cu anul 1827, tânãrul avocat Aurel
Lazãr a fost factor polarizator al studenþimii române de
la Academia de Drept din Oradea. El va continua sã
participe la seratele acesteia ºi dupã absolvire, iar casa ºi
biroul sãu, tot mai frecventate de studenþi, devin locul
unde aceºtia au putut sã-ºi întãreascã sentimentele
româneºti, primind totodatã sfaturi în legãturã cu modul
în care sã acþioneze.

Personalitatea complexã a lui Aurel Lazãr poate
fi completatã cu activitatea publicisticã în care a susþinut
ºi apãrat tinerii eliminaþi de la Academia de Drept din
Oradea, fãrã drept de a se înscrie la vreo altã universitate

LICEUL TEORETIC „AUREL LAZÃR” – O ªCOALÃ PENTRU VIAÞÃ!

ªCOLI ORÃDENE
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din Ungaria. Aurel Lazãr a rãmas strâns legat de studenþii
români de la Academie, care veneau împreunã cu
profesorii lor la Tribunalul din Oradea pentru a-i asculta
pledoariile rostite în apãrarea þãranilor ºi a intelectualilor
români.

O modalitate de exprimare a sentimentelor
naþionale folositã de tinerimea ºi intelectualitatea românã
din Oradea o constituiau aºa-numitele serate de
cunoºtinþã ale studenþilor, barurile ºi petrecerile culturale
româneºti, însoþite de concerte ale corului Hilaria al
tinerimii orãdene ºi reprezentaþii teatrale. În cadrul
acestor manifestãri se recitau poezii româneºti, erau
interpretate creaþii muzicale ºi dansuri populare
româneºti. Anii studenþiei ºi stagiaturii ca avocat în
Oradea au reprezentat pentru Aurel Lazãr o perioadã de
iniþiere, de treptate acumulãri ºi de maturizare în
domeniul miºcãrii naþionale.

Intrat în confruntãrile politice ale acelor ani,
tânãrul Aurel Lazãr se afirmã repede, prin calitãþile sale
indiscutabile.

Aurel Lazãr a fost omul care a sfinþit locurile pe
unde a trecut, începând cu cele ale Bihorului, judeþ de
pãmântul ºi oamenii cãruia a fost strâns legat. N-a fost
omul pentru care tentaþia averii sã constituie mobilul
acþiunilor ºi din acest punct de vedere e greu a-i gãsi
prea mulþi egali în epocã!

Oradea, oraºul în care Aurel Lazãr s-a nãscut ºi a
desfãºurat cea mai mare parte a activitãþii sale, ºi-a legat
definitiv numele de momentul 12 octombrie 1918.
Deopotrivã, omul ºi oraºul, au fãcut ca aceastã zi mãreaþã
sã rãmânã înscrisã cu litere de preþuire în istoria luptelor
pentru libera afirmare ºi manifestare a poporului român.

Noi încercãm – spunea Aurel Lazãr, care avea
un respect deosebit faþã de culturã – sã arãtãm
splendoarea acestei culturi, farmecul ºi forþa ei, care
vor crea o desãvârºitã admiraþie între fiii acestui judeþ
ºi cã cultura românã, izvorâtã din geniul latin, se poate
mândri cã are valori asemãnãtoare cu ale altor popoare
latine, sub ale cãror raze de culturã s-au înnobilat
naþiunile europene.

BLAZONUL ªI SIMBOLURILE ªCOLII

Managementul de
calitate din ºcoalã s-a
concretizat în anul 2003
prin apariþia siglei ºi
insignei liceului. Sigla este
prezentã pe toate docu-
mentele oficiale ale ºcolii
(foi cu antet, la intrarea în
ºcoalã) fiind realizatã

preponderent în culorile liceului: galben ºi albastru.
Insigna liceului reprezintã una dintre cãrþile de vizitã ale
profesorilor ºi ale elevilor, o adevãratã mândrie a tuturor.

PROFESORI CARE AU INFLUENÞAT
DEZVOLTAREA ªCOLII

De-a lungul timpului, liceul a cunoscut o
dezvoltare din ce în ce mai pregnantã, ajungând astãzi
în primele rânduri ale liceelor de prestigiu din municipiul
Oradea situat fiind, ca valoare, imediat dupã Colegiile
Naþionale „Emanuil Gojdu” ºi „Mihai Eminescu”.
Profesorii care au influenþat dezvoltarea ºcolii au fost:
Gheorghe Turdeanu, Doina Sfârlea, ªtefan Popa,
Luminiþa Vânturache, Ioan ªereº, Ioan Vasile Micu, Vasile
Buzatu, Maria Platona, Gheorghe Dãrãban, Liana Popa,
Rodica Sabãu.

MANIFESTÃRI ORGANIZATE DE
ªCOALÃ

       În cei 18 ani de la înfiinþare în cadrul Liceului
Teoretic „Aurel Lazãr” s-au desfãºurat foarte multe
activitãþi, unele cu caracter de permanenþã, cum ar fi:
       Ziua ªcolii, Balul Majoratului, Ziua Adolescentului,
Valentine’s Day, Balul Bobocilor, Serbarea de Crãciun,
Serbarea de 8 Martie, Ziua Dragobetelui, Balul
Boboceilor, Carnavalul de Halloween, Carnavalul
Prãjiturilor, Ziua Copilului în ºcoalã ºi la Orãºelul
Copiilor, serbãri cu anumite ocazii.

