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Ultimii doi ani ºcolari au însemnat pe rãbojul
lor cotituri ºi convulsii, realizãri ºi eºecuri,

speranþe ºi iluzii spulberate în rândul angajaþilor
din instituþiile din învãþãmantul preuniversitar. La
final de mandat, Guvernul a fost prea obosit de
povara guvernãrii, mereu hãituit, încolþit, discre-
ditat ºi compromis (atât de preºedinte cât ºi de
opoziþia PSD). Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
fost primenit în trei rânduri: Hârdãu în locul lui
Miclea, Adomniþei, în locul lui Hârdãu, Anton
Anton în locul lui Adomniþei. Anton a lãsat locul
altor vânzãtori de iluzii, altor conducãtori pe care,
chipurile, îi meritãm cu prisosinþã. Sã încercãm o
radiografiere a evenimentelor ºi repercusiunii ace-
stora asupra activitãþii SLÎ Bihor. Cel mai îndrep-
tãþit ghid nu poate fi altcineva decât preºedintele
organizaþiei judeþene, prof. Ioan Þenþ, pe care îl
salutãm!

– Vã salut! Apreciez termenul medical ,,radio-
grafie” pe care l-aþi folosit în introducere deoarece cred
cã atât la nivel local, judeþean, cât ºi la nivel naþional,
sindicatul nostru a acþionat de multe ori ca un... chirurg
– uneori estetician, alteori internist ºi ortoped, din
pãcate ºi autopsist, câteodatã.

– Adicã ?!
– Adicã au fost promulgate legi, ordonanþe,

hotãrâri iar noi a trebuit sã intervenim cu presiuni,

uneori cu procese în instanþã pentru respectarea
termenelor, pentru interpretarea corectã ºi nu
dezavantajoasã pentru dascãli a acestora. A
trebuit sã traducem uneori din românã în românã
termeni precum lege, contract colectiv de
muncã , sã arãtãm cã indexarea  nu este
echivalentã cu creºterea salarialã, cã tichetele
cadou sunt tichete cadou, cã prima de vacanþã
este primã de vacanþã, etc.

– Aþi putea sã precizaþi câteva repere ale evo-
luþiei evenimentelor din învãþãmântul ultimilor
ani, ale intervenþiei ministerului în procesul educa-
þional? Vã rugãm sã precizaþi ºi cum s-au reflectat
ele în rândul personalului din învãþãmânt precum
ºi care au fost reacþiile SLÎ Bihor în acest timp.

– Am sã încerc sã trec în revistã, punctual,
„filmele“ prezentate de minister ºi intervenþiile,
corecþiile, executate de sindicat.

  Aºadar, la 01.01.2007 ºi la 01.04.2007 s-a
indexat (nu s-a mãrit, nu a crescut) salariul între-
gului personal din învãþãmânt cu 5%, respectiv
cu 2%.

  La 01.06.2007 în urma discuþiilor din
Comisia paritarã s-a hotãrât creºterea salariului
personalului nedidactic cu 10%.

  Anul ºcolar 2006/2007 s-a încheiat cu
acelaºi gust amar al inflaþiei (reale) pe care,
oricum, nu avem cum sã o acoperim.

 Alexandru Popoviciu  Constantin Butiºcã
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  La 20 iulie 2007 s-a promulgat Legea 220
(O. U. G. 15) prin care personalul didactic cu gradul
I ºi vechime de 25 ani beneficia de 10%  creºtere
salarialã. Ce strategie mârºavã ?! În învãþãmânt
sunt bãtrâni ºi copii. Mai întâi bãtrânii! Adicã
divide et impera!

  În luna octombrie 2007 a apãrut pentru prima
datã ideea majorãrii substanþiale a salariilor din
învãþãmânt, în cadrul unor discuþii cu dna
Andronescu de la PSD.

 Anul calendaristic 2007 s-a încheiat sub
auspiciile celor 15% trecute în contul personalului
didactic dar ºi a celui  didactic auxiliar de la 01
octombrie 2007 ºi, mai ales, sub pronunþarea
sentinþei în procesul câºtigat pentru învãtãtorii
ºi educatorii cu grad I ºi vechime de 25 de ani:
plata celor douã ore peste norma didacticã,
retroactiv pe ultimii 3 ani (prima, începând cu
decembrie 2007, a doua, începând cu octombrie
2008.

Anul 2007 a fost unul destul de liniºtit ºi
prolific, poate ºi pentru cã a fost anul Conferinþei
Naþionale FSLÎ care a împrospãtat ºi revigorat
Biroul Naþional cu un prim-vicepreºedinte ºi cu
un secretar general, ambii foarte energici ºi
entuziaºti.

– Aºadar anul 2007 s-a încheiat cu realizãri
notabile dar ºi cu multe nemulþumiri! Ce s-a
întâmplat la începutul anului 2008?

– Începând cu 01. 01. 2008 s-a revenit asupra
Legii 220, astfel cã prin Ordonanþa de Guvern
nr. 15 vor profita de majorarea de 10% a salariului
ºi profesorii debutanþii precum ºi cei cu definitivat
sau gradul 2.

– Debut cu dreptul în 2008! Sau nu ?!
– Am mai fãcut un pas, am mai urcat o treaptã

însã apele nu s-au limpezit ºi a urmat un ºir lung
de procese ºi manifestãri sindicale, toate cu
scopul de a cosmetiza, de a corecta intervenþiile
ministerului într-o reformã utopicã ºi ruptã de
realitate. S-a declanºat în martie procesul pentru

primele de vacanþã (conform Ordonanþei 146).
Termenul de judecatã a fost fixat pe 8-9 ianuarie
2009, dupã ce la primul termen procesul s-a
amânat. Tot în martie, în urma discuþiilor din
Comisia paritarã s-a obþinut un spor de ecran de
15%, hotãrâre aplicatã însã în ºcoli în mod
aleator, arbitrar.

– D-le preºedinte, se pare cã procesele ºi
discuþiile în Comisiile paritare au devenit o formã
destul de eficientã de rezolvare a doleanþelor
personalului din învãþãmânt…

– Bineînþeles! Toate acestea însã presupun
nervi, stres, cheltuieli imposibil de suportat dacã
n-am fi o organizaþie puternicã ºi din punct de
vedere financiar! La sfârºitul anului ºcolar
2007/2008 am declanºat un proces pentru
diferenþele prevãzute în Contractul colectiv de
muncã prin coeficienþii de multiplicare prevãzuþi
în Legea 220 ºi în O. U. G. 15, pentru personalul
didactic ºi didactic auxiliar ºi în Legea 231,
pentru personalul nedidactic. Cu alte cuvinte o
corecþie legalã a termenului de la care trebuia
sã beneficiem de aceste mãriri salariale. Anul
ºcolar 2007/2008 s-a încheiat fãrã ca noi sã
avem certitudinea cã... legea e lege ºi cã se va
respecta graficul de indexare din acest an ºi
anume 6 % de la 1 aprilie 2008, 6% de la 1
octombrie 2008 (plus 3 %, dacã se vor îndeplini
indicatorii de dezvoltare economicã, þinta
inflaþiei, creºterea salariului minim pe economie,
creºterea productivitãþii muncii).

– Ce a urmat?
– O nouã surprizã însã, la 16 septembrie 2008

premierul a anunþat la televizor mãrirea pensiilor
de la 1 octombrie, iar ,,majorarea” salariilor din
învãþãmânt, de la 1 noiembrie. Aceastã apariþie
televizatã a primului ministru a determinat o
inflamare a situaþiei în rândul salariaþilor noºtri
având în vedere cã, din nou, legea nu a fost
respectatã. Primul ministru probabil nu a fost
informat cã Ordonanþa 15 a fost publicatã în
Monitorul Oficial din 1 februarie 2008. Drept
consecinþã, organele de conducere din cele 4
federaþii din învãþãmânt s-au întâlnit ºi au
hotarât declanºarea unor acþiuni de protest.

– Anul ºcolar 2008/2009 a început, deci, oare-
cum derutant. Nici Legea salarizãrii unice, nici un
Statut al cadrelor didactice rezonabil ºi, colac peste
pupãzã… fantoma Legii 221/2008 – votatã,
declaratã constituþionalã ºi promulgatã de
preºedinte, nu s-a aplicat, totuºi. Ulterior acel
guvern a dat o Ordonanþã de urgenþã prin care a
anulat prevederile Legii 221. Curtea Constitu-
þionalã a declarat aceastã ordonanþã neconstitu-
þionalã, ca atare trebuia aplicatã Legea 221, dar
surprizã: acelaºi guvern a dat o altã ordonanþã de
urgenþã prin care au abrogat-o pe prima… Curtea
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Constituþionalã se va pronunþa din nou, având în
vedere cã numai un singur articol din ordonanþa
veche a fost schimbat, restul ordonanþei
rãmânând identic. Ce s-a întâmplat în octombrie?

– În octombrie, cu jalba în proþap, am luat iar
drumul capitalei, la mitingul de protest organizat
de federaþiile sindicale din învãtamânt. Am
consultat membrii de sindicat, iar la 10 noiembrie
2008 am declanºat greva de avertisment
asumându-ne toatã responsabilitatea. Un câºtig
al acestei greve a fost faptul cã abia acum unii
colegi au înþeles cã n-am obþinut niciodatã nimic
decât în urma protestelor, a exprimãrii
nemulþumirilor. La 14 noiembrie, în urma unui
comunicat cãtre liderii de zonã am suspendat
greva generalã urmând sã aºteptãm instalarea
noului Guvern ºi, mai ales, aplicarea retroactivã
a Legii 221/2008. Ca ºi altã datã, am fost ºi
acum naivi crezând în promisiunile PSD-ului ºi
ale PD-L-ului.

– Ce pãrere aveþi despre mascarada din jurul
Legii 221? Nu sunt fonduri! Ba sunt! Dar la salarii
dispar comisioanele! „Provocaþi inflaþie, destabi-
lizare” ni s-a spus... ªi totuºi, pentru cei din sãnã-
tate s-au gãsit fonduri, ce-i drept, destul de discret.
ªi pentru cei din justiþie, ºi nu puþine...

– Ce sã mai cred? Ce pot sã mai spun? Sun-
tem în România tuturor posibilitãþilor. Cred cã vin
vremuri tulburi. Scoºi în stradã, umiliþi în mass-
media, discreditaþi în faþa opiniei publice (asmu-
þitã împotiva lor) dascãlii din România de azi nu
mai au prea multe de pierdut. Nu m-ar mira din
cale afarã dacã ISJ Bihor ar înregistra într-o zi
8000 de demisii. Nimeni nu este de neînlocuit.

– Ar fi o dovadã de slãbiciune sau de putere ?
– De slãbiciune!
– Sã înþelegem cã rãspundeþi… politic?!
– Sã se înþeleagã cã nu este pentru prima data

când guvernarea acuzã dãscãlimea de destabili-
zare a economiei þãrii, de lipsã de profesionalism.
Ne acuzã cã noi determinãm creºterea inflaþiei,
ne acuzã… de te miri câte le trece prin cap. Dar
noi, ce sã mai spunem?!…Banii alocaþi bugetului
învãþãmântului pe anul 2007 au fost furaþi
printr-o rectificare negativã de buget ºi din acel
6% din PIB aplicat învãþãmântului a rãmas doar
un buget rahitic. Acest lucru s-a repetat ºi în anul
2008. Legea 221 nu a fost aplicatã, iar recti-
ficarea negativã a bugetului pentru învãþãmânt
a fost fãcutã. Considerãm aceastã mãsurã ca o
nesimþire totalã din partea guvernului, o jignire
profundã la adresa salariaþilor din învãþãmânt.
La sfârºit de mandat, premierul Tãriceanu ºi-a
arãtat muºchii cãtre cea mai amãrâtã ºi mai prost
plãtitã categorie socio-profesionalã bugetarã.

– Un cuvânt referitor la bilanþul fãcut pe cei doi
ani…

– Ne asumãm pe mai departe rolul...
leucocitelor, acela de a ,,vindeca” rãnile
sistemului educaþional preuniversitar, deplân-
gând Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii care
devine o gaurã neagrã, un Triunghi al Bermude-
lor în care ne pierdem toþi, ºi ca naþiune. Mã întreb
cum poate fostul prim-ministru sã se uite în ochii
foºtilor sãi dascãli, care cred cã simt pentru el
cel mult ignoranþã?!

– Sã revenim la Legea 221/2008,
– PSD-ul ºi PD-L-ul au promis cã pun Legea 221

în aplicare imediat ce ajung la guvernare. Au
ajuns ºi... au uitat promisiunea. Au invocat criza,
lipsa de bani în vistieria statului. În acelaºi timp
au dat altora sume colosale, ca diferenþe de
salarii, din... 2003! Legile nu sunt legi totdeauna,
toþi bugetarii sunt egali doar cã unii sunt mai egali
decât alþii! Am fost pãrãsiþi ºi pãcãliþi chiar ºi de
preºedintele þãrii!

Cu ocazia tezelor unice am convocat Colegiul
judeþean al liderilor SLÎ Bihor ºi am declanºat
greva generalã. Ministerul a amânat teza ºi noi
am fost din nou pãcãliþi. Deºi am intrat în grevã
pentru aplicarea Legii 221, am ieºit din grevã,
obþinând doar promisiunea unei… legi a
salarizãrii unice! De data aceasta ne-a pãcãlit
chiar ºi conducerea la vârf a þãrii!

Traian Bãsescu a primit de la FSLÎ strategia
privind Reforma sistemului de învãþãmânt ºi a
promis o lege a salarizãrii unice, cu o ierarhizare
corespunzãtoare. Dupã cât se pare, nici în aceas-
tã lege, aflatã în lucru, dascãlii nu sunt aºezaþi
acolo unde le este locul... Nouã, dascãlilor ni se
solicitã, din nou, înþelegerea condiþiilor grele ale
þãrii! Nu ni se dã un drept câºtigat prin lege! Ci ni
se promite o Lege a salarizãrii unice, care se va
aplica, se pare la calendele greceºti! Unele
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categorii sociale privilegiate nu acceptã sã le fie
introduse salariile în aceastã lege ºi vor
tergiversa aplicarea ei. Deja se vorbeºte despre
aplicarea ei din… 2014! Oricum, dascãlii au
coeficienþii de ierarhizare mici ºi vor fi aºezaþi,
ca de obicei, în josul grilei… Nu credem cã în
istoria haosului predecembrist sã mai fi existat
vreo grevã în care sã se intre cu un obiectiv clar
ºi sã se iasã cu… promisiuni pentru altceva,
cândva, nu se ºtie când…

– Domnule preºedinte, dupã toate acestea, mai
credeþi cã, vreodatã, dascãlul se va bucura de o
oarecare demnitate?

– Nu prea! Deoarece cred cã este absolut
anormal ca tot ceea ce solicitãm noi, cei cu 600
lei salariu la debut, nu obþinem… Iar dacã primim
„ceva“, primim doar prin procese ºi greve… De
altfel, informãm colegii cã am acþionat în instanþã
Guvernul pentru a obþine aplicarea Legii 221/
2008.

– Ce pãrere aveþi despre procesul de evaluare
din învãþãmânt?

– Federaþia nostrã a atras de nenumãrate ori
atenþia ministerului asupra neregulilor din
sistemele de evaluare ale instituþiilor ºcolare, ale
cadrelor didactice ºi ale elevilor. ªi în acest
domeniu, credem cã un proces real de reformã
nu poate fi demarat decât prin implicarea celor
care lucreazã efectiv la catedrã. ªi cã implicarea
politicului în învãþãmânt, schimbãrile prea dese
de miniºtri, de inspectori ºcolari ºi de directori
nu asigurã continuitatea necesarã unei reformãri
reale a sistemului.

– Vorbiþi-ne despre activitãþile cu proiecþie
internaþionalã al SLÎ Bihor…

– În 2009 am participat la Mitingul de la Praga
al Federaþiilor Sindicatelor din învãþãmântul
european ºi la un schimb de experienþã la
Budapesta, cu Federaþia Sindicatelor din Învãþã-
mânt din Ungaria. Despre aceste evenimente, las
imaginile sã vorbeascã…

INTERVIU

– Care credeþi cã sunt direcþiile pe care ar trebui
sã meargã acum Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii?

– Consider cã ar trebui sã se inspire din
sistemele de învãþãmânt ale altor þãri europene,
din care sã aplice doar ceea ce se potriveºte þãrii
noastre. Dacã finanþarea învãþãmântului nostru
s-ar face la un nivel corespunzãtor, ne-am putea
mula uºor pe orice variante. ªi ar trebui sã
urmãrim rãspunsul direct la comanda socialã.
Reforma realã presupune o bazã materialã
modernã ºi resurse umane valoroase ºi motivate.