Totodatã, se organizeazã acþiuni de ecologizare
constând în plantare de pomi, igienizarea spaþiilor verzi,
de Ziua Pãmântului sau în Sãptãmâna Verde,in cadrul
Sãptãmânii Voluntariatului suntem parteneri ai ASCO
Oradea in activitãþile pe care le organizeazã:vizite la
cãmine ºi centre de zi pentru persoane vârstnice, grãdiniþe
ºi centre pentru copii cu CES; existã multe manifestãri
de Ziua Europei; se colecteazã haine sau rechizite pentru
copiii sinistraþi; se organizeazã Bursa locurilor de muncã
pentru elevi, în cadrul proiectului Vreau o carierã; se
acordã burse trimestriale celor mai buni elevi ai liceului,
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în cadrul progra-
mului Învaþã pen-
tru tine, pentru
ºcoala ta ºi pentru
viaþã!; se organi-
zeazã un concurs
de ciclism ºi altul
de streetball, la ni-
vel de municipiu,

în colaborare cu Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, cu
sprijinul unei asociaþii studenþeºti ºi al firmei Coca-Cola.

Alte acþiuni organizate de ºcoalã: sesiuni de
comunicãri între Consiliile Elevilor din oraº, cu titlul CE
- prezent ºi viitor; concursuri de literaturã; medalioane
literare; concursuri de istorie la nivel de ºcoalã de
municipiu sau de judeþ, la care s-a luat mereu premiul I
sau II; concursul Sanitarii pricepuþi; excursii de studii ºi
de odihnã; întâlniri cu diferite personalitãþi (cadre
universitare, oameni de culturã, veterani de rãzboi,
reprezentanþi ai Bisericii, etc).

Momente deosebite au fost acelea în care cadrele
didactice ºi elevii ºcolii s-au întâlnit cu doi foºti miniºtri
ai învãþãmântului: Liviu Maior ºi Theodor Atanasiu, cu
regretatul Ioan Raþiu, candidat la preºedinþia României,
cu primarul ºi cu doi consilieri locali din Waregem, Belgia.

PROIECTE ªI COLABORÃRI
Proiectele, în special cele internaþionale, sunt cele

care în ultimii ani au reprezentat o preocupare a ºcolii ºi
s-au datorat în mare parte profesorilor Liana Popa,
Carmen Chira, Olga Trif, Livia Ghiurcuþa: Vicino-colegi
de bancã în Europa; Cine suntem noi? Tu ºi Eu - Noi
construim Europa împreunã (proiect Comenius)
Violenþa in societatea democraticã.Profesoara Luminiþa
Zamfira Vînturache a coordonat proiectul educaþional
transfrontalier cu Liceul Românesc “Nicolae Bãlcescu”
din Gyula Ungaria Fraþi in Europa. Profesorii Rodica
Turcaº, Nicoleta Blaj, Livia Ghiurcuþa,Cristina
Brãdãu,Carmen Bubela,coordoneazã proiecte locale ºi
naþionale: O fereastrã spre Europa; Împreunã în Europa;
Europa în liceu (împreunã cu Fundaþia LIFE), Eu ºi
Europa - de ce? (finanþat din fonduri Phare), SNAC
(împreunã cu Centrul ªcolar pentru Educaþie Incluzivã
nr.3, Oradea), Proiect de Strategie Naþionalã (parte a unui
program naþional de Acþiune Comunitarã cu girul
Guvernului României), Scriitorul meu preferat ,Liceul
Teoretic Aurel Lazãr- Viziunea unui liceu de succes 2013
,Educaþie ºi excluziune socialã(sub egida Universitãþii
Oradea),Ne pasã! Tinerii orãdeni ºi patrimoniu în secolul
XXI(coordonat de Primãria Oradea ºi Asociaþia pentru
culturã, educaþie ºi dezvoltare Accent), Adolescenþii
renunþã la fumat (in colaborare cu DSP Bihor).Fii

inteligent! Nu fi violent(organizat de ISJ ºi Poliþia de
Proximitate .

Existã colaborãri serioase ºi de duratã cu Primãria
Municipiului Oradea; cu Birourile de Integrare Europeanã
de la Primãria Municipiului Oradea, de la Prefectura
Judeþului Bihor ºi de la Consiliul Judeþean Bihor; cu
DGASPCB; cu Direcþia pentru Dialog, Familie ºi
Solidaritate Socialã Bihor; cu Agenþia pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Bihor; cu Direcþia de Sãnãtate Publicã;
cu Inspectoratul Judeþean de Poliþie; cu Universitatea
Oradea; cu Asociaþia Naþionalã Împotriva Corupþiei;cu
Agenþia Naþionalã împotriva Traficului de Persoane-
Centrul Regional Oradea;cu Centrul de Evaluare,
Prevenire ºi Consiliere Antidrog Oradea; cu Episcopia
Ortodoxã Românã; cu ECOTOP; cu Fundaþia „Albin”; cu
Uniunea Femeilor; cu Poliþia de Frontierã ºi de
Proximitate, cu Forumul ONG-urilor; cu DJTS; cu ASCO;
cu SUPHAR, împreunã cu Poliþia Rutierã; cu Centrul
„Educaþia 2000+”.

Toate aceste instituþii sau organizaþii au sprijinit
activitãþile organizate la nivel de ºcoalã, de municipiu
sau de judeþ.

PUBLICAÞII ALE ªCOLII

De la înfiinþare, în liceul nostru a avut loc o
adevãratã activitate publicisticã, susþinutã ºi de Consiliul
Elevilor, dar ºi de cadrele didactice care au înþeles dorinþa
elevilor de afirmare pe acest plan. Astfel, au apãrut
revistele: Sumus (sub conducerea prof. Doina Ilea),
Lãzãriºtii, Olimpus (care apãrea cu ocazia olimpiadelor
ºcolare), 1 Iunie (revistã destinatã elevilor de gimnaziu
din liceu), As (revistã cu orientare ºtiinþificã), Orizonturi
(revistã literarã cu articole în limbile studiate în ºcoalã:
englezã, francezã, germanã, spaniolã, rusã), toate sub
îndrumarea prof. Luminiþa Vânturache ºi prof. Nicoleta
Blaj. Au apãrut apoi revistele Jurnaliºtii, sub îndrumarea
prof. Carmen Bubela, Foaie de istorie, sub conducerea
prof. Livia Ghiurcuþa, Omnia ºi Ecclesia Minor, reviste
cu caracter religios, apãrute sub îndrumarea prof. Maria
Popa ºi prof. Cosmina Bolba.

O observaþie care trebuie fãcutã este cã toatã
munca la aceste reviste a aparþinut elevilor inimoºi ai
ºcolii, care au stabilit machetele revistelor, au scris
articolele publicate, le-au tehnoredactat computerizat ºi
le-au corectat.

Cele mai importante dintre toate, care au rezistat
timpului, sunt:

LÃZÃRIªTII – publicaþie a organizaþiei ºcolare
Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” Oradea. Primul numãr al
revistei a apãrut la 15 septembrie 1997 ºi avea un numãr
de 12 pagini. Pentru început, redacþia publicaþiei a fost
compusã din elevii: Cristian Bitea, Ciprian Manea, Diana
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Lup, Mariana Jurcanea,
aflaþi sub îndrumarea
prof. Luminiþa Zamfira
Vînturache. La început,
publicaþia a apãrut
lunar, însã în ultimii 2
ani ea a apãrut doar de
douã ori pe semestru ºi
într-un numãr special
de Ziua ªcolii. Ca
obiective, publicaþia îºi
propunea: înºtiinþarea
elevilor lãzãriºti asupra
diferitelor evenimente
din viaþa cotidianã -
curiozitãþi, informaþii

noi, programe ºcolare, prezentarea activitãþilor organizate
în ºcoalã. Ea cuprindea mesaje ºi dedicaþii, prezentarea
unor creaþii literare ale elevilor, prezentarea claselor ºi
organizarea unor concursuri cu premii. Revista a ajuns
la nr. 47 ºi are 16 pagini. Publicaþia apare într-un tiraj de
500 de exemplare, la editura Europrint Oradea. În prezent,
din redacþia revistei fac parte elevii: Valeriu Cuc,
Alexandru Nan, Ionuþ Guti, Cristian Lucaci îndrumaþi
de prof. Elvira Groza.

FOAIA DE ISTORIE - este cea de-a doua
publicaþie existentã în liceu. Primul numãr a apãrut la
12 februarie 2001, din colectivul de redacþie fãcând parte
elevii: Voichiþa Onchiº, Georgina Onchiº, Florin Oros ºi
prof. Livia Ghiurcuþa,
diriginta clasei. A fost
publicaþia clasei a X-a
E, profil istorie-ºtiinþe
socio-umane. În
prezent revista este a
clasei a X-a D, profil
bilingv englezã. Este
prima publicaþie a unei
clase din liceu. Se aflã
la nr. 28 ºi conþine între
2 ºi 4 pagini. Revista se
adreseazã elevilor din
întregul liceu, ea
apãrând lunar.
Publicaþia îmbinã ar-
monios partea ºtiin-
þificã cu cea culturalã, dovadã în acest sens fiind premiul
obþinut la concursul Tinere condeie din anul 2002,
concurs care a avut loc la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”.

Dintre obiectivele acestei publicaþii ºcolare
amintim: prezentarea celor mai importante momente
naþionale ºi intenþionale, publicarea unor creaþii literare
ºi ºtiinþifice ale elevilor clasei, înºtiinþarea cu privire la
realizãrile elevilor clasei ºi nu numai, decernarea
Premiilor Oscar profesorilor care predau la clasã, o
recompensã a elevilor faþã de activitatea depusã de cadrele
didactice pe parcursul unui an ºcolar.

JURNALIªTII - suflete puse pe hârtie – care apare
începând cu anul ºcolar 2001-2002 ca publicaþie a clasei
de profil jurnalism - clasa a IX-a E - sub directa
supraveghere a prof. diriginte Carmen Bubela. Numele
revistei a fost ales într-o orã, mai mult din glumã, dintr-un
joc de cuvinte (aceasta nu înseamnã cã nu putea fi gãsit
un nume mai bun). Re-
vista a fost ºi este un
jurnal. Scopul ei a fost
unirea, omogenizarea
colectivului, cunoaºte-
rea reciprocã, crearea
spiritului unei familii.
În spatele fiecãrui arti-
col, indiferent de ceea
ce conþine el, se aflã un
suflet, sufletul unui
adolescent care se
confeseazã unei mul-
þimi de cititori. Dincolo de fiecare cuvânt este o trãire,
pentru cã în „Jurnaliºtii”, pe lângã câteva sugestii legate
de îmbrãcãminte, machiaj, comportament, viaþã, pe lângã
informaþiile sportive ºi culturale ºi pe lângã testele,
concursurile ºi articolele amuzante, este aºternut sufletul
fiecãruia dintre elevii clasei.

SUCCESE ÎNREGISTRATE DE ªCOALÃ
Nu putem sã nu amintim ºi succesele înregistrate

de-a lungul timpului de cãtre elevii ºcolii noastre. E vorba
de prezenþa lor la fazele naþionale ale olimpiadelor
ºcolare: Paula Buzle ºi Alina Suciu - Limba spaniolã,
Carmen Sabãu ºi Alexandra Pintilie - Filosofie, Cristian
Bitea ºi Cristian Baciu - Istorie, Alexandra Þintoi , Gelina
Farcaº ºi Feier Christian- Limba germanã, Illeº Florina-
Religie. De asemeni, este vorba ºi despre participarea
elevilor noºtri la concursurile  ºcolare : Mesajul meu
antidrog(Alexandra Mariº), Impreunã, Gãseºte
comoara,Oradea o comoarã redescoperitã,Copiii ºi
drepturile lor , Lumea romanicã (Cornelia Murg,
Alexandra Ciocan) la Simpozionul internaþional
interdisciplinar Egali în faþa lui Dumnezeu într-o Europã
unitã , unde am obþinut rezultate bune ºi foarte bune.
Cu toate cã nu deþinem, din pãcate, o salã de sport, am
obþinut performanþe sportive la nivel naþional ºi
internaþional: Voichiþa Fiþ - karate, Mihail Pandor - lupte,
Dragoº Ivan - polo, Laura Tanca, Ionuþ Micu, Alexandra
Keri - tir, Florin Neaga - fotbal, Tudor Cruceru - atletism.