– Vã mulþumim mult, d-le preºedinte, ºi vã
dorim vacanþã plãcutã!

Oradea, iunie 2009
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„Lucian Blaga”, la mulþi ani!

Cu fiecare an, aniversarea Zilei ªcoliiZilei ªcoliiZilei ªcoliiZilei ªcoliiZilei ªcolii noastre devine din
ce în ce mai caldã, din ce în ce mai a noastrã, a elevilor ºi a
cadrelor didactice ale Liceului T Liceului T Liceului T Liceului T Liceului Teoretic „LUCIAN BLAGA”eoretic „LUCIAN BLAGA”eoretic „LUCIAN BLAGA”eoretic „LUCIAN BLAGA”eoretic „LUCIAN BLAGA”.
Vã propun sã zãbovim asupra substanþei acestei aniversãri.
N-aº vrea sã pierdem din vedere multipla semnificaþie a zilei
de 9 mai:

• proclamarea Independenþei de Stat a României;
• victoria Coaliþiei Naþiunilor Unite în cel de-al Doilea

Rãzboi Mondial;
• Ziua Europei;
• naºterea poetului, prozatorului, dramaturgului ºi filoso-

fului Lucian Blaga, din 1992 – patronul spiritual al ºcolii noastre.
La 9 mai 1877La 9 mai 1877La 9 mai 1877La 9 mai 1877La 9 mai 1877, Adunarea Deputaþilor ºi Senatul s-au întrunit în sesiune extraordinarã ºi au proclamat

Independenþa de Stat a României. Mihail Kogãlniceanu a rostit celebrul discurs în care a exclamat “Suntem
independenþi, suntem naþiune de sine stãtãtoare!” Vorbe atât de pline de patriotism ºi de semnificaþii!

La 9 mai 1945La 9 mai 1945La 9 mai 1945La 9 mai 1945La 9 mai 1945, Aliaþii din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial au obþinut victoria împotriva Germaniei
naziste, punând astfel capãt celei mai pustiitoare conflagraþii din istoria continentului european. România a
participat atât în Campania din Est (1941-1944), alãturi de Axã, cât ºi în Campania din Vest (1944-1945),
alãturi de Naþiunile Unite, pentru refacerea integritãþii teritoriale grav afectate în vara/toamna anului 1940.
Cu toate cã armata românã a fost angajatã alãturi de Aliaþi în efortul comun de a înlãtura regimul hitlerist, la
încheierea pãcii nu i s-a recunoscut statutul de cobeligerantã, mai mult, ulterior impunându-i-se un regim
politic comunist, de model sovietic, strãin de tradiþiile ºi de aspiraþiile naþionale, regim care a durat pânã în
decembrie1989.

Al treilea eveniment sãrbãtorit la 9 mai este Ziua EuropeiAl treilea eveniment sãrbãtorit la 9 mai este Ziua EuropeiAl treilea eveniment sãrbãtorit la 9 mai este Ziua EuropeiAl treilea eveniment sãrbãtorit la 9 mai este Ziua EuropeiAl treilea eveniment sãrbãtorit la 9 mai este Ziua Europei. În 19501950195019501950, la aniversarea a 5 ani de la
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, ministrul francez al afacerilor externe Robert Schuman a propus ca
Franþa, Germania ºi alte þãri europene care doresc sã li se alãture sã-ºi constituie într-un cartel rezervele de
cãrbune ºi oþel. A fost un prim pas spre crearea a ceea ce astãzi înseamnã Uniunea EuropeanãUniunea EuropeanãUniunea EuropeanãUniunea EuropeanãUniunea Europeanã. În timp, au
fost statuate documentele care stau la baza acestei entitãþi, au fost create instituþiile de conducere, au fost
stabilite sarcinile ºi atribuþiile statelor membre, precum ºi criteriile de aderare pe care trebuie sã le îndeplineascã
þãrile candidate. Accederea României în cadrul acestei structuri, ca membru cu drepturi depline, ne-a readus
pe linia tradiþiilor ºi aspiraþiilor dintotdeauna, întrucât suntem un stat de necesitate europeanã ºi trebuie sã ne
valorificãm acest statut, laolaltã cu valorile spiritualitãþii noastre. În acest an, manifestãrile s-au desfãºurat sub
genericul “Ziua Europei este ºi ziua ta!”

În sfârºit, la 9 mai 1895În sfârºit, la 9 mai 1895În sfârºit, la 9 mai 1895În sfârºit, la 9 mai 1895În sfârºit, la 9 mai 1895, vedea lumina zilei în familia unui preot din comuna Lancrãm, judeþul Alba,
Lucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian Blaga, poetul, prozatorul, dramaturgul ºi creatorul singurului sistem filosofic închegat din cultura
românã. Alegerea lui în 1992 ca patron spiritual al fostei ªcoli Generale Nr.15 din Oradea ne-a ambiþionat
pe noi toþi, oamenii acestei instituþii, sã aducem în peisajul ºcolar orãdean forþa ºi verticalitatea poetului ºi
filozofului ardelean. Ziua de naºtere a marelui om de culturã ne oferã fiecãruia dintre noi, cei ce aparþinem
acestei ºcoli, un suflu proaspãt, o nouã viziune asupra lucrurilor, cãci vremurile cer sã ne reinventãm periodic.
ªi ce prilej mai bun putem gãsi dacã nu aniversarea noastrã?

Vã invit, aºadar, sã revedem paºii fãcuþi pânã la acest moment, sã învãþãm din succese, dar ºi din
înfrângeri. Competiþia este cu noi înºine, cu propriile promisiuni ºi aºteptãri. Dacã am realizat, fie ºi fragmentar,
ceea ce ne-am propus, suntem pe drumul cel bun. Acesta este îndemnul meu cãtre învãþãtorii ºi profesorii
acestei ºcoli, cãtre elevii mai mici ºi mai mari, cãtre oamenii pentru care Lucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian Blaga reprezintã un simbol
al seriozitãþii, al originalitãþii, al acumulãrii de noi cunoºtinþe ºi deprinderi. Împreunã,Împreunã,Împreunã,Împreunã,Împreunã, sã gãsim soluþiile
pentru dezvoltarea noastrã ca oamenioamenioamenioamenioameni ºi ca instituþie!instituþie!instituþie!instituþie!instituþie!

Aniversarea „Zilei ªcolii“ vreau sã o priviþi ca pe o sãrbãtoare personalãsãrbãtoare personalãsãrbãtoare personalãsãrbãtoare personalãsãrbãtoare personalã ºi acest lucru îl susþin în
fiecare an...

DirectorDirectorDirectorDirectorDirector, prof. Ioan Hora, prof. Ioan Hora, prof. Ioan Hora, prof. Ioan Hora, prof. Ioan Hora
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Liceul Teoretic „LUCIAN BLAGA“ Oradea

I. Date de contact

Adresa: Aleea Posada, nr. 1, Oradea, Bihor, cod poºtal 410364
Telefon: 0259/267558, fax: 0359/410504
Pagina Web: www.lblaga.rdsor.ro
Mail: lblaga@rdslink.ro
Director: prof. Ioan Hora
Director adjunct: prof. Adriana Meºter
Consilier educativ: prof. Mihaela ªilinca

II. Scurt istoric
În actualul local, la 15 septem-

brie 1966 s-a deschis ªcoala
Generalã nr. 25 Oradea, ca ºcoalã
cu clase de ciclu primar ºi gimna-
zial, secþia românã ºi secþia maghia-
rã. ªcoala a funcþionat sub aceastã
denumire pânã în anul 1975, când
a devenit ªcoala Generalã nr. 15
Oradea. La începutul anului ºcolar
1992-1993, ºcoala a devenit Liceul
Teoretic „Lucian Blaga” Oradea,
graþie eforturilor conjugate ale
directorilor de atunci, prof. Lucreþia
Boroº ºi prof. Edith Dumitraºcu.

Liceul a luat fiinþã ca rãspuns la solicitãrile
pãrinþilor, întrucât populaþia din cartierul Rogerius
nu beneficia de o astfel de instituþie, elevii de vârstã
licealã fiind nevoiþi sã se deplaseze zilnic la liceele
din centrul municipiului Oradea. Trecerea la
rangul de liceu s-a fãcut în condiþii optime, întrucât
ªcoala Generalã nr. 15 dispunea de un personal
didactic calificat ºi de o bazã materialã adecvatã,
iar populaþia ºcolarã era asiguratã în majoritate
de absolvenþii clasei a VIII-a din ºcoalã ºi din
celelalte ºcoli din cartier.

În 1966 ºcoala îºi desfãºura activitatea într-o
clãdire nouã, cu 24 sãli de clasã, 1 laborator, 2
ateliere ºcolare ºi alte încãperi destinate procesului

 

instructiv-educativ. În anii care au urmat, ºcoala
s-a extins prin construirea unui nou corp de
clãdire alãturat (dat în folosinþã în 1978), care
cuprinde: 1 salã de gimnasticã, 6 sãli de clasã,
precum ºi alte încãperi utilitare (vestiare, magazii,
salã profesoralã, grupuri sanitare, etc.).

Clãdirile ºcolii sunt înconjurate de un teren în
suprafaþã de 793 m², care cuprinde spaþiul verde
amenajat cu flori ºi arbori ºi curtea ºcolii. În curte
au fost amenajate terenuri de handbal ºi baschet.
Pe aceste terenuri se desfãºoarã o parte din orele
de educaþie fizicã.

Numãrul sãlilor de clasã a crescut progresiv,
odatã cu creºterea populaþiei ºcolare, de la 24 de
sãli de clasã în 1966, la 30 în 1978 ºi la 36 în
prezent.

Dacã la deschiderea activitãþii, în 1966, existau
doar 1 laborator de fizicã ºi chimie ºi 2 ateliere, în
1973 funcþionau 2 laboratoare (1 de fizicã-chimie
ºi 1 de ºtiinþele naturii). În 1981 numãrul
laboratoarelor a ajuns la 3 (fizicã, chimie, biologie-
geografie). Numãrul de ateliere a crescut de la 2 în
1966, la 4 în 1972 (tâmplãrie, mecanicã, croitorie,
gospodãrie).

La 15 iunie 1996 a ieºit pe poarta ºcolii prima
generaþie de liceeni; erau 4 clase cu un numãr total
de 113 elevi, care s-au calificat în specializãrile:
matematicã-fizicã, chimie-biologie, limbi moderne,
filologie.

Adriana MEªTER
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Andrei GhincuAndrei GhincuAndrei GhincuAndrei GhincuAndrei Ghincu ºi Alexandru DrimbaAlexandru DrimbaAlexandru DrimbaAlexandru DrimbaAlexandru Drimba pregãtiþi de
prof. Mariana CosmaMariana CosmaMariana CosmaMariana CosmaMariana Cosma – Educaþie Tehnologicã

Zelma BokorZelma BokorZelma BokorZelma BokorZelma Bokor pregãtitã de
prof. Paly EvaPaly EvaPaly EvaPaly EvaPaly Eva – Limba germanã

Andrei GhincuAndrei GhincuAndrei GhincuAndrei GhincuAndrei Ghincu pregãtit de
prof. Felicia ªchiopFelicia ªchiopFelicia ªchiopFelicia ªchiopFelicia ªchiop – Biologie

Adela GavriºAdela GavriºAdela GavriºAdela GavriºAdela Gavriº pregãtitã de
prof. Adriana PãdureanAdriana PãdureanAdriana PãdureanAdriana PãdureanAdriana Pãdurean – Limba românã

III. Succese de ultimã orã, în imagini

1. Participãri la olimpiade naþionale:

2. Premii la concursuri municipale ºi judeþene:

Echipa de majoretemajoretemajoretemajoretemajorete
AtleþiiAtleþiiAtleþiiAtleþiiAtleþii ºi majoretelemajoretelemajoretelemajoretelemajoretele coordonaþi de prof.
Alexandru AndronesiAlexandru AndronesiAlexandru AndronesiAlexandru AndronesiAlexandru Andronesi ºi prof. Liana PopovitsLiana PopovitsLiana PopovitsLiana PopovitsLiana Popovits
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Acþiuni de voluntariatvoluntariatvoluntariatvoluntariatvoluntariat insuflate de prof. Mariana ManMariana ManMariana ManMariana ManMariana ManActivitãþi ecologice

Întâlnire cu actori Întâlnire cu actori Întâlnire cu actori Întâlnire cu actori Întâlnire cu actori la librãria Guttemberg Guttemberg Guttemberg Guttemberg Guttemberg
– – – – – prof. Anda Ardelean,  Anda Ardelean,  Anda Ardelean,  Anda Ardelean,  Anda Ardelean, prof. Mariana Man Mariana Man Mariana Man Mariana Man Mariana Man

Sceneta de neuitat a clasei a IV-a CIV-a CIV-a CIV-a CIV-a C pregãtitã de
înv. T T T T Traier ªandorraier ªandorraier ªandorraier ªandorraier ªandor ºi prof. Rus Mirela Rus Mirela Rus Mirela Rus Mirela Rus Mirela

3. Activitãþi extraºcolare:

«Sanitarii pricepuþi» «Sanitarii pricepuþi» «Sanitarii pricepuþi» «Sanitarii pricepuþi» «Sanitarii pricepuþi» pregãtiþi de
prof. Felicia ªchiop. Felicia ªchiop. Felicia ªchiop. Felicia ªchiop. Felicia ªchiop

Consiliul ElevilorConsiliul ElevilorConsiliul ElevilorConsiliul ElevilorConsiliul Elevilor – Consilier educativ: prof. Mihaela Mihaela Mihaela Mihaela Mihaela
ªilincaªilincaªilincaªilincaªilinca; preºedinte: Cristian LazãrCristian LazãrCristian LazãrCristian LazãrCristian Lazãr, XI A

IV. Spiritul Blaga

„Spiritul Blaga” am denumit noi, oamenii liceului ce poartã numele marelui om de culturã,
poet, prozator, dramaturg, eseist ºi filosof, dupã câþiva ani, coeziunea ºi determinarea în
urmãrirea ºi împlinirea idealurilor noastre. Ce este „spiritul Blaga”?

• e îndrãzneala de a aspira spre lumina cunoaºterii,
• e îndrãzneala de a parcurge paºii spre noi orizonturi,
• e aventura curajoasã spre nebãnuitele trepte pentru înþelegerea misterelor lumii,
• e o chezãºie a culturii de calitate, ca expresie a unui rafinament intelectual.
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Refren I
Mai mult decât o ºcoalã, asta suntem,
Hai cântaþi cu toþii, sã vã vedem.
În fiecare clipã, noi dovedim
Cã zi de zi în ,,Blaga” ne place sã trãim.

I Viitorul te priveºte,
Mai ai multe de învãþat,
Hai, lasã joaca ºi gândeºte,
Cã ai modele de urmat.

V. Suntem mai mult decât o ºcoalã!

Sigla este prezentã pe toate documentele oficiale ale ºcolii ºi,
alãturi de insigna liceului, reprezintã una dintre cãrþile de vizitã ale
cadrelor didactice ºi elevilor liceului nostru.

VI. Imnul ºcolii

Melodia: adaptare dupã ,,Copii suntem cu toþii” a formaþiei ,,Floare de colþ”

Refren II
Mai mult decât o ºcoalã, asta suntem,
Haideþi cu toþii, sã vã vedem.
Elev la noi în ºcoalã dacã vei fi
„Spiritul Blaga” îl vei gãsi.

II De vei vrea sã vii în „Blaga”
Noi cu drag te vom primi,
Porþile îþi sunt deschise,
Om vei învãþa sã fii.

„Cântecul vârstelor” s-a nãscut în
primãvara lui 1995 ca revistã a elevilor ºi
cadrelor didactice de la Liceul Teoretic
„Lucian Blaga”. „Naºa” ei, adicã cea care
i-a sugerat numele dupã proza autobio-
graficã „Hronicul ºi cântecul vârstelor”, a
fost prof. Lucreþia Boroº, directoarea
adjunctã de atunci a ºcolii.

Revista a apãrut anual, de 9 mai – ziua
patronului nostru spiritual ºi a ºcolii. Dacã
în primii doi ani revista a fost construitã,
în mare mãsurã, din articole semnate de
cadrele didactice ale instituþiei, în timp, un
numãr tot mai mare de elevi ºi-au asumat
postura de semnatari ºi redactori.