Ani la rând, liceul s-a situat printre unitãþile
ºcolare cu promovabilitate de 100%, sau peste 90%, la
examenele de testare naþionalã sau de bacalaureat, el
constituind o adevãratã pepinierã pentru Universitatea
din Oradea.
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Foarte mulþi lãzãriºti s-au realizat în viaþã
devenind persoane apreciate la locurile lor de muncã,
fãcând cinste familiilor lor, ºcolii ºi profesorilor care i-au
pregãtit. Dintre aceºtia îi amintim pe: Cristian Bitea,
primul preºedinte al Consiliului Elevilor, fost Subsecretar

În ultimii ani, printr-un management
performant, aspectul interior ºi exterior al unitãþii ºcolare
a fost foarte mult modificat ºi optimizat. Au fost efectuate
numeroase modificãri în structura de organizare ºi
compartimentare a ºcolii, obþinându-se astfel noi
laboratoare ºi cabinete necesare desfãºurãrii procesului
instructiv-educativ.

Liceul dispune în momentul de faþã de: 3
laboratoare (1 de biologie modern utilat,1 de fizicã; 1 de
chimie); 10 cabinete (3 de informaticã dotate cu 50 de
computere de ultimã generaþie, 1 de limba ºi literatura
românã, 3 de limbi moderne, 1 de istorie, 1 de geografie
ºi 1 de religie); 1 centru de informare ºi documentare
modern, dotat cu calculator, imprimantã ºi xerox; 1 salã
de mentorat, utilizatã de cadrele didactice ale liceului care
efectueazã practicã pedagogicã cu studenþii; 1 cabinet
de integrare europeanã „Comenius”; 1 salã profesoralã
modernã, dotatã cu calculator conectat la Internet ºi cu
imprimantã.

De asemenea, liceul mai are 1 salã festivã de 100
locuri, amenajatã cu mobilier nou ºi tehnicã audio-video
performantã; 1 cantinã cu 120 locuri, 1 hotel-internat
ºcolar cu 100 locuri; 1 cabinet de stomatologie destinat
tratamentului profilactic ºi de urgenþã, mai ales pentru
elevi; 1 cabinet medical pediatrie care rezolvã problemele
urgente ale elevilor.

Toate acestea s-au realizat cu sprijinul financiar
acordat de Comitetul Reprezentativ al Pãrinþilor din liceu,
prin sponsorizãrile ºi donaþiile primite de la Comitetele

de pãrinþi ale claselor, de la diferiþi oameni de afaceri, de
la Consiliul Local Oradea ºi de la alte persoane fizice sau
juridice. Sprijinul material cel mai consistent a venit însã
de la Direcþia Patrimoniu a Primãriei Municipiului Oradea.

În cadrul ºcolii existã ºi o bibliotecã cu peste
16.000 de volume (la înfiinþarea liceului, fondul de carte
cuprindea 10.500 volume). Biblioteca are o salã de lecturã
dotatã cu un calculator cu soft pentru evidenþa cãrþilor,
un xerocopiator. Începând cu anul ºcolar 2003-2004 au
fost cumpãrate noi volume menite sã îmbogãþeascã
fondul de carte existent în ºcoalã.

De asemenea, a fost cumpãratã aparaturã
electronicã performantã: videoproiectoare, DVD-uri,
televizoare, laptopuri, table Smart , toate destinate
desfãºurãrii procesului instructiv-educativ în
conformitate cu standardele europene privind
învãþãmântul.

Toate cadrele didactice, în special diriginþii, au
fost preocupaþi de modernizarea celor 28 sãli de clasã,
astfel încât procesul de învãþãmânt sã se desfãºoare în
condiþii optime. În acest sens au fost cumpãrate scaune
noi, au fost confecþionate bãnci în unele sãli de clasã, au
fost cumpãrate materiale didactice necesare orelor de
curs, în special pentru ariile curriculare din sfera
umanistã.

Deoarece ºcoala nu are o salã de sport pentru
elevi, în anul ºcolar 2003-2004 a fost amenajatã la demisol
o salã de gimnasticã, inauguratã de Ziua ªcolii - 12
februarie. Este o salã micã, dar cu aparaturã modernã.

de stat ºi Director General Adjunct în cadrul Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, Ciprian Scurt, inspector la
Consiliul Concurenþei, Florica Judea, director la Agenþia
„Tourist Center”, Mircea Mihãilã, director comercial la
RDS Oradea, George Ghideu, consilier la ASCO.,ºi alþii.

BAZA MATERIALÃ

Cabinete moderne
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Ea suplineºte parþial sala de educaþie fizicã a cãrei lipsã o
resimþim. Orele de educaþie fizicã se desfãºoarã în cele
douã sãliþe din vecinãtatea bibliotecii ºcolii. Acestea sunt
mult prea mici pentru o derulare normalã a orelor de
educaþie fizicã, însã sperãm ca pe viitor sã se obþinã
terenul pe care sã fie ridicatã o modernã salã de sport.

Aparate din sala de gimnasticã

A fost cumpãratã aparaturã electronicã, a fost
informatizat procesul de învãþãmânt din liceu, au fost
modernizate birourile pentru personalul nedidactic ºi s-
au igienizat spaþiile sanitare, acestea ajungând la
standarde europene.

Pentru cã liceul are ºi un internat ºi o cantinã, în
anul ºcolar 2003-2004 au început modernizãrile ºi în
acest domeniu. Este vorba de confecþionarea unui nou
mobilier pentru internat, de amenajarea bãilor existente
în fiecare camerã din internat ºi de amenajarea sãlii de
mese ºi a bucãtãriei. Pe lângã acestea, au fost dotate cu
tot materialul necesar ºi 4 camere de oaspeþi, s-au
parchetat, raºchetat ºi s-au pus geamuri ºi uºi termopan
la 16 camere din internat; s-a montat gresie în sala de
mese. Camerele din internat au fost dotate cu mobilier

Aspecte din sãlile de clasã

nou:paturi, scaune,mese etajere,toate bãile au fost supuse
reparaþiilor capitale:alimentarea cu apã caldã ºi rece,
faianþã,gresie,încalzirea centralã.

S-au realizat multe, mai ales în ceea ce priveºte
procurarea ºi confecþionarea materialului didactic, pentru
a putea spune, pe drept cuvânt, cã în liceu procesul
instructiv-educativ se desfãºoarã la cele mai înalte
standarde.

RESURSE UMANE

În prezent Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” are 44
de cadre didactice (2 cu titlul de doctor, 3 doctoranzi, 21
cu gradul didactic I, 9 cu gradul didactic II, 10 cu
definitivatul ºi 4 debutanþi). Existã 9 persoane încadrate
ca ºi cadre didactice auxiliare ºi 16 ca personal nedidactic.
Mai lucreazã în ºcoalã 1 medic generalist, 1 medic
stomatolog, 2 asistente medicale ºi 1 psiholog
ºcolar.Lucrãrile de reparaþii ºi întreþinere  sunt efectuate
de doi muncitori, 15 angajaþi ca personal nedidactic, 9
personal didactic auxiliar.

Cadrele didactice
din anul ºcolar 2008/2009

Luminita VÂNTURACHE; Tabita GRIGORAª;
Laura LUP; Crina JOLDOª; Elena DUMITRAª;
Violeta FETEA – Limba Româna

Romulus PLEª ; Lavinia MARINCA; Daniela
CÃUª; Florica DRAGOª – Matematicã

Dorina FAUR; Viorel MUSCAª; Simona
DERªIDAN – Informaticã

Felicia SIM – Educaþie Tehnologicã

Ioan MICU; Maria VARODI; Tunde POPOVICI –
Fizicã
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Rodica SABÃU; Rodica TURCAª – chimie

Nicoleta BLAJ; Natalia GÂRBA; Liana POPA;
Liliana ARDELEAN; Carmen CHIRA – Limba
englezã

Carmen SELEGEAN; Elena PEREª – Limba
Francezã

Carmen BUBELA – Limba Germanã

Victoria POP; Ana TUDUCE – Biologie

Elvira GROZA; Paula VIDICAN – Socioumane

Olga TRIF; Cristina BRÃDÃU – Geografie

Livia GHIURCUÞA; Florina BULC – Istorie

Corneliu BANDICI; Ioan Eugen ILIªOI –
Educaþie Fizicã

Zita BONDAR; Alina MUREªAN – Educaþie
Muzicalã

În anul ºcolar 2008-2009, Liceul Teoretic „Aurel
Lazãr” a realizat 4 clase a IX-a de liceu (în limba românã),
filiera teoreticã, în profilele real ºi uman, astfel:

• Profil real, specializãrile:
- Matematicã-informaticã - 28 de locuri, 1 clasã

- ultimele medii de intrare 8,21 (2006); 8,76 (2007); 8,49
(2008);

Emilia NEGRU – Educaþie Plasticã

Vasile JUNCU; Silviu DOBAI – Religie

Diana LUNG –Psiholog ºcolar

Personal auxiliar

Laura PELEª – Secretar ºef

Geanina UIVAROªAN; Cornelia LAZÃR –
secretar

Dorina GHENÞ – Contabil ºef

Maria COSMA – Casier

Ioan CHEREGI – Administrator

Roxana PLISCO – Bilbliotecar

Ionut MICU – Informatician

Gabriela MANOLE – Pedagog

PROFILURI ªI SPECIALIZÃRI, 2008-2009

- ªtiinþele naturii - 28 de locuri, 1 clasã - ultimele
medii de intrare 8,24 (2006); 8,62 (2007); 8,27 (2008);

• Profil uman, specializãrile:
- Filologie, bilingv englezã - 28 de locuri, 1 clasã

- ultimele medii de intrare 7,76 (2006); 6,80 (2008);
- Filologie, jurnalism - 28 de locuri, 1 clasã -

ultima medie de intrare 8,24(2008).

LICEUL TEORETIC „AUREL LAZÃR” – O ªCOALÃ PENTRU VIAÞÃ!

ªCOLI ORÃDENE

A R I T M O G R I F

12 9 3 5 20 12 19 5 15 17 5 19 9 3 1 20 17 5 12 12 1 22 1 17

9 3 1 12 18 3 5 18 16 9 18 17 17 20 2 16 2 12 1 4 20 1 4 5

18 20 18 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 10 15 17 1 18

15 1 14 18 20 18 20

9 14

9 13 18

20

13

4

17

1

1

3

20

2

5

6

17

20

13

16 19 12

16

9

13

20

4

8

3

14

20

10

18 12 1

7

2

20

2

2 15

10

6 15

17

7

17

2

5

16

Înlocuind cifrele cu litere, veþi gãsi pe orizontala A–B o ºcoalã orãdeanã, iar pe verticalã – nume ale profesorilor ei.