Colectivul de redacþie a fost coordonat
încã de la început de cãtre una din profe-
soarele de limba ºi literatura românã, prof.
Adriana Meºter, ajutatã de cadre didactice
inimoase ºi de elevi talentaþi. Dupã doi ani
– din 1997 – ºi tehnoredactarea a fost
realizatã în ºcoalã, graþie prof. Cristian
Ungur, colegilor de informaticã Csonka

Teodor, Varga Atilla, Nicoleta Vaida, Beatrice
Frâncu, Anca Criºan, Carmen Tivadar ºi al
talentaþilor noºtri elevi de atunci, Ciprian
Madea ºi Radu Dobriþan.

Prin conþinut, revista e una de tip maga-
zin, reunind articole despre evenimente ºi
personalitãþi din cultura românã ºi uni-
versalã, studii critice, curiozitãþi, impresii
de cãlãtorie, pagini de creaþie literarã, dar
ºi articole distractive ca integrame, rebusuri,
topuri, ghicitori ºi glume.

VII. Revista ºcolii

Paginile revistei ºcolii
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- 31 sãli de clasã
- 3 cabinete de informaticã
- 1 laborator de chimie
- 1 laborator de   biologie
- 2 cabinete de limba ºi literatura

românã
- 1 cabinet de istorie
- 1 cabinet de geografie
- 1 cabinet de psihologie
- 2 cabinete pentru studiul limbilor

strãine
- 1 salã de sport
- 1 salã de fitness
- 1 cabinet de consiliere ºi orientare

ºcolarã
- 1 bibliotecã ce cuprinde aproximativ

32000  de volume
- 16 TV, 14 DVX, 110 calculatoare, 6

videoproiectoare, 3 table SMART

X. Dotarea materialã

VIII. Evoluþia populaþiei ºcolare în perioada 1966–2009

Efectivele de elevi ai ºcolii au cunoscut oscilaþii determinate de mutaþiile populaþiei
din zona de vest a oraºului, cartierul Rogerius. Dinamica ºcolarizãrii aratã creºterea de la
997 de elevi din anul ºcolar 1966-1967, la 1472 elevi în anul ºcolar 1968-1969, anul de vârf.
Începând cu anul ºcolar 1992-1993, prin înfiinþarea primelor clase de liceu, numãrul total
al elevilor creºte, ajungând la 1553 în anul 1995, dupã care urmeazã un curs descendent,
în anul 2000 fiind înscriºi 1398 de elevi, iar în anul 2009, 876 de elevi.

IX. Oferta de ºcolarizare la liceu 2009-2010:
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XI. Proiecte ºi parteneriate

Proiectul „Cetãþeanul” este promovat în
România de Institutul Intercultural Timiºoara,
în cadrul Reþelei Internaþionale Civitas, iniþiatã
ºi coordonatã de Center for Civic Education,
SUA.

Scopul proiectului este dezvoltarea demo-
craþiei, posibilã doar cu cetãþeni sensibili la
problemele comunitãþii ºi care doresc sã se
implice în soluþionarea lor.

În viaþa de zi cu zi ne confruntãm mereu
cu o serie de probleme. Unele îi afecteazã pe
mulþi dintre semenii noºtri. Pentru aceasta,
este necesar sã cooperãm cu oamenii din
jurul nostru, sã cãutãm soluþii pe care sã le
propunem celor care au puterea de a le
transforma în realitate.

Acest lucru doreºte sã-l realizeze ºi colec-
tivul de elevi al clasei a VII-a A, coordonaþi
de prof. Otilia Filip, prin tema aleasã:

„Delicvenþa juvenilã, o problemã a
societãþii de ieri, de azi, de mâine”.
Demersul presupune o serie de metode mo-
derne de predare a culturii civice. Elevii sunt
puºi în situaþia de a intra în legãturã directã
cu autoritãþile cãrora le pot adresa întrebãri
ºi astfel se pot implica în problemele
comunitãþii locale.

Am ales aceastã temã pentru cã pro-
blemele cu care se confruntã minorii cel mai
des sunt: consumul de tutun, alcool, sau
droguri. Pentru a preveni extinderea lor ºi
pentru a le stopa, noi credem cã trebuie sã
ne exprimãm public dezacordul ºi sã fim
sprijiniþi ºi de cei mari. De când lucrãm la
acest proiect, parcã ºi colegii noºtri mai mari
sunt mai responsabili ºi nu mai folosesc atât
de des cuvinte urâte.

1. Proiectul „Easter Season“

Printre proiectele în care au fost implicaþi
elevii clasei I A ai Liceului Teoretic “Lucian
Blaga” se numãrã cel închinat sãrbãtorii de
Paºti, intitulat EASTER SEASON. Partenerii
din România, Bulgaria, Lituania, Cipru, Gre-
cia, Spania, Franþa, Italia, Anglia, Germania,
Polonia, Slovacia, Letonia au prezentat
asemãnãrile ºi deosebirile dintre tradiþiile de
Paºti din þãrile lor. Elevii au pregãtit desene,
picturi, felicitãri, prezentãri ale tradiþiilor,
fotografii. Au fost expediate desene ºi felicitãri
fiecãrei ºcoli partenere, iar în final acestea
au fost expuse pe câte un panou,  pentru ca
întreaga comunitate sã se bucure de ele.
Elevii s-au bucurat la primirea fiecãrui plic,
fiecare mesaj fiind extraordinar ºi unic ºi se
pregãtesc pentru un nou parteneriat ºcolar.

Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei admini-
streazã în România programul e-Twinning,
parte a programului Comenius, pentru profe-
sori, elevi ºi pentru comunitate (înfrãþirea
on line a ºcolilor poate fi însoþitã de înfrãþirea
comunitãþilor). Programul urmãreºte dezvol-

2. Proiectul „e-Twinning“

tarea cunoaºterii ºi înþelegerii de cãtre profe-
sori ºi elevi a diversitãþii culturale ºi lingvi-
stice europene, dar ºi dobândirea competen-
þelor ºi abilitãþilor necesare dezvoltãrii perso-
nale, pentru integrare profesionalã ºi cetã-
þenie activã.

3. Proiectul „Cetãþeanul“

Inst. dr. D. Roman

Prof. Otilia Filip



12

Liceul Teoretic „LUCIAN BLAGA“ Oradea

ªCOLI ORÃDENE

4. Proiectul „Hai sã fim prieteni“ Inst. Carmen Goje

Motto: „ Cu un bun tovarãº de cãlãtorie,
   drumul pare mai scurt” (Proverb britanic)

La începutul anului ºcolar 2008–2009,
elevii claselor I A ºi I C de la LIT „Lucian
Blaga” Oradea, îndrumaþi de d. înv. Dorina
Roman ºi Carmen Goje s-au implicat într-un
parteneriat interjudeþean alãturi de colegii
lor din I A ºi I B de la  ªcoala „Avram Iancu”,
din Satu Mare, înv. Aurelia Fernea ºi
Marilena Mic.

Primele douã activitãþi au facilitat cunoa-
ºterea indirectã a elevilor din cele douã ºcoli
partenere, prin schimbul de felicitãri de
Crãciun ºi mãrþiºoare, confecþionate de ei
înºiºi. Copiii au lucrat cu plãcere, s-au bucu-
rat sã-ºi facã daruri din suflet, mãrturie a
prieteniei lor, încântaþi la gândul cã undeva,
într-un alt oraº, au prieteni pe care îi vor
cunoaºte ºi personal nu peste mult timp.

Activitãþile viitoare sunt:
„Împreunã în Orãºelul copiilor”–

vizitarea Muzeului Þãrii Criºurilor, a Grãdinii
Zoologice din Oradea, pictarea unor figurine

din ipsos în Orãºelul copiilor, realizarea unor
activitãþi recreative ºi jocuri în aer liber.

,,Ziua copilului e azi ºi Ziua prieteniei”–
participarea elevilor la Zilele ºcolii cu clasele
I-VIII “Avram Iancu” din Satu Mare, unde se
vor desfãºura concursuri sportive ºi de dese-
ne pe asfalt, cu diplome de participare tuturor
copiilor. Activitatea se va încheia cu organi-
zarea unui bazar, unde elevii vor putea vinde
obiecte care nu le mai sunt necesare ºi vor
putea cumpãra lucruri care li se par intere-
sante.

,,Am devenit ºi vom rãmâne prieteni”–
evaluarea proiectului: realizãri ºi scopuri
îndeplinite, impresii adunate în timpul
activitãþilor, planuri de continuare în viitor
a relaþiilor de prietenie stabilite între grupu-
rile de elevi.

Sperãm astfel cã, dupã derularea ace-
stui proiect, elevii noºtri vor rãmâne cu
imaginea clarã a frumuseþii relaþiilor de
prietenie, iar noi, cadrele didactice, vom
valoriza în munca educativã experienþa peda-
gogicã împãrtãºitã.

Joi, 26 martie 2009, de Ziua Mondialã a
Apei, elevii claselor I ºi X-XI de la Liceul
Teoretic „Lucian Blaga”, susþinuþi de

5. Parteneriatul „Ziua Mondialã a Apei“
comitetele Eco, au desfãºurat stimulative
activitãþi organizate în colaborare cu
Administraþia naþionalã „Apele Române”,
reprezentatã de dna Raluca Negruþ. Prof.
Adriana Luca, Cioarã Anca ºi inst. Dorina
Roman i-au susþinut pe copii la:

- prezentarea interactivã a filmelor
“Stropi, picãtura de apã” ºi “Peripeþiile
peºtiºorului Ovi”;

- organizarea concursului de postere: “Sã
pãstrãm apele nepoluate!”

- vizionarea “Grãdinii speranþelor”,
imagini cu râuri, lacuri, cascade, pe fundalul
unor melodii care conþin ca temã apa, la
Centrul de Reabilitare a copilului cu
dizabilitãþi.

prof. Adriana Luca
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6. Expoziþia „Patimile ºi învierea Domnului“

În perioada premegãtoare Învierii Domnului,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor, în colaborare
cu Episcopia Ortodoxã Românã a Oradiei ºi cu
Palatul Copiilor ºi Elevilor din Oradea, a organizat
cea de-a cincea ediþie a expoziþiei – concurs de
icoane, desene ºi oua încondeiate, intitulatã generic
„Patimile ºi Învierea Domnului”.

Expoziþia s-a dorit a fi un mod de cinstire a marii
sãrbãtori a Sfintelor Paºti de cãtre copii, chemaþi
sã redea frumuseþea ºi fiorul sfânt al sãrbãtorii prin
inocenþa ºi candoarea copilãriei. Au fost invitaþi sã
participe cu lucrãri la aceastã manifestare de suflet
copii din toate nivelurile de ºcolarizare, de la pre-
ºcolar, primar, gimnazial ºi pânã la cel liceal.
Rãspunsul a fost copleºitor: s-au adunat peste 200

de desene, peste 120 de icoane
pe lemn ºi sticlã ºi câteva zeci de
ouã încondeiate, la care s-au
adãugat lucrãri ale celor mici,
reunite în categoria „abilitãþi
practice”.

Toate lucrãrile au fost
deosebite, dar unele s-au
remarcat prin frumuseþe artisticã
ºi mesaj spiritual, fiind declarate
câºtigãtoare ºi premiate în
cadrul unei festivitãþi ce s-a desfãºurat la Palatul
Copiilor ºi Elevilor din Oradea, joi, 30 aprilie 2009,
în prezenþa reprezentanþilor I.S.J.Bihor, a Prea-
sfinþitului Pãrinte Sofronie, episcopul Oradiei, a
cadrelor didactice coordonatoare ºi a copiilor ºi
elevilor câºtigãtori. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a
participat la aceastã expoziþie – concurs, la ciclul
primar, secþiunea icoane, cu 5 lucrãri, declarate
toate câºtigãtoare, astfel încât din totalul de 7 premii
acordate la aceasta categorie, 5 au fost câºtigate de
cãtre elevii liceului nostru. Redãm în continuare
numele premianþilor ºi al îndrumãtorilor lor:
Andreea Varro, din clasa a II-a B, pregãtitã de prof.
Gabriela Pleºca, premiul I; Andreea ªvab, clasa a
IV-a A, pregãtitã de înv. Florica Hora, prof. Gabriela
Pleºca ºi prof. Mirela Rus, premiul III; Beniamin
Morar, Alex Molnar ºi Nicole Iosziv, din clasa a
IV-a C, coordonaþi de înv. Sandor Traier, prof.
Gabriela Pleºca ºi prof. Mirela Rus, menþiune.

7. Voluntariatul, resursã esenþialã
în rezolvarea problemelor comunitãþii

Despre voluntariat în sine, nu s-au ºtiut prea
multe dupã revoluþie.Treptat, prin acþiunile unor
fundaþii creºtine sau laice, ideea despre ce înseamnã
a-þi oferi o parte din timpul tãu liber pentru cel de
lângã tine,  pentru cel ce este în nevoi, prinde contur.
Este ºtiut faptul cã Bisericile creºtine au  propo-
vãduit întotdeauna milostenia, dar Organizaþiile de
voluntariat fac totul organizat, încercând sã acopere
cât mai multe domenii (distribuire de alimente,
îmbrãcãminte, masã caldã, asistarea unui bolnav
în fazã terminalã etc).

Invitaþia de a participa la un curs de voluntariat
am primit-o în luna ianuarie 2007. Am invitat la
rândul meu, doi elevi din cls.a-X-a C (Tiriteu Ionuþ
ºi Pop Silvia), ºi împreunã cu ceilalþi participanþi,
am descoperit motivele pentru care oamenii doresc
sã devinã voluntari, tipurile de activitãþi pe care le
pot desfãºura, despre Legea voluntariatului precum
ºi despre formularele care trebuie completate
(contractul de voluntariat, fiºa de post ºi de acti-
vitate a voluntarului, pontajul, respectiv fiºa de
evoluþie a beneficiarului). Cei prezenþi la curs
proveneau din domenii diferite ºi aveau vârste
diferite (medici, elevi, studenþi, jurnaliºti, pensionari
etc).

Ceea ce am învãþat acolo am transmis mai
departe, elevilor din liceul nostru care au dorit mai
multe informaþii. De Ziua ªcolii, am invitat voluntarii
abilitaþi de la Asociaþia Caritas Eparhial Oradea,
(Pal Rita – coordonator al Departamentului Social
ºi Ana Maria Lazãr – coordonator al Departamen-
tului de Voluntariat)  pentru a informa cât mai mulþi
elevi despre rolul ºi scopul voluntariatului. La acea-
stã activitate au participat elevii clasei a IX-a C,
însoþiti de prof. Praja Mioara, clasei a XI-a B, însoþiþi
de prof. Bene Cristina ºi ai clasei a XI-a C, însoþiþi
de prof. Man Mariana.

Acþiunea s-a bucurat de un real succes deoarece
acum avem 17 voluntari  dintre cei participanþi la
aceastã acþiune ºi care au încheiat contractul de
voluntariat activând în diferite compartimente. Cea
mai recentã activitate realizatã de cãtre voluntarii
noºtri a fost cea din cadrul Proiectului ACEO în
colaborare cu Consiliul Judeþean „ALCOOLUL
UCIDE“, prin distribuirea a 2000 pliante ºi 3000 de
baloane în oraº în zilele de 28 noiembrie ºi
3 decembrie.

Sperãm ca numãrul voluntarilor sã creascã ºi
sã contribuim ºi noi  la rezolvarea problemelor
comunitãþii noastre.

Prof. voluntar Man Mariana

prof. Mirela Rus
prof. Gabriela Pleºca inst. ªandor Traier

Andreea ªvab
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XII. Preocupãri ale profesorilor
1. Copii vs. pãrinþi

Ambianþa familialã influenþeazã rezul-
tatele ºcolare ale elevului, ducând la succes/
insucces ºcolar. Influenþele mediului familial
îl fac pe copil sã se manifeste având un astfel
de comportament încât sã deosebim diferite
tipuri de copii: copilul singuratic, copilul rãs-
fãþat, copilul invidios, copilul timid, copilul
egoist, copilul dotat, copilul nestãpânit.

Copilul singuratic - preferã sã nu se
angajeze în jocul celorlalþi, privind retras,
ba chiar jucându-se singur în casã. Acest
tip este urmarea creºterii copilului în stare de
izolare – atunci când nu are alþi fraþi, iar pã-
rinþii îl þin mai mult în casã.

Copilul rãsfãþat. În mai toate cazurile,
rãsfãþul este rezultatul unei iubiri greºit înþe-
lese faþã de copil. Rãsfãþatul este un copil
care se obiºnuieºte cu gândul greºit cã are
numai drepturi, nu ºi datorii, a cãrui compor-
tare altereazã raporturile ierarhice normale
din familie. El nu se mulþumeºte cu ceea ce
i s-ar cuveni, ci devine capricios, îºi mãreºte
necontenit pretenþiile, iar pentru a ºi le rea-
liza, ajunge sã fie autoritar, sã þipe, sã recur-
gã la scene care sã impresioneze, într-un
cuvânt devine un adevãrat dictator, dispu-
nând dupã plac de voinþa ºi de resursele
celorlalþi.