BA

Constantin BUTIªCÃ
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Pentru orice om noþiunea de casã este un simbol
al vieþii, este alfa ºi omega existenþei umane. Locul
care obþine sensul de casã devine sfânt ºi un punct
de reper în diagrama existenþialã umanã. În viaþa
unui om aceastã noþiune începe de la casa
pãrinteascã, trecând apoi, provizoriu, ºi asupra unui
cãmin studenþesc, a unei camere de hotel dintr-o
þarã oarecare, a unei cabane sau sãlaº de turist. Timp
de o sãptãmânã pensiunea din Pãdurea Neagrã a
Sindicatului Liber al Pedagogilor din judeþul Bihor
a fost casa unui grup de pedagogi din Republica
Moldova. Din trei ºi pânã, la zece august cei ºapte
oaspeþi basarabeni s-au aflat în graþia generoasei
gazdei/vicepreºedintele Sindicatului bihorean al
pedagogilor, dl. Gheorghe Blaj, care avea grijã ca dupã
încheierea programului, zilnic, sã-i aducã acasã, la
pensiunea unde fuseserã cazaþi.

Echipa de pedagogi din Chiºinãu ºi Cahul,
condusã de cunoscutul deja pe meleagurile bihorene
scriitor, ziarist ºi profesor basarabean Ion Iachim, a
avut o întâlnire cu colegii de la Grupul ªcolar al
comunei Popeºti, în cadrul cãreia au fãcut un schimb
de opinii bazate pe experienþa lor în domeniu. S-a
vãzut evidenta diferenþã a bazei materiale a ºcolii
din Popeºti, tocmai aflatã în renovare în temeiul unor
granturi europene, în comparaþie cu cea a ºcolilor
basarabene rãmase, din vina unor ambiþii ale
conducerii politice ale statului moldovean, în afara
Uniunii Europene. Un moment revelatoriu al acestei
întâlniri a fost ideea înfrãþirii ºi constituirea unor

relaþii de lungã duratã cu ºcoli ºi comune din Re-
publica Moldova. Basarabenii, vãduviþi atâta amar
de vreme de posibilitatea de a cunoaºte fascinantele
frumuseþi ale Þãrii, au avut posibilitatea de a savura
cu ochii ºi cu inima podoabele þinutului bihorean -
strãvechea cetate a Oradei, Biserica cu Lunã,
Universitatea, strada pietonalã din centrul oraºului,
impresionantele peisaje ale Munþilor Apuseni cu
fantastica „Peºterã a Urºilor”, un veritabil mãrgãritar
turistic al þinutului Criºanei.

Oricând ºi oriunde se încheia itinerarul zilnic al
grupului de basarabeni, expresia finalã era „Acum,
mergem acasã!”. Pensiunea din Pãdurea Neagrã era
casa care-i aºtepta cu muºcate la ferestre, cu pâinea
ºi sarea pe masã ºi cu voia bunã a moþului care, vorba
cântecului, ºlagãr al plaiurilor bihorene „cu puºca ºi
cureaua latã, ce bãrbat eram odatã, la vânat prin
munþi ºi vãi, cu ortacii mei...” La plecarea de acasã -
acasã, grupul basarabenilor a avut sentimentul cã
versul unei alte perle folclorice, care i-a însoþit pe
parcursul întregii sãptãmâni de vis bihorean, se referã
doar la perioada de pânã la sosirea lor în þinutul
Criºanei. Zice cântecul „cã bogat - e greu, ºi sãrac - e
rãu, nici nu ºtii cum e mai bine, cãci la toþi ni-i greu”.
Pe drumul spre casa lor din Basarabia cei ºapte cu
Bihorul în suflet au înþeles cã sunt în drept sã
precizeze cã la toþi ni-i greu, doar pânã când se va
produce mult jinduita reîntregire a neamului
românesc.

Nicolae RUSU

A C A S Ã

OASPEÞI DRAGI

COMPLEXUL DE LA PÃDUREA NEAGRÃ
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Am aflat de programul Honeywell Educators @ Space
Academy 2008 de pe un site pe care un profesor ce participase în
anul precedent îºi publicase impresiile pline de entuziasm. Am aplicat
în toamna anului trecut fãrã sã mã gândesc prea mult la ºansele mele
de a accede la acest workshop, fiind la acel moment chiar puþin
circumspect. Cu destul de multã surprizã, dar de ce sã nu recunosc ºi
cu deosebitã satisfacþie, am primit pe la începutul lunii martie un
email prin care eram felicitat pentru faptul cã am fost acceptat în
acest program.

A început apoi
o cursã contra cro-
nometru: înscrierea
pentru interviul de la
Ambasada S.U.A. din
Bucureºti, primirea
vizei, achiziþionarea
online a biletului de
avion, încropirea
bagajului.

Cu aprobarea
conducerii ºcolii C.N. „Mihai Eminescu”, din Oradea ºi având toate
celelalte condiþii îndeplinite, am purces spre Budapesta  pe data de 10
iunie 2008 (noaptea) de unde „m-am îmbarcat” având ca primã
destinaþie Londra, iar apoi Charlotte (S.U.A.), destinaþia finalã fiind
Huntsville (Alabama, S.U.A).

Era prima mea experienþã de cãlãtorie cu avionul ºi desigur
prima vizitã în State; aveam sã fiu pentru prima datã deasupra norilor.
Nu pot sã zic cã am avut un drum lipsit de peripeþii: la Charlotte
condiþiile meteorologice nu au permis decolarea în condiþii de siguranþã
ºi a trebuit sã aºtept a doua zi pentru a ajunge la destinaþie.

Odatã ajuns în Huntsville, am fost preluat ºi direcþionat cãtre
apartamentul din campus care-mi fusese rezervat, dupã care am fost
dus la activitãþile care deja se desfãºurau, deºi întâmpinam deja mici
probleme datorate diferenþei de fus orar.