Copilul invidios. Invidia este o expresie a
neputinþei. Invidia la copil este un semn de
alarmã pentru pãrinþi ºi educator. El este cu
atât mai demn de luat în seamã, cu cât invi-
dia, ca orice alt rãu, este potenþial degenera-
tivã; ea poate trece lesne în ranchiunã, rãz-
bunare, defãimare, calomnie ºi alte rele.
Copilul va trebui sã fie obiºnuit sã recu-
noascã meritele colegilor ºi totodatã sã nu i
se permitã nicio manifestare de invidie.

Copilul timid. Timiditatea la copil se cere
înþeleasã în douã sensuri: raportând copilul
la lumea celor mari – ºi atunci e normal sã
existe o anumitã timiditate a oricãrui copil,
chiar ºi a celui mai îndrãzneþ, în faþa adul-
þilor, cu atât mai mult când aceºtia sunt
educatori, adicã învestiþi cu o anumitã
autoritate asupra copilului. Raportându-l la
alþi copii de aceeaºi vârstã, prin copil timid
înþelegem un copil la care timiditatea este „o
stare de spirit permanentã, manifestându-se
chiar ºi atunci când nimic nu o mai justificã”

(Moisin 1995, pag. 48). Lui vom încerca mai
întâi sã-i stabilim cauza timiditãþii. Dacã este
sau nu de naturã temperamentalã, vom cãu-
ta, în mod perseverent, sã trezim copilului
încrederea în propriile sale forþe.

„Timiditatea nu e o „boalã” incurabilã.
Existã douã „medicamente” care nu dau greº:
blândeþea ºi stimularea încrederii în forþele
proprii.” (Moisin 1995, pag. 49)

Copilul egoist. Existã copii care se abat
de la starea de generozitate fireascã pentru
vârsta copilãriei – sunt copiii egoiºti. Ego-
ismul conduce uºor spre alte douã rele
sufleteºti, anume zgârcenia ºi invidia. Un copil
egoist îºi ascunde dulciurile primite, nu-ºi
împrumutã jucãriile, se enerveazã când ma-
ma îi aratã mai multã iubire fratelui sãu, nu
se grãbeºte sã ierte greºala colegului, þine
minte pedeapsa primitã, chiar dacã a primit-o
pe bunã dreptate, cautã cumva sã se revan-
ºeze. Pentru a opri acest proces, educatorul
va trebui sã acþioneze concomitent în trei
direcþii: sã nu stimuleze prin nimic egoismul
copilului; sã evite orice l-ar favoriza; sã-i ex-
plice insistent în ce constã rãutatea ºi pri-
mejdia acestui defect sufletesc; sã-i stimuleze
generozitatea, chiar obligându-l când e cazul
la acte de generozitate.

Copilul dotat. Prin copil dotat înþelegem
fie acela care posedã o inteligenþã deosebitã
fie acela care are un talent deosebit într-o
direcþie sau alta. Trebuie combãtutã tendinþa
copilului de a-ºi socoti calitãþile înnãscute
drept un merit al lui, ceva care i se cuvine
lui în mod special. Trebuie sã i se creeze con-
ºtiinþa cã, tocmai existenþa acestor calitãþi
îl obligã mai mult decât pe ceilalþi, deci cã el
nu are drepturi mai mari/mai multe, cum ar fi
înclinat sã creadã, ci obligaþii mai mari.
Trebuie ajutat sã conºtientizeze cã obligaþiile
respective le are nu numai faþã de el, adicã
de a-ºi folosi corect inteligenþa sau talentul,
ci ºi faþã de cei din jur, în slujba cãrora sã
se orienteze inteligenþa ºi talentul sãu. Existã
un adevãr care afirmã cã: „cine are mult este
obligat moral sã-i ajute pe alþii mai mult”.
(Moisin 1995, pag. 40) În aceasta constã
secretul educaþiei copilului dotat.

Copilul nestãpânit. Unii înþeleg prin
noþiunea de copil nestãpânit a impune copi-

Prof. psih. Mada Bianca
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lului voinþa pãrintelui ºi atâta tot. Substi-
tuind voinþa copilului, fie ºi cu cea a pãrin-
þilor, nu-i lãsãm acestuia câmp de dezvoltare
fireascã a voinþei. Este nevoie de o colaborare
între voinþa pãrinþilor ºi voinþa copilului.
Principiul este: nu substituire de voinþã, ci
îndrumarea voinþei copilului. Trei lucruri sunt
esenþiale: pãrintele sã-ºi câºtige respectul co-
pilului prin exemplul sãu personal, sã obþinã

colaborarea voinþei acestuia prin apropiere
sufleteascã ºi sã nu renunþe niciodatã la su-
praveghere, toate acestea vor duce la obþine-
rea rezultatului scontat în educarea copilului.

Formarea copiilor depinde de climatul
educativ existent în familie ºi de atitudinea
pe care pãrinþii o au faþã de copil. Astfel
Bonchiº descrie câteva tipuri de atitudini
educative:

Figura 1.1. Tipul de atitudine educativã (Bonchiº, 2002, pag. 376)

Rãspunzãtori de formarea ºi educarea
copiilor sunt ambii pãrinþi, chiar dacã unul
dintre ei se ocupã mai mult de acesta. Auto-
ritatea pãrinþilor merge de la hiperprotecþie
pânã la agresivitate verbalã sau fizicã,
exercitatã în relaþia cu copiii. Putem astfel
vorbi de diferite tipuri de pãrinþi: pãrinþi
hiperprotectori, pãrinþi indulgenþi, pãrinþi
severi, pãrinþi agresivi, pãrinþi cu un compor-
tament normal.

• Pãrinþi hiperprotectori
În acest caz se manifestã un contact

excesiv între mamã ºi copil dupã vârsta la care
se instaleazã relaþia de independenþã.
„Contactul excesiv este exprimat în grija
deosebitã a mamei faþã de copilul sãu,
dorinþa de a-i oferi totul, fãrã ca acesta sã
depunã vreun efort.” (Bonchiº, 2002, pag. 379)
O astfel de atitudine poate forma un copil
anxios, iar anxietatea poate sã determine un
eºec ºcolar.

• Pãrinþii indulgenþi
Aceºtia, în contrast cu pãrinþii

hiperprotectori, nu controleazã activitatea
copiilor. Indulgenþa pãrinþilor poate genera
la copil agresivitate, încãpãþânare ºi negati-
vism. Aceste trãsãturi se vor manifesta ºi în
relaþiile cu cadrele didactice ºi cu colegii.
Persistenþa acestor trãsãturi poate cauza
nereuºita ºcolarã.

• Pãrinþi severi
Se manifestã printr-o autoritate excesivã

care nu îi permite copilului „nici o posibilitate
de manifestare a iniþiativei.” (Bonchiº, 2002,
pag. 379) Mãsurile excesive repetate care nu
au un suport logic vor duce la manifestãri
ostile ºi agresive din partea copilului,
alimentând situaþia conflictualã.

• Pãrinþi agresivi
Aceºtia pot manifesta pe fondul unei

severitãþi excesive ºi agresivitate verbalã sau
fizicã împotriva copiilor.
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• Pãrinþii cu un comportament normal
Aceºtia cultivã un stil optim de relaþionare

cu copilul combinând autoritatea cu dragostea
ºi respectul. Atmosfera relaxatã din familie,
cultivarea independenþei ºi a iniþiativei la co-
pil sunt factori care vor contribui la obþine-
rea unor rezultate satisfãcãtoare, bune sau
foarte bune în funcþie de capacitãþile copilului.

Dumitrana a sintetizat cele douãsprezece
„NU”-uri sub forma unor porunci care sunt
esenþiale pentru ocrotirea sãnãtãþii psihice
a copilului în familie. Acestea sunt:

1. Nu îþi deprecia copilul.
2. Nu folosi ameninþãri.
3. Nu îþi mitui copilul.
4. Nu obliga un copil mic sã promitã.
5. Nu fi excesiv în supravegherea

copilului.

2. Mãrturii despre profesia de… dascãl

Zgomotul paºilor profe-
sorilor mei îmi rãsunã încã
în urechi ºi dupã ani de zile –
nu puþini la numãr – ºi recu-
nosc cã-mi este dor sã-i vãd
intrând pe uºa clasei, sã le
aud vocile povestind despre
Mihai Viteazul, recitând cu
lacrimi în ochi Eminescu sau
rezolvând probleme cu teoria
relativitãþii.

Câþi dintre noi nu-ºi aduc
aminte cu nostalgie de dascã-
lii lor? Poate tocmai din acest
motiv am gândit cã ar fi bine
sã ne reamintim cu toþii ce
înseamnã meseria de DASCÃL.

Un dascãl trebuie sã fie un
model de viaþã ºi conduitã, o
minte ºi o inimã care a ales de
bunã-voie sã intre în sufletul
copiilor pentru a renaºte în
fiecare an, cu fiecare genera-
þie, rãmânând mereu tânãr.
Cine afirmã cã meseria de da-
scãl este uºoarã ºi neînsem-
natã, ori nu a intrat niciodatã
într-o clasã în care toþi ochii
sunt aþintiþi asupra lui, ori
nu ºi-a fãcut timp nici mãcar
o zi pentru a sta alãturi de
un copil. A fi pedagog este un
mare privilegiu, este un dar
pe care nu oricine îl are.

Am avut deosebita bucu-
rie ºi onoare, în cei ºapte ani
de Liceu Blaga, sã îndrum
douã generaþii, total diferite,
totuºi „îngrozitor” de asemã-
nãtoare. Prima generaþie, nã-
scutã în anii ‘80, a fost o
clasã de excepþie, deosebitã
pentru cã erau foarte apro-
piaþi unii de alþii, respectuoºi
cu dascãlii lor ºi conºtienþi de
faptul cã sunt la ºcoalã pentru
a învãþa. Au fost generaþia ca-
re la grãdiniþã au învãþat poe-
zii în limba românã, au cântat
la aniversãri „La mulþi ani!” nu
„Happy birthday!”, au ascul-
tat Metallica, AC/DC, Michael
Jackson sau Take That, au
fost catalogaþi drept rockeri,
dar nu auziserã despre mane-
le. ªtiau cine este Queen sau
Abba, citeau cãrþi de filosofie,
dar au fost o generaþie de
„visãtori învingãtori”.

Generaþia actualã este di-
feritã, nu neapãrat într-un
mod negativ, dar într-un mod
care uneori pun  profesorii „pe
jar”. Dar aºa cum spuneam,
sunt ºi „îngrozitor” de asemã-
nãtori. La fel de visãtori, când
îºi permit sã o recunoascã, la

fel de naivi, pânã au primele
eºecuri, la fel de recunoscã-
tori ºi iubitori faþã de profe-
sorii lor, atunci când înveþi
sã-i asculþi.

Important pentru aceºti
copii este înþelegerea, senti-
mentul cã sunt auziþi, cã sunt
„luaþi aºa cum sunt”– cu defec-
tele ºi calitãþile lor ºi nu sunt
catalogaþi dupã micile greºeli
pe care, uneori, le fac. Greºeli
facem cu toþii ºi nu ar trebui
niciodatã sã uitãm de ce ne-am
ales aceastã meserie: pentru
cã iubim copiii sau doar pen-
tru cã pe timpul liceului ne-a
plãcut foarte mult o anumitã
materie.

În viaþã, aºa cum le spu-
neam ºi „copiilor mei”, la
clasã, trebuie sã-þi placã ceea
ce faci, nu doar sã faci ceea
ce-þi place. Asta înþeleg eu prin
a fi dascãl.

Am luat  decizia de a scrie
aceste rânduri poate ºi din
dorinþa de a-i face pe actualii
mei copii sã înþeleagã faptul
cã cea mai frumoasã perioadã
din viaþa lor este viaþa de
licean ºi nu oricum, ci „în
spiritul Blaga”.

6. Nu face exces de cuvinte când îi
vorbeºti copilului.

7. Nu insista sã obþii o supunere imediatã
ºi oarbã din partea copilului.

8. Nu rãsfãþa excesiv copilul.
9. Nu abdica de la cerinþele constante

privind regulile.
10. Nu cere respectarea unor reguli

inadecvate vârstei copilului.
11. Nu utiliza metode moralizatoare care

induc vinovãþia.
12. Nu da copilului ordine pe care nu le

iei în serios.” (Dumitrana, 2000, pag. 85-95)
Pãrinþilor le aparþine „povara, responsa-

bilitatea ºi bucuria formãrii personalitãþii
copilului lor ca om integral, sãnãtos fizic ºi
psihic.” (Dumitrana, 2000, pag.85)

 Prof. Maria Reblean
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Orice comunicare este o încercare de a
influenþa. Existã influenþã de tipul convingerii
raþionale ºi existã manipularea. Spre deosebire de
primul tip, manipularea urmãreºte realizarea unei
situaþii convenabile atât prin inducerea în eroare
cu argumente falsificate, cât ºi prin apelul la
elemente emoþionale.

De ce încercãm sã influenþãm, sã mani-
pulãm? Pentru a obþine de la cineva un anume
comportament. De aceea recurgem la una sau alta
dintre modalitãþile deja cunoscute: exercitarea
autoritãþii, convingerea, persuasiunea ºi mani-
pularea. Frecvent, întâlnim în comunicarea didac-
ticã recurgerea la autoritate. Elevul conºtientizeazã
exerciþiul puterii ºi-l trãieºte ca atare, ca o stare
de disconfort psihic.

Întrebarea care ne-o punem tot mai des noi,
cei de la catedrã, este cum sã-l determinãm pe elev,
care între timp a devenit partenerul nostru în
activitatea de învãþare, sã acþioneze conform
aºteptãrilor noastre, dar în totalã libertate, printr-o
atitudine liber consimþitã?

Nu ne dorim tensiuni, conflicte, dar ne este din
ce în cee mai greu sã gãsim soluþii.

În psihologia educaþionalã s-a scris mult
despre aceastã problemã. De pildã Joule si
Beauvois (1989) susþin cã prin aºa-numita
pedagogie a angajamentului pot fi impuse
anumite comportamente, fãrã presiuni ºi conflicte.
Cum?

Obþinând, pur ºi simplu, din partea celuilalt
emiterea unor acte „angajante” care îl vor determina
sã acþioneze altfel în continuare, prin diverse
manipulãri, cum ar fi:

• manipularea angajamentului dând indi-
vidului sentimentul cã poate sau nu sã revinã
asupra comportamentului pe care este gata sã-l
dezvolte;

• manipularea angajamentului prin crearea
diferitelor grade ale sentimentului de libertate care
însoþeºte acþiunea pe care individul se pregãteºte
sã o realizeze;

• manipularea angajamentului comparând
costurile ºi beneficiile acþiunii sale, pentru individ;

• manipularea angajamentului prin caracterul
public sau privat al acþiunii (este mai angajant sã
faci ceva în prezenþa cuiva, decât departe de
privirea cuiva);

Cele mai cunoscute tehnici de manipulare
utilizate ce pot fi observate curent în viaþa socialã
sunt: piciorul-în-uºã, uºa-în-nas ºi amorsarea.

• Tehnica piciorului-în-uºã constã în a cere
puþin înainte de a cere mai mult.

• Uºa-în-nas presupune sã ceri la început mai
mult decât se poate oferi, pentru a obþine în final
cât ne dorim.

• Amorsarea constã în determinarea unui
individ de a lua o decizie, fie ascunzându-i unele
inconveniente, fie evidenþiind unele avantaje fictive,
urmând ca adevãrul sã-i fie dezvãluit ulterior.
Aceastã tehnicã se bazeazã pe teoria angaja-
mentului lui Kiesler (1971).

Pentru Alex Muchielli, sã manipulezi în-
seamnã sã intervii (prin cuvânt, prin acþiune)
asupra elementelor constitutive ale situaþiei de
comunicare. Dacã se modificã aceste elemente, se
modificã ºi structura situaþiei, deci ºi sensul
evenimentelor care se deruleazã.

Acelasi autor este de pãrere cã pot fi manipulate
poziþii, relaþii, norme, identitãþi. De exemplu,
sugestiile pe care le face privind manipularea în
relaþia de comunicare (folosindu-se de expe-
rimentele lui Dale Carnagie) pot fi utilizate ºi în
comunicarea didacticã: a-i asculta ºi a-i încuraja
pe alþii sã vorbeascã despre ei însuºi, a admite cã
nu ai întotdeauna dreptate, a-i face pe alþii sã se
simtã importanþi, a dezvolta spiritul de empatie
etc. Cu alte cuvinte, ideea este de a-l valoriza pe
elev, a-i da sentimentul cã este respectat. Cât
priveºte manipularea relaþiilor, aceasta se poate
realiza prin: zâmbet, amabilitate, umor, evocarea
situaþiilor de complicitate, încredere reciprocã.