Primul lucru pe care l-am aflat a fost faptul cã cei peste 120 de
profesori care fãceau parte din prima serie a acestui program erau
împãrþiþi în 6 echipe. Fiecare echipã purta un nume sugestiv:
Determinare, Inspiraþie, Explorare, Unitate, Integritate, Destin ºi
avea doi team-leaderi. Am mai remarcat cã majoritatea profesorilor
participanþi erau americani, dar a fost vorba ºi de profesori români,
jamaicani, indieni, englezi sau din Africa de Sud, deci o adevãratã
diversitatea de civilizaþii ºi culturi educaþionale.

Programul zilnic era aproximativ de la 7 dimineaþa pânã la 7-
8 seara, incluzând trei mese ºi o gamã largã ºi diversã de activitãþi,

traininguri ºi work-
shopuri, atât educa-
þionale cât ºi fizice.

Am participat
la lecþii de matema-
ticã, chimie, ºtiinþe
în general. Când zic
lecþii, nu mã refer la
sensul clasic, autoh-
ton, al termenului:
un profesor care stã

ºi prezintã lecþia, eventual mai scoate câte un elev la tablã; aici procesul
didactic se desfãºura puþin diferit:  orice noþiune predatã era însoþitã
de  aplicaþia ei practicã: fie cã era vorba de un proces sau fenomen
chimic, fie cã era vorba de operaþii cu numere sau determinarea
minimului unui ºir, toþi eram implicaþi. Voi exemplifica câteva activitãþi
de acest gen: am primit de exemplu etichete cu numere, fiecare dintre
noi fiind un numãr ºi a trebuit sã facem anumite operaþii cu aceste
numere pentru a ajunge la un anumit rezultat dat; sau am primit
materiale din care sã ne construim oraºul viitorului de pe Marte aºa
cum ni-l închipuim noi sau a trebuit sã realizãm o izolaþie cât mai
bunã împotriva focului.

Nu pot sã trec peste ziua în care am participat la „Aviation
Challenge” - o suitã de probe fizice care au simulat de-adevãratelea
(dacã se poate spune aºa) scufundarea într-un submarin, lansarea cu
paraºuta, recuperarea din apã, adicã acele antrenamente fizice pe care
le urmeazã ºi cei care se pregãtesc pentru a deveni viitori astronauþi.

Apoi au mai fost vizitele la muzeu unde erau expuse diferite
reconstituiri ale unor rachete ºi chiar unele exponate din exterior erau
adevãrate foste sonde spaþiale ºi chiar un orbiter. Tot aici era un fel de
parc de distracþii cu diverse aparate care efectiv te lansau în aer sau te
învârteau pentru a simþi o apãsare de 4G sau mai aveai posibilitatea
de a te juca cu o maºinã gen rover.

Trebuie sã amintesc ºi de zilele în care am realizat ºi lansat cu
succes mini-rachete, unele bazate pe apã ºi presiune, altele pe diverºi
catalizatori.

Dar activita-
tea care mi-a plãcut
ºi m-a impresionat
cel mai mult rãmâne
„Misiunea spaþialã”.
De fapt e vorba de
douã misiuni, fie-
care având un train-
ing iniþial. În ce au
constat acestea? Fie-
care echipã era
împãrþitã în trei grupuri ºi fiecare persoanã avea un rol bine stabilit
(aceleaºi roluri cu a celor de la NASA) pe care îl realiza urmând scriptul
aferent rolului sãu din misiune. Cele trei grupuri corespundeau
Centrului de Comandã al Misiunii, Staþiei Spaþiale Internaþionale,
ºi Echipajului de pilotare. Am beneficiat de simulatoare care imitau
perfect pe cele de la NASA, eu personal având în prima misiune un rol
la Centrul de Comandã, iar în a doua misiune am fost copilot.

Impresii finale? Cred cã a fost o experienþã unicã, cu adevãrat
educativã din toate punctele de vedere, recomand oricãrui profesor sã
se înscrie cu încredere în acest program; nu are nimic de pierdut doar
de câºtigat în plan profesional ºi nu numai. Sã nu uit sã amintesc:
lidera noastrã de echipã a fost „cea mai tare” ºi îi aduc mulþumiri pe
aceastã cale pentru susþinerea ºi spiritul de echipã de care a dat dovadã
pe tot parcursul programului. Mai trebuie sã menþionez faptul cã mi-am
fãcut prieteni deosebiþi dintre profesorii care mi-au fost colegi de echipã
ºi care au dat dovadã de un deosebit simþ colegial ºi un fermecãtor
simþ al umorului.

 Viorel Muscaº,
C.N. „Mihai Eminescu“ - Oradea

Viaþa la Viaþa la Viaþa la Viaþa la Viaþa la NNNNNASAASAASAASAASA vãzutã prin ochii unui profesor orãdean vãzutã prin ochii unui profesor orãdean vãzutã prin ochii unui profesor orãdean vãzutã prin ochii unui profesor orãdean vãzutã prin ochii unui profesor orãdean

EXPERIENÞELE COLEGILOR NOªTRI
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În peisajul agitat al publicisticii actuale,
preocupatã mai ales de temele curente, electorale
sau nu, apariþia unei cãrþi care ar putea face luminã
asupra trecutului destul de recent nu poate fi decât
salutarã. Mãrturiile despre aºa-zisa epocã de aur sunt
puþine, ºi cu trecerea timpului devin tot mai
subiective ºi mai inexacte. Oamenii care s-au aflat
aproape de vârful puterii comuniste, credincioºi sau
nu, au cam îmbãtrânit, au mai petrecut ºi câþiva ani
prin puºcãriile democraþiei, pe baza unor procese pe
care posteritatea nu le va considera altfel decât
politice. Cei tineri ºtiu puþin sau foarte puþin despre
acele vremuri, dar cei care le-au trãit la vârsta maturã
au curiozitatea de a afla cum s-a putut instala o
dictaturã, cum s-a menþinut ºi cum s-a prãbuºit. În
aceste condiþii, apariþia unei cãrþi precum Meditaþii
necenzurate de Silviu Curticeanu, ºef al cancelariei
lui Ceauºescu în perioada cea mai neagrã, între 1975
ºi 1989, nu poate fi decât interesantã.

În primul rând pentru prezumþia de sinceritate,
deoarece autorul cautã sã îºi dea seama cum a fost
posibilã o atât de amplã mistificare sau
automistificare, sã observe sine ira et studio evoluþiile
de la o lume la alta ºi înapoi. În al doilea rând,
beneficiind de o profundã pregãtire juridicã,
analizeazã mituri ºi realitãþi ale lumii actuale, de
exemplu avantajele ºi limitele separaþiei puterilor în
stat. În al treilea rând, pentru cã îºi duce ideile pânã
la capãt, cu determinarea unui om aflat la o anumitã
vârstã ºi pe care îl preocupã mai mult rostirea
adevãrului decât pasagerele avantaje. Am citit destule
cãrþi de mãrturisiri în care autorii propuneau sã
dezvãluie marea cu sarea, dar, când sã punã punctul
pe i, gândurile ºi rândurile fugeau în altã parte.

Cartea se constituie din 173 de paragrafe grupate
tematic, unele referindu-se la hârtoapele politicii
româneºti dinainte de decembrie 1989, altele la
orbecãitul prin labirintul tranziþiei, autorul devenind
ºi un cronicar al unui prezent care devine clipã de
clipã trecut. Paragrafele - nu juridice - au o certã
vioiciune a stilului, un categoric umor, de exemplu

în discuþiile cu umbra sau în consideraþii de genul
socialismul i-a pus omului nou botniþã, sã nu muºte,
ºi lacãt la gurã, sã nu vorbeascã ce nu trebuie. Ce
s-a întâmplat cu acestea în tranziþie, citiþi ºi
dumneavoastrã.

Dupã un set de preludii despre omul (politic sau
nu) de ieri ºi de azi autorul se ocupã, pe aproape 200
de pagini, de Umbrele amintirilor, amintiri   dispa-
rate despre viaþa în apropierea/subordonarea
cuplului dictatorial. Nu putem sã nu observãm cã
fostul ºef al cancelariei lui Ceauºescu are, asemenea
multor români, o pãrere mult mai bunã despre el
decât despre ea. El e un produs, dacã nu cumva chiar
o victimã, a unei ideologii ºi a unui sistem în care a
crezut orbeºte pânã la glonþul final, preparat prin
cancelariile europene; ea a dãunat oricãrei bune
intenþii, a lui, a fiului Nicu sau a altora. Mai rãmâne
doar un pas pânã sã ne lãudãm cã suntem singurul
popor care a avut, pe lângã un dictator, ºi o
dictatoare!

Dupã câteva scene din culisele politicii ultimilor
ani ai comunismului apare un interludiu, ca o
întoarcere la documentele de bazã ale statului care
se vrea de drept, mai ales pe filiera francezã:
Declaraþia drepturilor omului ºi cetãþeanului de la
revoluþia din 1789 ºi preambulul primei constituþii
postbelice a Franþei.

Apoi partea a doua se referã la prezent, începând
de imediat dupã 1989 ºi pânã în anul 2006, cu
comentarii pertinente la adresa politicii ºi oamenilor
politici de astãzi, de la noi pânã în America. Cartea
se încheie cu un epilog, Acord final, garnisit cu un
vers celebru din Horaþiu despre trecerea timpului,
cu consideraþii generale, în tonul restului cãrþii:
despre Ceauºescu arhivele CC ne vor aduce date mai
multe, ºi rele, ºi bune; cât despre ea, se va confirma
doar rãutatea. Fascinat de tranziþie, de libertatea
vorbei, autorul declarã cã nu s-a putut opri sã nu
comenteze, cu luciditate, realitãþile unei alte lumi
decât cea în care a fost lângã centrul puterii. ªi, dupã
cartea care a ieºit, bine a fãcut!

Amintiri despre ieri ºi azi

Silviu Curticeanu Memorii necenzurate,
Editura Historia, Bucureºti, 2007

 Prof. Eduard Tesler
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Noi, cadrele didactice, avem de ce sã fim necãjiþi! Guvernul nu ne dã ce ne-a votat Parlamentul, ziariºtii aserviþi mai cã-s gata
sã ne transforme în „teroriºti naþionali“... Cine sã ne ajute? Desigur, doar Dumnezeu!

Aºa cã, stimaþi colegi, haideþi sã înlocuim ultimul cuvânt de pe primul rând negru al copacului cu „guvernanþi“.
Iar ultimul cuvânt al copacului, sã-l înlocuim cu expresia „lui Tãriceanu“ (negru de tot!).
Apoi, cu naivitatea care ne caracterizeazã, sã facem toþi faptele bune din copacul fericirii... guvernanþilor, pe care îi rugãm sã

priveascã salariile noastre de... neînþelegãtori. Salarii niciodatã... cultivate! (negru de tot!).

COPACUL FERICIRII

Învãþãtor debutant  - 942 lei; definitiv (10 ani vechime) - 965 lei
Institutor II, debutant - 944 lei; definitiv (10 ani vechime) - 986 lei
Institutor I, debutant - 974 lei; definitiv (10 ani vechime) - 1005 lei

Profesor II, debutant - 1054 lei; definitiv (10 ani vechime) - 1066 lei
Profesor I, debutant - 1104 lei; definitiv (10 ani vechime) - 1125 lei
Salarul maxim în învãþãmântul preuniversitar îl are profesorul I, cu

gradul didactic I, peste 40 ani vechime, 2134 lei!!
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