Putem manipula ºi prin intermediul normelor;
procedeele cele mai des întâlnite sunt: þinuta ves-
timentarã, modul nostru de prezentare, invocarea
indirectã a unor norme culturale de referinþã etc.

Un aspect important luat în considerare în
fenomenul manipulãrii este cel al identitãþii.
Analiza „cazului Tom Hopkings” este sugestivã.
Tom H., student–problemã, îºi îndeamnã colegii
la o mulþime de fapte condamnabile, motiv pentru
care este anunþat cã urmeazã sã fie exmatriculat.

Tom reacþioneazã creând o situaþie în favoarea
sa, propunându-i directorului ca în schimbul
permisiunii de a urma cursurile, sã strângã
fonduri necesare pentru a cumpãra un panou
electronic de afiºaj foarte râvnit de instituþie.

Astfel, Tom, prin manipularea unor elemente
ale situaþiei reale (interesul instituþiei, aptitudinea
de lider, norma culturalã a celei de a doua ºanse)
îºi transformã identitatea, devenind salvatorul,
studentul capabil sã-ºi mobilizeze colegii la o
acþiune favorabilã ºcolii.

Toate aceeste tipuri de manipulare se regãsesc
ºi pot fi utilizate ºi în comunicarea didacticã

3. Cum ºi de ce manipulãm? Prof.  Valeria  BAN
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1. COLERIC - Sunteþi un tempera-
ment coleric, dacã:

1. sunteþi neastâmpãrat ºi agitat;
2. sunteþi impulsiv ºi irascibil;
3. sunteþi nerãbdãtor;
4. sunteþi categoric ºi lipsit de echivoc cu alþi

oameni;
5. sunteþi hotãrât ºi întreprinzãtor;
6. sunteti încãpãþânat;
7. vã descurcaþi bine în dispute;
8. lucraþi doar când aveti chef ºi atunci

forþaþi nota;
9. sunteþi capabil de a risca;

10. nu sunteþi ranchiunos, nici supãrãcios;
11. aveþi un discurs rapid, pasionat ºi o

intonaþie neuniformã;
12. sunteþi neechilibrat ºi predispus la acþiuni

frenetice;
13. sunteþi necruþãtor faþã de neajunsuri;
14. aveþi o mimicã expresivã;
15. sunteþi capabil a reacþiona energic ºi de

a decide rapid;
16. sunteþi permanent în cãutarea noului;
17. gesturile dvs sunt repezi ºi bruºte;
18. sunteþi tenace;
19. sunteþi predispus la schimbãri bruºte ale

dispoziþiei;

2. FLEGMATIC - Sunteþi flegma-
tic, dacã:

1. sunteþi calm ºi cu sânge rece;
2. sunteþi consecvent ºi cumpãnit în orice

activitate;
3. sunteþi prudent ºi chibzuit, ºtiþi sã

aºteptaþi;
4. sunteþi tãcut ºi vã displace trãncãneala;
5. vorbiþi liniºtit ºi cumpãtat, cu pauze,

fãrã a afiºa emoþii stridente, cu cele mai
discrete gesturi ºi mimicã;

6. sunteþi reþinut ºi rãbdãtor;
7. duceþi lucrul început la bun sfârºit;
8. nu vã irosiþi puterile pentru fleacuri;
9. urmaþi cu stricteþe graficul vieþii ºi al

muncii;
10. vã controlaþi cu uºurinþã pornirile;
11. sunteþi puþin sensibil la criticã ºi laudã;
12. nu sunteþi rãutãcios, sunteþi îngãduitor

faþã de sãgeþile adresate;
13. aveþi interese ºi relaþii constante;
14. vã includeþi greu într-o activitate ºi

treceþi greu la alta;
15. îi trataþi pe toþi în mod egal;
16. vã place acurateþea ºi ordinea;
17. vã acomodaþi cu greu la condiþii noi;
18. sunteþi inert, nepãsãtor;
19. aveþi stãpânire de sine;

3. SANGVINIC - Sunteþi sangvi-
nic, dacã:

1. sunteþi vesel ºi voios, sociabil si receptiv;
2. sunteþi energic ºi activ;
3. adesea nu duceþi un lucru început la bun

sfârºit;
4. aveþi tendinþa de a vã supraaprecia;
5. sunteþi capabil de a asimila repede tot ce

e nou;
6. interesele ºi atracþiile dvs. nu sunt stabile;
7. treceþi uºor peste eºecuri ºi neplãceri;
8. vã acomodaþi uºor la diferite condiþii;
9. vã pasioneazã orice activitate nouã, iar

când o activitate nu vã mai intereseazã, o trataþi
cu indiferenþã;

10. treceþi usor de la o activitate la alta;
11. vã displace munca cotidianã, monotonã;
12. nu vã jenaþi în prezenþa unor oameni

noi;
13. sunteþi rezistent ºi laborios;
14. vorbiþi repede, tare, gesticulaþi, cu

mimicã expresivã;

Audiind de curând (la susþinerea unei lucrãri
pentru obþinerea gradului didactic I) descrierea su-
marã a celor 4 tipuri de temperamente, mi-am re-
amintit cât de fascinatã am fost când am citit întâia
oarã despre felul în care dinamica personalitãþii noa-
stre ne influenþeazã manifestãrile. Recitind nenu-
mãrate studii, am selectat particularitãþile lor sinte-
tice. Identificarea propriului tip de temperament, pre-
cum ºi al celor din jurul nostru, familie, colegi, ne
ajutã în convieþuirea zilnicã ºi în crearea unor relaþii

interumane empatice (prin transpunere în pielea
celuilalt) atât de necesare pentru o viaþã armonioasã.

Tradiþional, se disting 4 tipuri de temperament:
coleric, flegmatic, melancolic, sangvinic. Fiecare este
însoþit de unele combinãri stabile ale calitãþilor
psihice care, de altfel, servesc la caracterizarea lui.
Cele patru tipuri de temperament se întâlnesc în
formã “purã” destul de rar. De obicei, se poate vorbi
doar despre predominarea unuia sau altuia din ele
la un individ.

4. NOSCE TE IPSUM (Cunoaºte-te pe tine însuþi) ...
ºi pe cei din jur prof. Adriana MEªTER

15. nu vã pierdeþi calmul într-o situaþie
complexã, neaºteptatã;

16. sunteþi totdeauna bine dispus;
17. adormiþi ºi vã treziþi repede;
18. uneori insuficient mobilizat, nu vã

cântãriþi bine deciziile;
19. sunteþi uneori superficial, distrat;

4. MELANCOLIC - Sunteþi melan-
colic, dacã:

1. sunteti timid;
2. vã pierdeþi în condiþii noi;
3. cu greu stabiliþi contactul cu oameni

necunoscuþi;
4. nu sunteþi încrezãtor în propriile forþe;
5. suportaþi uºor singurãtatea;
6. eºecurile vã copleºesc ºi vã

dezorienteazã;
7. aveti tendinþa de a vã închide în sine;
8. obosiþi repede;
9. vorbiþi încet, uneori pe ºoptite;

10. vã aliniaþi fãrã sã vreþi la caracterul
colocutorului;

11. unele lucruri vã impresioneazã atât de
mult, încât vã podidesc lacrimile;

12. sunteþi foarte sensibil la criticã ºi
laudã;

13. sunteþi extrem de exigent faþã de sine
ºi de alþii;

14. sunteþi suspicios ºi ipohondru;
15. aveþi o sensibilitate exageratã;
16. sunteþi din cale afarã de supãrãcios;
17. sunteþi nesociabil, nu împãrtãºiþi

nimãnui propriile gânduri;
18. sunteþi inactiv si sfios;
19. sunteþi docil;
20. cãutaþi compasiune ºi ajutor din partea

altora;
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Ca dascãl
nou intrat într-o
clasã, cauþi cu
privirea, cu min-
tea ºi cu sufletul
acele sclipiri de
ochi ºi de minþi
care îþi confirmã
– nerostit – cã
înþeleg ºi preþu-

iesc ceea ce spui, ceea ce faci, ceea ce
eºti. Am privilegiul de a avea o
asemenea clasã ºi de a distinge între
atâtea sclipiri una foarte puternicã,
deºi uºor voalatã.

Este genul de elev ce nu se remar-
cã în conversaþiile cu clasa sau în
rãspunsurile orale. Combinaþie de
flegmatic ºi melancolic, i se pare inutil
sã ridice ºi el mâna când ºi ceilalþi o
fac. Succesele uºoare, laudele blânde
nu sunt pentru el. Deºi s-a remarcat
la concursurile judeþene de literaturã
ºi matematicã, e de doi ani olimpic
naþional la educaþie tehnologicã.

Pentru a nu-l descrie doar în
culorile mele, i-am luat un interviu
spre a se ,,desena” singur. L-am rugat
sã rãspundã cu sinceritate ºi fãrã
modestie.
– Cine eºti tu, Andrei Ghincu?
– Sunt elev în clasa a VII-a A, la Liceul

Teoretic ,,Lucian Blaga” din Oradea ºi
am 14 ani.
– Care sunt preocupãrile tale -
obiºnuite sau mai puþin obiºnuite?
– Pe lângã preocupãrile obiºnuite -
pregãtirea lecþiilor ºi ºcoala – îmi place
sã citesc, sã ascult muzicã, sã rezolv
probleme interesante de matematicã,
sã joc handbal ºi volei, sã înot. În timpul
liber îmi place sã merg în drumeþii la
munte, sã fac poze, sã desenez, sã
cunosc oameni ºi locuri noi, sã mã încarc
de frumuseþile naturii ºi sã merg la
concerte ºi spectacole.
– Eºti altfel decât congenerii tãi:
precoce, matur, cu evidente
preocupãri intelectuale… Ce spun
ei despre tine?
– Ce spun…?! Unii dintre ei mã
considerã un foarte bun prieten, sincer,
corect, un om pe care pot conta,
responsabil, discret ºi cu simþul
umorului. Cu unii dintre aceºtia sunt
prieten. Restul… (e tãcere… aº adãuga
eu. Andrei n-a adãugat nimic)
– Cine-þi sunt prietenii?
– Am prieteni puþini, dar adevãraþi.
Comunic cu celelalte persoane, dar
prietenii mi-i aleg cu grijã, în timp.
– Sunt de vârsta ta? Mai mari?
– Sunt, în general, mai mari decât
mine, dar am ºi câþiva de aceeaºi

5. Un olimpic …nonconformist?

vârstã. Prietenii mi-i selectez în funcþie
de cât de sinceri, corecþi, discreþi,
educaþi, cu bun simþ ºi cu simþul
umorului sunt.
– Ce i-ar surprinde pe alþii care te
încadreazã în diferite tipare sã afle
despre tine?
– ...  sã afle cã-mi place sã gãtesc ºi
cã iubesc animalele ºi natura.
– Ca orice adolescent, asculþi
muzicã, dar, spre deosebire de
mulþi alþii, îþi place sã ºi citeºti…
– Aºa e… Ascult în general rock, jazz
ºi muzicã clasicã. La cãrþi, nu mi-am
definit un stil anume, dar le prefer pe
cele de expediþii, cãlãtorii, pe cele mai
filosofic... ºi poeziile!
– Dacã ar fi sã alcãtuieºti un
personal best în materie de cãrþi
ºi muzicã, ce ai alege?
– E greu… La cãrþi  aº aminti
Alchimistul, de Paulo Coelho, Cireºarii,
de Constantin Chiriþã ºi  Suna no
onna, de Kobo Abe. La
muzicã…Lithium de la Evanescence,
Nemo ºi Walking in the air de la
Nightwish.
– Cum te vezi peste 10 sau chiar
20 de ani?
– Peste 10 ani, mã vãd student la
Medicinã, cu  aceleaºi pasiuni…Peste
20,  voi avea o carierã ºi o familie.

XII. Creaþii ale elevilor

1. Am uitat sã îmi amintesc sã uit

Sunt doar om
ºi nu îmi permit luxul
de a fi capabil
sã uit ceva ce a fost important,
chiar ºi numai pentru un moment
de mult plecat.
Sunt doar om
ºi nu îmi permit sã uit
cât am râs sau am plâns,
cât m-am bucurat sau am suferit.

De ce se spune cã memoria noastrã
nu e mai mult decât o sitã cu gãuri mari?
ªi de ce se spune cã timpul vindecã mereu
ale rãului scãpãri?
Sunt doar om ºi nu îmi permit
sã nu îmi amintesc
de toþi cei cãrora
le spuneam odatã „te iubesc”...

Sunt doar om ºi nu îmi permit
sã nu îmi amintesc
de toþi cei pe care
nu am intenþionat sã îi rãnesc.

Mi-aº dori sã-i pot uita pe toþi cei care
acum nu mai sunt in viaþa mea.
Mi-aº dori sã pot uita tot ce
mi-a rãnit vreodatã inima,
sã îmi amintesc
doar bucuriile ºi zâmbetele acesteia.
Mi-aº dori sã pot,
sã pot sã uit de toatã rãutatea...
Dar sunt doar om ºi nu îmi permit
luxul de a fi capabil
sã uit ceva ce a fost important,
chiar ºi numai pentru un moment
de mult plecat.
Am uitat sã îmi amintesc sã uit…

prof. Adriana PÃDUREAN

Mãdãlina Andreea COADÃ, clasa a XI-a C
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2. Cartea, o comoarã de
învãþãturi

Am visat cã sunt un om de
zãpadã. Multe mânuþe micuþe
m-au adunat cu spor de pe jos,
bucãþicã cu bucãþicã ºi m-au în-
cropit. Munceau cu drag ºi voiesie,
de bunãvoie. Nimeni nu-i obliga,
nimeni nu-izorea, toþi lucrau cu
zâmbetul pe buze.

Alergau cu paºii lor mici pânã
departe, sã aduca zãpadã curatã,
necãlcatã în picioare. Au rostogo-
lit zãpada pânã s-au format trei
bulgãri mari. Gata! Greul trecuse.
Aveam de-acum picioare, trunchi,
cap ºi mânuþe.

Apoi a început munca de fi-
nisaj, fiecare mai contribuia cu
câte-un bulgãraº la desãvârºirea
mea. Un pitic a scos din sacoºa
bunicii un morcov. Aveam nas!

Mâini înfrigurate au început
sã scotoceascã sub zãpadã, cãu-
tând pietre frumoase, cele mai fru-

moase! ca eu sã am ochi. O fetiþã
a renunþat la fularul ei, desigur
avea bluza pe gat, altfel nu aº fi
acceptat, iar un bãieþel ºi-a pus
gluga în cap ºi mi-a dat mie
cãciula.

Apoi a început distracþia: s-au
prins de mâini, au format un cerc
ºi au dansat în jurul meu. Mã
simþeam persoana importantã! O
grãmadã de pitici se învârteau în
jurul meu. Îmi cântau, îmi spu-
neau poezii, îºi împãrþeau dulciu-
rile cu mine. Pânã când au venit
oamenii mari ºi i-au luat pe oame-
nii mici de lângã mine. Cu greu
s-au lãsat duºi: din doi în doi paºi
întorceau capul ºi-ºi fluturau mâ-
nuþele înspre mine.

Am rãmas singur ºi trist. A
venit o persoanã rãu mirositoare
ºi mi-a luat fularul ºi cãciula. Pro-
testele mele au fost inutile, lacri-

mile mele nu l-a înduioºat! Doar
niºte pãsãrele zgribulite mi-au
spus cã au mai vãzut ele în alt
parc ceva asemãnãtor. Ziceau cã
tuturor oamenilor de zãpadã li se
întâmpla aºa. Da’ eu eram tare
necãjit! Cum era sã mã gãseascã
oamenii cei micuþi, veseli ºi drãgã-
laºi! Nu era drept!

Apoi s-a lãsat întunericul.
Eram singurel în tot parcul. Nu
mi-a plãcut deloc.

S-a fãcut dimineaþã. Împã-
ciuitor, soarele ºi-a trimis câteva
raze înspre mine ca sã mã înve-
seleascã. Moment în care a sunat
ceasul ºi-am realizat c-am dormit
cu geamul deschis. Îmi fusese frig
ºi, probabil, de-aia am visat cã
sunt om de zãpadã. Bine cã a fost
doar un vis care s-a terminat la
timp!

Te-am întalnit aici...
Ce drag mi-a mai fost ceasul,

Îmi mãreai umbra, sufletul ºi pasul,
Mã fãceai chiar sã îmi pierd glasul,

Sã mã scufund într-o visare,
Care doar în întuneric ia crezare.

Tu eºti povara încrustatã între gene
Ce îmi laºi pleoapa obositã,
Ce-mi faci inima sã batã,

Mereu arsã ºi dornicã de plãcere.
O, prinþule, tu eºti frate cu nebunia,
Cu iubirea, cu pãcatul ºi cu crima,

Eºti ritmul infinitului ºi rima,
Pe care n-am mai cunoscut-o eu.

Te-ai rãtãcit în drumul meu
ªi m-ai schimbat sau... m-oi fi rãtãcit pe un alt drum?

O! Tu, înger din noapte,
Care mã vei veghea de azi-nainte,

Ce mare esti,
Ce bun esti,
ªi ce cald...

Vino ºi încãlzeºte-mi
Trupul rece,
Mâna rece,
Gura rece...

Dã naºtere unui poem în care tu îmi stai de veghe!

[Observaþi cã versurile acestui poem formeazã un
trandafir]

3. Tu

Într -o zi
de toamnã, ui-
tându-mã pe
f e r e a s t r ã ,
mi-am adus
aminte de pri-
ma zi de ºcoa-
lã. Sunt cinci
ani de când
i-am pãºit
pentru întâia

datã pragul.
Eram o fetiþã sfioasã, cu

multã spaimã în suflet, dar
hotãrâtã sã învãþ carte. Abece-
darul ºi Matematica ne-au în-
tâmpinat bucuroase cu parfum de
crizanteme. Doamna învãþãtoare
ne-a condus pe fiecare în bancã ºi
ne-a spus cã urmeazã sã ne
dezvãluie o nepreþuitã comoarã.

Noi, copiii, aºteptam bucu-
roºi sã vedem minunea promisã.
Îi urmãream doamnei învãþãtoare
miºcãrile, gesturile, sã vedem dacã
nu cumva reuºim sã descoperim
singuri ascunziºul comorii.
Vãzând nerãbdarea noastrã, ne-a
întrebat mai întâi dacã ºtim de ce
am venit la ºcoalã. Eu i-am rãs-
puns cu tremur în glas:

- Doamna educatoare ne-a
spus cã aici vom deprinde tainele

cititului ºi ale socotitului.
- Este adevãrat. Vedeþi aceste

douã cãrþi? Ele vã vor lumina
calea pe parcursul întregului an
ºcolar. Vor fi prietenele voastre cele
mai dragi! spuse învãþãtoarea noa-
strã, ridicând cãrþile ca pe niºte
baghete magice.

Deodatã, cãrþile au prins
forþã ºi m-au atras pe un tãrâm
luminos. Am pãºit uºor, apoi am
început sã mã înalþ pe filele ca
niºte aripi ale cãrþii, de unde
literele îngânau simfonii de slove.
Am coborât privirea pe bancã, iar
un cerc luminos îmi învãlui
comoara tainicã pe care n-o mai
vãzusem pânã atunci. Am strâns
cãrþile la piept, apoi mi-am
îndreptat privirea rugã-toare cãtre
doamna învãþãtoare. I-am ºoptit:

- Sunt cãrþile noastre? Le
putem lua acasã?

Doamna învãþãtoare, cu
zâmbetul ei misterios, a dat din
cap aprobator, apoi m-a mângâ-
iat pe cap. O emoþie plãcutã mã
cuprinse de atâta fericire.
Intrasem în lumea cãrþilor, unde
o întâlnisem pe Zâna cea Bunã.
Am înþeles cã ea ne va îndruma
paºii, un timp, spre universul
cunoaºterii.

4. Om de zãpadã

Denisa CATAI, clasa a V-a B Cristian LAZÃR,
clasa a XI-a A

Narcisa Florina FÃªIE, clasa a X-a D
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Aceasta este cea mai grea
compunere pe care am scris-o
vreodatã. Cu siguranþã, este ºi cea
care va vorbi cel mai sincer despre
mine.

Aº începe cu prima im-presie
despre ce înseamnã sã fii ºcolar:
lumea a început sã parã mai mare
odatã cu prima zi de ºcoalã, toþi
erau foarte serioºi. Nu înþelegeam
când urma sã ne jucãm ºi de ce
trebuie sã stau cuminte în bancã!
Doamna învãþãtoare era atât de
generoasã cu informaþiile, care
mie mi se pãreau atât de multe ºi
diverse... iar tema pentru acasã a
pus capac! Eu ºtiam cã acasã
toatã lumea se joacã.(?) Apoi m-am
obiºnuit încet – încet ºi cu lecturile
de vacanþã, ºi sã ridic douã degete
atunci când vreau sã vorbesc,
chiar ºi cu ai mei colegi (în orã!).
Mai mult decât atât, am ajuns sã-
mi iubesc învãþãtoarea care mã
cunoaºte atât de bine. Este nevoie
doar de un „Cosmine!” sã înþeleg
cã m-a prins iarãºi cu ceva!!!

Cel mai mult mi-a plãcut sã
fiu actor. Am jucat împreunã cu
alþi colegi într-o piesã de teatru ºi
am fost aplaudaþi pe scena
teatrului mare din Oradea. Cred
cã am talent, iar doamna învãþã-
toare a vãzut asta, altfel nu mi-ar
spune în fiecare zi: „Fii serios, nu
te mai prosti! Aici nu-i teatru!”

Nu prea ºtiam ce sã fac în va-
canþe, pentru cã zilele erau foarte
lungi. Aºa cã începutul fiecãrui an
ºcolar era o bucurie pentru mine.
Revederea partenerilor mei de nãz-
bâtii era cu atât mai aºteptatã.
Începutul clasei a IV-a a fost un
pic altfel. Doamna ne-a spus cã
este un an special, cã suntem
mari acum, cã trebuie sã muncim
mult... abia astãzi înþeleg de ce.

ªi iatã-mã foarte aproape de
finalul clasei. Toate amintirile
îmi revin în minte, chiar ºi tabla

5. La revedere, clasa a IV-a

înmulþirii care se
încãpãþâna sã
rãmânã neînvã-
þatã, pauzele ºi
ora de sport, abe-
cedarul, dar ºi
lecþiile despre is-
toria ºi geografia
þãrii... le închid
pe toate într-un
sertar special al
sufletului, undeva aproape, sã-l
pot deschide atunci când mi se
face dor.

Dragi colegi de clasa a IV-a,
prieteni dragi , nu ºtiu ce ne
rezervã anii viitori, dar simt cã ce
am învãþat pânã acum este baza
solidã pe care se poate construi
oricât. ªtiu cã nicio altã învãþã-
toare nu va putea lua locul doam-
nei noastre – doamna Hora, ºtiu
cã vom fi mari ºi serioºi. Dar vã
rog, pãstraþi amintirea sfântã a
primilor ani de ºcoalã, preþuiþi-i
aºa cum meritã, creºteþi frumos,
cum vi se spune, dar nu pierdeþi
copilãria ºi pofta de viaþã de
acum. Clasa a IV-a o asemãn
unui prag la care am ajuns greu
ºi pe care îl vom trece cu ochii în
lacrimi, dar odatã ajunºi dincolo,
vom ºti cã avem cel mai important
bagaj – primele lecþii de viaþã.

La revedere, clasa a IV-a, la
revedere doamna învãþãtoare!

Cosmin PETRUÞ, clasa a IV-a A
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INFORMAÞII UTILE

Sesiuni, conferinþe, simpozioane:

- Universitatea din Oradea, Facultatea de
ªtiinþe Socio-Umane. Centrul de Studii asupra
Transformãrilor Sociale. Casa Corpului Didactic a
Judeþului Bihor. Conferinþa Naþionalã cu
participare internaþionalã „Educaþie ºi
schimbare socialã”, 20-21 februarie 2009

- Fundaþia „Ruhama”. Universitatea din
Oradea, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Catedra
de ªtiinþe ale Educaþiei. Casa Corpului Didactic a
Judeþului Bihor. Administraþia Socialã Comunitarã
Oradea. Coaliþia pentru Consolidarea Sectorului
ONG. Federaþia Internaþionalã a Comunitãþilor
Educative. Conferinþa Furnizorilor de Servicii
pentru Persoane cu Dizabilitãþi, ediþia a 2-a, 17
martie 2009

- Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor. Casa
Corpului Didactic a Judeþului Bihor.  Simpozionul
Interjudeþean al Învãþãtorilor „Educaþia
permanentã, condiþie a eficienþei
învãþãmântului reformator”, ediþia a VI-a, 25
martie 2009

- Casa Corpului Didactic a Judeþului Bihor.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor. Sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice „Managementul carierei”,
14 mai 2009

- Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor. Casa
Corpului Didactic a Judeþului Bihor. Liceul
Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea. Simpozionul
naþional cu participare europeanã „Iosif Vulcan”
cu tema „Rolul proiectelor educative
extracurriculare în formarea personalitãþii
elevului”, ediþia I, 25 mai 2009

- ªcoala cu Clasele I-VIII „Avram Iancu”
Oradea. Casa Corpului Didactic a Judeþului Bihor.
ªcoala cu Clasele I-VIII „Nicolae Bãlcescu” Oradea.
Simpozionul Naþional „Impactul activitãþilor
extracurriculare derulate în cadrul proiectelor
educaþionale asupra devenirii copiilor”, 28 mai
2009

Lansãri de carte:
- Florin Cioban - „Literatura pentru copii”,

29 ianuarie 2009
- Ioan Mocan - „Managementul activitãþilor

turistice ºcolare”, 12 februarie 2009
- Vasile Marcu ºi Mariana Marinescu -

„Educaþia omului de azi pentru lumea de mâine”;
Liana Coroianu (coord.) - „Ghidul profesorului în
predarea disciplinei opþionale Acþiunea
comunitarã”, 18 martie 2009

Din activitãþile Casei Corpului Didactic a Judeþului Bihor
în anul 2009  Angelica BARABAª

Cãrþi editate de Editura Didactica
Militans - Casa Corpului Didactic
Oradea:

- Ruxandra Chiº, Alina Laza - Dicþionar de
regionalisme din zona ªteiului

- Marcel Sas (coord.) – O zi cu Eminescu
- Ramona Stroie – Camil Petrescu-Marcel

Proust. Interferenþe
- Ramona Stroie – Blândeþea nopþii – F.S.

Fitzgerald. Dihotomia America-Europa
- Camelia Maruºca – Asumarea memoriei în

jurnalele postcarcerale
- Ramona Stroie (coord.) - …de Dragobete
- Cristina Mustãþea – Female characters in

Shakespearian tragedies
- Lavinia Chirila – Easy English for kids
- Liana Coroianu (coord.) - Ghidul profesorului

în predarea disciplinei opþionale „Acþiunea comunitarã”
- Ileana Popescu – Modelul profesoral în

viziunea elevilor din ªcolile Normale ºi liceele teoretice
-   Felicia Dragoº – Oradea ºi Bihorul la cumpãna

dintre totalitarismul comunist ºi democraþie (1987-
1992)

- Felicia Dragoº – Turismul în zona
Subcarpaþilor de Curburã

- Samuil Maruºca – Robert Browning and the
dramatic monologue

- Anamaria  Ursan – Poezia religioasã în
perioada interbelicã

- Anamaria Ursan - Managementul organizaþiei
ºcolare în care se integreazã persoane de etnie romã

- Cristina Mustãþea – Scriitori ºi artiºti
reprezentativi din sec. XIX ºi XX

- Lavinia Chirila – Let’s Learn English
- Ioana Klein - Managementul clasei de elevi
- Alina Simuþ – A gender analysis of Edith

Wharton’s novel
- Alina Simuþ – Social Boundaries in early 19th

c.American novels
- Ana-Maria Harpa – Moartea la ªtefan

Bãnulescu – între Biblie ºi cultura popularã
- Dorina Bojan – Turism cultural-etnografic în

Munþii Apuseni
- Georgeta Laura Panc – Modalitãþi ºi strategii

de activizare a elevilor la orele de limba românã
- Gheorghina Lemnian – Vintilã Horia-

nefericitul fericit
- Liana Elena Sârb – My english workbook

CASA CORPULUI DIDACTIC ORADEA
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VIVAT PROFESORES!

La 11 iunie 2009, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Bihor ºi Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Bihor au organizat festivitatea „Preþuire pentru
om ºi dascãl“ în cinstea cadrelor didactice care
se vor pensiona în 2009.

Dupã zeci de ani se reia o veche tradiþie prin
care dascãlii sunt, sentimental mãcar, luaþi ºi ei în
seamã…

Pensionabilii au fost felicitaþi de cãtre d-l in-
spector ºcolar general prof. Dorel Luca ºi de cãtre
d-l preºedinte al SLÎ Bihor, prof. Ioan Þenþ.

Vã prezentãm imagini de la festivitate ºi lista
dascãlilor ce s-au pensionat la finele acestui an
ºcolar.

„PREÞUIRE PENTRU OM ªI DASCÃL“
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AUªEU
înv. FILDAN ANA, ªcoala cu clasele I-VIII

BATÃR
înv. BONAR MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII

BIHARIA
prof. IORDACHE AGNETA, ªcoala cu clasele I-VIII „Gáspár András”
prof. MOLNAR IOAN, ªcoala cu clasele I-VIII „Gáspár András”

BOGEI
prof. FEIEª MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII

BORª
prof. ªANDOR IOAN, Gupul ªcolar Agroindustrial „Tamási Áron”
prof. VANOS-SZEKELY ECATERINA, Gupul ªcolar Agroindustrial

„Tamási Áron”
BEIUª

prof. FLORE ELENA, Colegiul Naþional „Samuil Vulcan”
prof. BÃRBATU MONICA, Colegiul Naþional „Samuil Vulcan”
înv. LUPU MÃRIOARA, ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu”
înv. DEME MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu”
înv. LEMNIANU MÃRIOARA, ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae

Popoviciu”
prof. VESA AUREL, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaº”
prof. MORUÞ TEODOR, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaº”
prof. NEGRU GHEORGHE, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaº”

BRUSTURI
prof. MORGOª LUCIAN, ªcoala de Arte ºi Meserii

BUDUREASA
prof. LAZA LUCREÞIA, ªcoala cu clasele I-VIII

CÃPÂLNA
înv. FLORE FLOARE, ªcoala cu clasele I-VIII

CÂMPANI
prof. BORZA ZENIA, ªcoala cu clasele I-VIII

CEFA
înv. PLEª FELICIA FLORICA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. PORUMB MARIA TEREZIA, ªcoala cu clasele I-VIII

CEICA
înv. ÞIGAN MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. GOMBOªIU FLOAREA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. PETRILA IRINA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. FRÎNC FLORIAN, ªcoala cu clasele I-VIII

CIUMEGHIU
prof. MOLNÁR FERENC, ªcoala cu clasele I-VIII

COCIUBA MARE
înv. TOCUÞ VIORICA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. SELEJAN MINA, ªcoala cu clasele I-VIII

CURÃÞELE
prof. FÃRCUÞ NICOLAE, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. BOLNA MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. SPRINTÃNOIU FELICIA, ªcoala cu clasele I-VIII

DERNA
prof. HODIªAN PAVEL, ªcoala cu clasele I-VIII
educ. COCIª VIORICA, ªcoala cu clasele I-VIII

DOBREªTI
prof. MONENCIU ANA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. TRIP ANA, ªcoala cu clasele I-VIII

DRÃGÃNEªTI
înv. ILEA MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII
educ. HORGA DOINA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. ROMANEÞ FLOARE, ªcoala cu clasele I-VIII

DRÃGEªTI
prof. DÃRÃBAN FLORIAN, ªcoala cu clasele I-VIII

GIRIªU DE CRIª
înv. SANTÃU ANA, ªcoala cu clasele I-VIII

HIDIªELU DE SUS
prof. BILA VIOREL, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. BILA VIOREL CRIªAN, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. CIOARÃ LUCREÞIA, ªcoala cu clasele I-VIII
educ. CREÞ FLORICA, ªcoala cu clasele I-VIII

HOLOD
prof. PELE IULIANA ETA, ªcoala cu clasele I-VIII

HOTAR
înv. NICORUÞ SABINA, ªcoala cu clasele I-VIII

LÃZÃRENI
înv. PANTEA PETRU, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. BRONÞ SAVETA, ªcoala cu clasele I-VIII

LUGAªU DE JOS
înv. URSU MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII

LUNCA
educ. FORDON CATIÞA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. HANIª ALEXANDRU IONEL, ªcoala cu clasele I-VIII

MARGHITA
prof. TOTH ECATERINA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. ROZSVAI TEREZIA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. SCURT ROMAN, Grupul ªcolar Agricol „Horea” MARGHITA

MÃGEªTI
prof. NEGREAN LIVIA, ªcoala cu clasele I-VIII

NUCET
prof. POPA IOAN, ªcoala cu clasele I-VIII

OLCEA
prof. ÞAPOª LUCIA, ªcoala cu clasele I-VIII

ORADEA
prof. GALIª ANA, ªcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”
prof. BALOG FLORICA, ªcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”
prof. FILIP AURICA, ªcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”
prof. ªIMON AURICA, ªcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”
prof. ªIMON ELISABETA, ªcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie

Cantemir”
înv. TRIPE AURELIA, ªcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”
prof. DOBAI FLORICA, ªcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”
prof. MIHAI AURORA, ªcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”
prof. TENCUÞIU ELISABETA, ªcoala cu clasele I-VIII „Lucreþia

Suciu”
prof. BLAGA VASILICA, ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bãlcescu”
prof. MRAZ SZÛCS ELISABETA, ªcoala cu clasele I-VIII „George Coºbuc”
prof. TENTIª SANDA, ªcoala cu clasele I-VIII „George Coºbuc”
prof. GAVRIª ELENA, ªcoala cu clasele I-VIII „Ion Bogdan”
prof. TÜZESI VALENTIN, ªcoala cu clasele I-VIII „Andrei

Mureºanu”
prof. PINÞA AURELIA, ªcoala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”
prof. NISTOR MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”
prof. GEORGESCU LIANA, ªcoala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”
prof. SIDEA LIGIA, Colegiul Naþional „Emanoil Gojdu”
prof. BOGDAN MAGDALENA, Colegiul Naþional „Emanoil Gojdu”
prof. BOZGA GAVRIL, Colegiul Economic „Partenie Cosma”
prof. ANDOR ADRIANA, Colegiul Tehnic „Traian Vuia”
prof. TURCAN VIORICA, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuºi”
prof. BLIDAR VIORICA, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”
prof. COCIUBEI VIRGINIA, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”

VIVAT PROFESORES!
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VIVAT PROFESORES!

prof. POPESCU RUXANDRA, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
prof. BUTIªCÃ CONSTANTIN Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
prof. LUNG IOSIF Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
prof. TIMOFTE MÃRIOARA, Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”
prof. CHIOREAN ANGELA, Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”
prof. PONESCU MARIA, Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”
prof. SÃTEANU VASILE, Liceul de Artã
prof. TUDUCE ANA, Liceul Teoretic „Aurel Lazãr”
prof. BANDICI CORNELIU, Liceul Teoretic „Aurel Lazãr”
prof. KISS ISTVAN, Liceul Teoretic „Ady Endre”
prof. BRADE ALEXIA, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
înv. BOT MARIA, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
prof. MINCIC RODICA, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
înv. BUZA MARIA, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
prof. MUNTEANU MARIUS, Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”
înv. BALOTÃ ILEANA, Liceul Teoretic Greco-Catolic
prof. ROB TEODOR, ªcoala de Arte ºi Meserii „George Bariþiu”
înv. MIHELE FLORICA, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
prof. DEME STELUÞA, Grupul ªcolar „Andrei ªaguna”
prof. MAZILESCU EUGENIA, Grupul ªcolar „Andrei ªaguna”
prof. VIDICAN VASILICA, Centrul ªcolar pt. Educaþie Incluzivã Nr.2
prof. STANCIU MARIANA, Centrul ªcolar pt. Educaþie Incluzivã Nr.2
educ. RADU LIVIA, Centrul ªcolar pt. Educaþie Incluzivã Senzorialã
educ. GULER SILVIA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr.8
educ. SALVAN FLORICA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr.19
educ. CUC MÃRIOARA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr.24
educ. CIOARÃ MARIA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr.28
educ. ERÕS EVA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 30
educ. APOSTU AURINA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 37
educ. COCAINÃ VERONICA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 41
educ. KURTUJ LUCICA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 44
educ. POP MARIA RONCA, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 47
educ. PASTOR MARIA MAGDALENA, Grãdiniþa cu program

prelungit „Orsolya”
educ. MOªTEORU FLOARE, Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 53

„Junior”
OªORHEI

prof. GAVRILUÞ ECATERINA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. PINTIE EVA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. IORDACHE CONSTANTIN, ªcoala cu clasele I-VII

POMEZEU
înv. BUDA MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII
educ. MURU RAVEICA, ªcoala cu clasele I-VIII
educ. GÃVRUÞA ELENA, ªcoala cu clasele I-VII

RIENI
prof. IOVAN RODOVICA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. LUCUÞA MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. NEAGA ILIE, ªcoala cu clasele I-VIII

SALONTA
prof. BODEA IULIANA, ªcoala cu clasele I-VIII „Arany János”
prof. KISS MARCELA, ªcoala cu clasele I-VIII „Arany János”
prof. KOVÁCS GHIZELA, Colegiul Naþional „Arany János”
prof. TOTH JUNTA MARIA, Colegiul Naþional „Arany János”
educ. SZABO IRINA, Grãdiniþa cu program prelungit „Toldi”

SÃCUENI
prof. DAROCZI VIORICA, Liceul Teoretic „Petõfi Sándor”

SÃLIªTE DE VAªCÃU
prof. TULVAN TRAIAN, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. PLISCO CORNELIA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. INDRIE VIOARA, ªcoala cu clasele I-VII

SÂNMARTIN
prof. JURCA MARIANA, ªcoala cu clasele I-VIII
înv. POTRE ILEANA, ªcoala cu clasele I-VIII

SÂNTANDREI
prof. TORJOC GHEORGHE, ªcoala cu clasele I-VIII

SÂRBI
prof. PRAJA ANA, ªcoala cu clasele I-VIII

ªTEI
prof. GALEA IOAN, ªcoala cu clasele I-VIII „Miron Pompiliu”
prof. CODREAN ANA, ªcoala cu clasele I-VIII „Miron Pompiliu”
prof. MORARU MARIA, GRI „Unirea”

ªUNCUIUª
înv. BILA ANA, Grupul ªcolar Industrial
prof. UNGUR FLOARE, Grupul ªcolar Industrial

TALPOª
înv. OLCEAN MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII

TARCEA
prof. PUSCAS IULIANA, ªcoala cu clasele I-VIII
prof. VISKY MARIA, ªcoala cu clasele I-VIII

TILEAGD
înv. TANCA SILVIA, ªcoala cu clasele I-VIII

TINCA
prof. TRIPON LEONTINA, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”
înv. IOVA FLORENTINA, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”
educ. DELAN LIVIA, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”
înv. CRÃCIUN ANA, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”

VADU CRIªULUI
prof. ARCHIP MARIA, Colegiul Tehnic
prof. ªCHIOPU NIªCA, Colegiul Tehnic

La mulþi ani dascãlilor pensionari!
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GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREA“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI

I. Date de contact
Adresa: ªtei, Independenþei, nr. 19, cod
poºtal 415600
Telefon: 0259/332642; 0259/332643
Paginã web: http://unireastei.licee.edu.ro
e-mail: griunirea@yahoo.com
Director: ing. Voicu Burta
Director adjunct: ec. Ioan Mateaº
Consilier educativ: prof. Viorica Bici

II. Oferta de ºcolarizare pentru anul ºcolar 2009-2010

Profilul Domeniul pregatirii de 
baza

Calificarile profesionale
Liceul tehnologic

Limba de 
predare

Nr. cls. a IX-a propuse 
pt. an şcolar 2009-2010

Servicii Comert Tehnician în activităţi 
economice Română 1=28 locuri

Profilul Domeniul
pregatirii de baza

Calificarile profesionale 
Liceul tehnologic Limba de predare Nr. cls. a XII-a propuse 

pt. an şcolar 2009-2010

Tehnic Mecanica Tehnician transporturi Română 1=28 locuri

Res. nat. 
si prot. 

mediului

Industrie 
alimentara

Tehnician in industria
alimentara Română 1=28 locuri

LICEU – ZI

LICEU – frecvenþã redusã

LICEU (ciclu superior) – prin ruta SAM + anul de completare

ªCOLILE ªTEIULUI
(I)
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GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREA“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI

Profilul Domeniul
pregatirii de baza

Calificarile profesionale 
Liceul tehnologic Limba de predare Nr. cls. a XII-a propuse 

pt. an şcolar 2009-2010

Tehnic Mecanica Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii

Română 2=56 locuri

Res. nat. 
si prot. 

mediului

Industrie 
alimentara

Tehnician in industria
alimentara Română 1=28 locuri

LICEU SERAL

2005–2006 Proiect lingvistic de tip
Comenius finanþat de U.E.

Tema proiectului “Le tourism – ponts de
liaison en Europe”

Realizat în parteneriat cu Instituto Tec-
nico Statale Pitagora din Taranto – Italia.
Proiectul a vizat punerea în valoare a frumu-
seþilor turistice ale celor douã þãri, dezvolta-
rea competenþelor de limbã francezã, de co-
municare, de utilizare a noilor tehnologii
informaþionale. Proiectul s-a realizat cu
schimb de elevi în ºcolile din cele douã þãri.

2005–2008 Proiect ªcolar finanþat de
U.E.

Tema proiectului: “Des metiers en
Europe, d’hier a aujourd’hui, pour

demain”
Proiectul este realizat în parteneriat cu

alte 5 þãri: Portugalia, Franþa, Belgia, Polonia,
Spania ºi a urmãrit studiul meseriilor,
dezvoltarea competenþelor de orientare ºcola-
rã, de muncã în echipã, de utilizare a limbilor
strãine, a tehnologiilor informaþionale.

III. Proiecte ºcolare internaþionale
2008–2010 Proiect Comenius – Proiecte

multilaterale – Programul de invãþare pe
tot parcursul vieþii

Tema proiectului “POUR UNE VIE PLUS
SAINE DANS UN MONDE PLUS PROPRE”

Realizat în parteneriat cu:
1. Kazim Karabekir Anadolu

Ogretmen Lisesi – Turcia
2. Lykiakes Taxis Magoulas – Grecia
3. Istituto Tecnico Commerciale-Liceo

Linguistico “Capriotti” - Italia

2009–2010 Proiect Leonardo da Vinci –
Mobility

Tema proiectului: Profesionism pentru o
formare profesionalã de calitate

Realizat în parteneriat cu:
1. Liceul “Don Orione” Oradea
2. C.T. “Constantin Brâncuºi” Oradea
3. Fundaþia Padri Somaschi –

Târgoviºte
4. Licee ºi fundaþii din Italia

IV. Baza Materialã

În atelierul-ºcoalã

Internatul

 Un laborator de informaticã
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Alt laborator de informaticã

În laboratorul de chimie

În sala de sport

În sala de circulaþie

Altã salã de circulaþie

Al treilea laborator de informaticã

O salã de clasã modernizatã

Dotãri din parcul auto al
ºcolii

ªCOLI BIHORENE

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREA“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI
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IV. Activitãþi cultural-educative

La balul bobocilor

Deschiderea festivã a
anului ºcolar
2007/2008

Întâlnirea cu absolvenþii
(dupã 20 de ani)

Concursuri de
„Ziua ªcolii“

Preºedintele Consiliului Judeþean Bihor – Radu Þârle, fost elev al ºcolii9 mai 2009 – Aniversarea „Zilei Europei“

Formaþia de dansuri a ºcolii

ªCOLI BIHORENE

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREAUL ªCOLAR INDUSTRIAL „UNIREA“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI“ ªTEI
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COLEGIUL NAÞIONAL „AVRAM IANCU“ ªTEI

Colegiul Naþional „Avram Iancu” din ªtei
a luat fiinþã în anul 1956, o datã cu
declararea localitãþii ªtei ca oraº. A funcþionat
sub numele de Liceul Real-Uman oraº Dr.
Petru Groza din 1956 ºi pânã în anul 1976
când a devenit Grup ªcolar pe lângã
Intreprinderea Mecanicã Dr. Petru Groza,
funcþionând apoi sub denumirea de Liceul
Industrial Nr. 1 Oraºul Dr. Petru Groza, pânã
în anul 1990. Din anul 1990 liceul începe sã
se reprofileze pe latura teoreticã, redevenind
ceea ce fusese pânã în anul 1976, adicã liceu
teoretic. În anul 1995 sunt întreprinse
demersurile necesare ºi devine Liceul
Teoretic „Avram Iancu” ªtei, iar din toamna
anului 2006, cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de învãþãmânt liceal în ªtei ºi a peste 80 de
ani de învãþãmânt gimnazial, datoritã rezul-
tatelor obþinute în toþi aceºti ani în procesul

I. Date de contact
Adresa: ªtei, Str. Lucian Blaga, nr. 6, cod
poºtal 415600
Tel.: 0259/332658; 332559
Paginã web: http://avram-iancu.licee.edu.ro
e-mail: cn_avramiancu@yahoo.com
Director: prof. Mircea Matiuþã
Director adjunct: prof. Moise Covaci
Consilier educativ: Viorel Lucaciu

de instrure a elevilor din ªtei ºi din
împrejurimi, prin Ordinul Ministrului nr.
5214 din 25.09.2006 a devenit Colegiul
Naþional „Avram Iancu” ªtei, denumire sub
care funcþioneazã ºi astãzi.

UNITATEAUNITATEAUNITATEAUNITATEAUNITATEA FILIERAFILIERAFILIERAFILIERAFILIERA PROFILULPROFILULPROFILULPROFILULPROFILUL SPECIAL IZAREASPECIAL IZAREASPECIAL IZAREASPECIAL IZAREASPECIAL IZAREA DOMENIULDOMENIULDOMENIULDOMENIULDOMENIUL CAL IF ICARECAL IF ICARECAL IF ICARECAL IF ICARECAL IF ICARE LIMBALIMBALIMBALIMBALIMBA N R .N R .N R .N R .N R . ULT IMAULT IMAULT IMAULT IMAULT IMA
ªCOLARÃªCOLARÃªCOLARÃªCOLARÃªCOLARÃ DEDEDEDEDE PREDAREPREDAREPREDAREPREDAREPREDARE LOCUR ILOCUR ILOCUR ILOCUR ILOCUR I MEDIE 2008MEDIE 2008MEDIE 2008MEDIE 2008MEDIE 2008

TEORETICÃ
REAL MATEMATICÃ - INFORMATICÃ ROMÂNÃ 28 9.029.029.029.029.02

COLEGIUL NAÞIONALCOLEGIUL NAÞIONALCOLEGIUL NAÞIONALCOLEGIUL NAÞIONALCOLEGIUL NAÞIONAL ªTIINÞE ALE NATURII ROMÂNÃ 28 6.986.986.986.986.98
“AVRAM IANCU” ªTEI“AVRAM IANCU” ªTEI“AVRAM IANCU” ªTEI“AVRAM IANCU” ªTEI“AVRAM IANCU” ªTEI UMAN FILOLOGIE ROMÂNÃ 28 6.116.116.116.116.11

FILOLOGIE - JURNALISM ROMÂNÃ 28 6.396.396.396.396.39
TEORETICÃ UMAN FILOLOGIE FRECVENÞA REDUSÃ ROMÂNÃ 28

CLASA a V - a PREDARE INTENSIVÃ A LIMBII ENGLEZE 25

II. Scurt istoric

„ªANSE EGALE PENTRU TOÞI ELEVII”

III. Plan de ºcolarizare pentru anul ºcolar 2009-2010

IV. Absolvenþii din ultimii patru ani
An ºcolarAn ºcolarAn ºcolarAn ºcolarAn ºcolar TTTTTo t a lo t a lo t a lo t a lo t a l Î n v ã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân t Co leg i iCo leg i iCo leg i iCo leg i iCo leg i i Î n v ã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân tÎ n vã þ ãmân t Angajaþ i  înAngajaþ i  înAngajaþ i  înAngajaþ i  înAngajaþ i  în ªoma jªoma jªoma jªoma jªoma j O b s .O b s .O b s .O b s .O b s .

ab so l v en þ ia b so l v en þ ia b so l v en þ ia b so l v en þ ia b so l v en þ i s u pe r i o rs upe r i o rs upe r i o rs upe r i o rs upe r i o r i n s t i t u t o r ii n s t i t u t o r ii n s t i t u t o r ii n s t i t u t o r ii n s t i t u t o r i p o s t l i c e a lp o s t l i c e a lp o s t l i c e a lp o s t l i c e a lp o s t l i c e a l p r o d u c þ i ep r o d u c þ i ep r o d u c þ i ep r o d u c þ i ep r o d u c þ i e
2003–2004 140 130 3 5 2 – –
2004–2005 131 112 9 5 5 – –
2005–2006 136 114 4 6 8 1 3 plecaþi în strãinãtate
2006–2007 121 117 - 1 1 1 1 plecat în strãinãtate
TTTTTo t a lo t a lo t a lo t a lo t a l 528 473 16 17 16 2 4 plecaþi în strãinãtate

ªCOLILE ªTEIULUI
(II)
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COLEGIUL NAÞIONAL „AVRAM IANCU“ ªTEI

Rezultate deosebite am obþinut ºi în
cadrul olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare
organizate sub egida Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului în ultimii patru ani.
Astfel 15 elevi de la liceul nostru au reprezen-
tat judeþul Bihor la faza naþionalã a olimpi-
adelor ºcolare la disciplinele: Istorie, ªtiinþe
Sociale, Biologie, Matematicã, Francezã, Geo-
grafie de unde s-au întors cu premii ºi menþi-
uni. De asemenea la concursurile ºcolare pri-
vind protecþia mediului, protecþia consumato-
rului, Concursul Naþional de eseuri „Oportu-

V. Rezultate meritorii
nitãþi egale pentru toþi”, concursul de proiecte
„Europa de mâine” echipajele colegiului nos-
tru au obþinut locul I pe judeþ, paticipând la
faza naþionalã unde au obþinut un premiu II,
douã menþiuni ºi un premiu special al
juriului.

Chiar la începutul anului 2008, la
Concursul internaþional „Visul unei nopþi de
iarnã” douã eleve de la colegiul nostru la
secþiunea de creaþie plasticã au obþinut
premiul I ºi premiul special al juriului.

„ªANSE EGALE PENTRU TOÞI ELEVII”

Efectivele de elevi sunt în general cam
aceleaºi. Spre exemplificare în ultimii 3 ani
am avut urmãtoarele efective:

- anul ºcolar 2005-2006 – 656;
- anul ºcolar 2006-2007 – 635;
- anul ºcolar 2007-2008 – 640.

Colegiul Naþional „Avram Iancu” ªtei
dispune de spaþiul ºcolar necesar bunei
desfãºurãri a procesului instructiv-educativ.

La cele 25 de clase de gimnaziu ºi liceu
dispunem de 6 laboratoare, 11 cabinete ºi 8
sãli de clasã. Întregul complex ºcolar (clãdirea
liceului, internatul, cantina, sala de sport)
au fost renovate în ultimii 3 ani, sumele
alocate depãºind valoarea de 1.400.000 lei
RON (14 miliarde lei), sume provenite de la
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tinere-
tului prin hotãrâri de guvern, Consiliul Local
sau din fonduri extrabugetare.

VI. Efectivele de elevi

VII. Baza materialã

Sãli de clasã ºi
cabinete ºcolare
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COLEGIUL NAÞIONAL „AVRAM IANCU“ ªTEI

În cabinetul de limba românã

Imagini din cabinete

În sãlile de clasã

La ora de religie

În cabinetul de geografie

În lumea internetului

La serbare

Colegiul Naþional „Avram
Iancu“ ªtei ºi
directorul lui
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DIVERTISMENT

A fost odatã o echipã formatã din patru
persoane: FIECARE, CINEVA, ORICINE ºi
NIMENI.

Într-o zi era de rezolvat o problemã foar-
te importantã ºi urgentã. FIECARE a fost
sigur cã CINEVA o sã o facã. ORICINE ar fi
putut sã o facã, dar NIMENI nu a fãcut-o.
CINEVA s-a supãrat rãu de tot pentru cã
era ceva ce FIECARE ar fi putut sã o facã.

Subsemnatul... vã aduc la cunoºtinþã decizia
irevocabilã de a demisiona oficial din funcþia de
ADULT pe care o deþin acum abuziv.

Dupã analiza detaliatã a situaþiei, m-am hotãrât
sã mã retrag ºi sã preiau atribuþiile unui copil de
ºase ani, cu toate drepturile ºi îndatoririle pe care
le-am avut cândva, dar la care am renunþat cu prea
mare uºurinþã.

Vreau sã desenez cu creta coloratã pe strada
unde locuiesc, atunci când trec oameni maturi ºi
importanþi spre serviciu ºi sã nu-mi pese de stresul
lor în lupta cu minutele ºi traficul care îi aºteaptã.
Vreau sã fiu mândru de trotineta mea cea roºie, fãrã
sã mã intereseze cât costã asigurarea pe anul viitor.
Vreau sã cred sincer cã bomboanele Tic-tac sunt mai
bune decât banii, pentru cã le poþi mânca.

Vreau sã stau întins la umbra unui copac, cu
un pahar de limonadã în mânã ºi cu ochii la norii
pufoºi care aleargã pe cer, întrebându-se cu uimire
de ce adulþii nu fac la fel.

Vreau sã mã întorc în trecut, la vremurile când
viaþa era simplã. Atunci când tot ce ºtiam se rezuma,
la cele ºapte culori, cinci poezii, zece cifre ºi vocea
mamei care mã chema la masã când nu îmi era
foame.

Vreau înapoi, atunci când nu îmi pasã de cât de
puþine lucruri ºtiam, pentru cã nici nu ºtiam cât de
puþine ºtiam.

Vreau sã cred, ca odinioarã, cã totul pe lumea
asta este fie gratuit, fie se poate cumpãra cu preþul
unei îngheþate la pahar.

M-am maturizat prea mult ºi nici nu mai ºtiu
când m-am trezit mare. A fost cu siguranþã un abuz
ºi îmi cer iertare. Am ajuns astfel sã aflu ceea ce nu
ar fi trebuit: rãzboaie ºi purificãri etnice, copii abuzaþi
ºi copii murind de foame, divorþuri, droguri în licee,
prostituþie, justiþie coruptã, politicieni de mahala,
biserici de homosexuali, fraþi invrãjbiþi fãrã bani, ura,
bârfa. Am aflat despre materialism nedialectic ºi
mame denaturate, care îºi vând copilele de 12 ani
unor animale cu chipuri de bãrbaþi, pentru un
televizor de ocazie.

Ce s-a întîmplat cu timpul când aveam impresia
cã moartea este un concept de poveste, cã doar
împãraþii bãtrâni mor ca sa facã loc pe tron prinþilor
tineri, cãsãtoriþi cu prinþese câºtigate în urma ultimei
zmeiade?

Unde sunt anii când mi se pãrea cã tot ce þi se
putea întâmpla mai rãu în lume era sã nu fii ales în
echipa lui Menicã repetentul, atunci când jucam
fotbal în spatele ºcolii?

Vreau sã mã reîntorc la vremea când toþi copiii
citeau cãrþi folositoare, când muzica era neotrãvitã,
când televiziunea era pentru ºtiri ºi emisiuni de
familie, fãrã sex explicit ºi violenþã implicitã la fiecare
zece secunde.

Vreau desene animate cu Donald Duck,
peripeþiile echipajului „Speranþa“, navigând cu
„Toate pânzele sus“ ºi pe mama citindu-mi despre
Iosif ºi fraþii sãi.

Ce bine era când credeam în naivitatea mea, cã
toatã lumea din jur este fericitã deoarece eu eram
fericit!

Promit solemn cã, imediat ce o sã-mi reiau
atribuþiile de copil, o sã-mi petrec dupã-amiezile
cãþãrându-mã în copaci, cãlãrind bicicleta vãrului
Cristi ºi citind Robinson Crusoe, ascuns în coliba
înjghebatã din ramuri ºi frunze de fag, în spatele
grãdinii. Îmi iau angajamentul cã nu o sã îmi pese
de ratele casei, de facturi de telefon, curent, gaz, apã,
gunoi, cablu Tv ºi Internet, asigurãri pentru maºini,
asigurãri de sãnãtate, taxe anuale de proprietate,
credit-carduri, iarba netãiatã, computerul virusat ºi
faptul cã maºina a început sã vrea la mecanic.

Vã asigur cã nu o sã fiu pus în încurcãturã
atunci când o sã fiu întrebat: „Ce-o sã te faci când o
sã creºti mare?“", deoarece acum ºtiu: vreau sã fiu
COPIL.

Gata cu plecatul la serviciu când ar trebui sã
dorm ºi sã-l visez pe Florin Piersic – Harap Alb, gata
cu ºtirile despre teroriºti, bombe ºi cãderi de avioane.

Gata cu bârfele anturajului, care nu-mi dau pace
nici la bisericã, gata cu hernia de disc, pãr grizonat,
ochelari pierduþi, medicamente scumpe ºi dinþi de
porþelan.

Gata, stop, cedez! Demisionez din funcþia de
ADULT. Vreau sã cred sinceritatea zâmbetelor,
nobleþea vorbelor, o lume a cuvântului dat ºi
respectat, a dreptãþii, a pãcii, a viselor împlinite, a
imaginaþiei înnobilate, a îngerilor buni ºi a omului
dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.

Vreau sã am iarãºi ºase ani ºi jumãtate. Fiþi voi
mari ºi importanþi… ºi ocupaþi… ºi îngrijoraþi. Eu
vreau sa cresc… MIC!

Un anonim

Povestea echipei
FIECARE s-a gândit cã ORICINE o va face
dar NIMENI nu ºi-a dat seama cã FIECARE
n-o s-o facã dacã nu spune CINEVA.

În final FIECARE  a dat vina pe CINEVA
când NIMENI n-a fãcut ceva ce ORICINE ar
fi putut face.

Iar problema, problema cea importantã
ºi urgentã a rãmas mai departe nerezolvatã
dacã nu cumva o mai fi la fel ºi astãzi.

Demisie din funcþia de adult
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Orizontal: 1) O dovadã
câ râsul stricã la
frumuseþe (pl.). 2) Nu ºtiu
de glumã, ba chiar stricã
celor din jur cheful • Unul
din zece! 3) Producãtoare
de râs forþat. 4) Îþi pot fi
trântite în nas • Cuvânt
scos din bascã! • Vopsit în
toate culorile. 5) Nu e
chiar tocat, dar nici
departe. 6) Descoperiþi
odatã cu America •
Ghimpe satiric. 7) Poanta
fabulei • Tradiþionalã
construcþie de iarnã! •
Unul care se þine de
împunsãturi... 8)... ºi alþii
care se þin, serios, de
glumã. 9) Au un haz
molipsitor • Umor de
calitate. 10) Cine râde la
urmã (pl.) • Cum se face
când se-ngroaºã gluma...
11) ªi rãu ce-i pare-
acum... • Oscilant, dar
drept în aprecieri.

Vertical: 1) Dresor de
râs • Face multã umbrã
pãmântului. 2) Obrazul
subþire... • Cheie de con-
tact. 3) Rãdãcinã scoasã
cu calculatorul • A avea
multe cunoºtinþe. 4) Chiar
aici (pop.) • Spirit mereu
treaz. 5) Îi compãtimesc pe
cei ce-au ajuns de râsul
lumii • Unul care face
mutre. 6) Face moarte de
om • Te vindecã de stres,
dar îþi dã dureri de burtã.
7) Stare de neastâmpãr. 8)
Îl scapi din gurã când faci
ochii mari • Azi i-a cam
trecut vremea • Lenel! 9)
A se da de gol • Adunare
cosultativã. 10) Ce vezi cu
ochii • Consoarta lui
Stan. 11) Bãtutul în lemn
• Se þine de burtã pe la
noi.

Dicþionar: OLE; TIU.

Sã râdem, colegi Final vesel

- Noua mea dramã este gata! Aº vrea însã ceva
catastrofal în final.
- Reprezint-o numai, restul vine de la sine...

- Cum îþi merge teatrul, directore?
- Admirabil! Joc mereu cu casa închisã.
- Sã sperãm cã stagiunea viitoare o sã-þi meargã
mai bine...

- Ai fost asearã la Nunta lui Figaro?
-  Nu, dar cred cã nevastã-mea i-a ºi trimis o
telegramã de felicitare...

- Vezi femeia aceea din loja 8? -Da!
-  Poartã o rochie tare nepotrivitã: începe prea
târziu ºi se terminã foarte devreme...

UMOR CU ACTORI

paginã deConstantin BUTIªCÃ
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Orizontal: 1) Camere de luat vederi • Cãlcat în picioare.
2) Scoase din minþi. 3) Strâns cu uºa • Programaþi pe luni •
Inter stânga plin de sine în finalã! 4) Barã fixã pentru evoluþii
la înãlþime • Fãcut K. O. la categoria panã. 5) Ispãºeºte
pedeapsa altora • Personal de serviciu. 6) Calculatoare de
proces. 7) A se încinge la ham • Omul de lângã þarinã. 8) Masã
de piatrã • Sãpat în pãmânt. 9) Angajaþi la proiectare. 10)
Reliefatã la culme • Scoasã din calcul.

Vertical: 1) Prezentare voalatã a unor gogoºi • Reþea de
transporturi. 2) Condiþii atmosferice • Bãtutã la maºinã. 3)
Dau de înþeles. 4) Tentã de galben! ¦ Ornament pentru ureche.
5) O vorbã aruncatã-n vânt • Pus la prins. 6) Om din popor •
Stau în faþa maºinii! • Cap tont la un netot! 7) Trataþi cu iaurt
• Atestat de valoare. 8) Cap de linie în Lipscani! • Prezentare
nu prea strãlucitã. 9) Gros de obraz • Înþeles de toþi. 10)
Eliminare din joc (pl.).

JOC STUDENÞESC
Orizontal: 1) Ne stã pe cap în sesiunea de iarnã • O restanþã

oarecare. 2) Oferã largi posibilitãþi de studiu individual • Volum
academic. 3) Participã activ la seminar • Intrare la Universitate.
4) Bat la porþile Universitãþilor. 5) Titanul studenþiei! • Cuvântul
cu care se repetã... 6)... un curs mai puþin cunoscut • Se
întâlnesc pe la cursuri (sg.). 7) În sesiune, la restanþe! • Asta
nu se mai repetã. 8) Se întâlnesc uneori la terminarea cursurilor
(sg.) • Primele dintre ultimele, la facultate! 9) Citiri finale (!)...•...
printre rânduri. 10) O bunã însuºire a materiilor. 11) Unul care
nu se poate înscrie la drept • Cursuri preuniversitare.

Vertical: l) Locuiesc în acelaºi cãmin • Examineazã în orele
de consultaþii. 2) Studiazã, ilegal, prin þãri strãine • Cursurile
de dupã-amiaza târziu (masc). 3) Ridicã nivelul cursurilor •
Alintarea Lilianei. 4) Prelungiri... de studiu la biologie • E întâlnit
la geografie • Miezul unei explicaþii! 5) Are prea puþine
cunoºtinþe... • ...printre cei apropiaþi nouã (pop., pl). 6) Sigla fostei Direcþii Generale de Transporturi Auto •
Loc de odihnã ºi tratament. 7) Luat la mijloc! • Examen luat cu pile. 8) Baftã la examene (pl.) • Primele la
teorie, la teologie! 9) Decanii cu multã experienþã • A bate în lemn. 10) Un curs obiºnuit... • … ºi niºte
lucrãri de laborator. Dicþionar: EEM; IRI; DGTA

- Nu ºtiu ce sã mã fac cu corul la sfârºitul actului II, îi spune autorul unei
comedii muzicale directorului de teatru.
- Trimite-l la galerie sã aplude cã o sã fie nevoie, îi rãspunde, maliþios,
directorul...

- N-ai sã-mi împrumuþi 25.000 de lei?
- Pentru ce anume?
- Disearã ai premierã ºi aº vrea sã-þi cumpãr un frumos buchet de flori...

- De câte ori te vãd, pe stradã, în cabinã, în culise, eºti tot cu o sticlã în
mânã, îi reproºeazã o actriþã unui coleg.
- Doar nu-i fi vrând sã stau tot timpul cu ea în gurã! îi replicã acesta...

P
O
A
N
T
E

COLECTIVUL REDACÞIONAL
• Eduard TESLER • Alexandru POPOVICIU • Adriana MEªTER • Angelica BARABAª •

Coordonator: Constantin BUTIªCÃ

Tehnoredactare, machetare, paginare: SELTICO & Editura „Brevis“

- Vã rog, aici este spitalul pentru câini?
- Nu! Aici locuieºte o cântãreaþã de operã.
- Mã scuzaþi, eu nu vãd bine ºi mã conduc mai mult dupã auz...

- Aveþi  articole  pentru  piane?  întreabã  un cetãþean pe vânzãtoarea de la
magazinul Muzica.
- Da, avem.
- Atunci vã rog sã-mi daþi un topor...

- Ce piesã ai vãzut asearã la teatru?
-  Nu ºtiu, dar pot sã-þi spun cã iar se poartã minijupa...

UMOR CU ACTORI

paginã deConstantin BUTIªCÃ



36

Constantin BUTIªCÃ

D

I

N

Î

N

V

Ã

Þ

Ã

M

Â

N

T


