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Grupul ªcolar
Industrial ªuncuiuº

ªcoala cu clasele I-VIII NUCET

Dragi colegi,
Aceastã publicaþie se doreºte a fi o invitaþie la dialog pentru oricare dintre cei care vor sã aducã puþinã

luminã în bezna în care orbecãie, din pãcate, învãþãmântul românesc contemporan.
Cei care înþeleg cã e mai uºor sã dãrâmi decât sã construieºti, cã e mai simplu sã critici decât sã creezi

vor înþelege ºi „slãbiciunile“ ºi „scãpãrile“ colectivului de redacþie care nu are veleitãþi de ziariºti sau de
oameni de presã.

Cei care criticã, de fapt se auto-criticã, pentru cã revista „Sindicatul ºi ªcoala“ o scriem toþi, împreunã,
fãrã conotaþii competitive.

Haideþi, aºadar, dragi colegi sã vorbim despre bucuriile, dar ºi despre necazurile noastre ºi ale elevilor
noºtri, despre dramele copiilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi la muncã în strãinãtate, despre succesele ºcolare,
artistice, sportive ºi de tot felul ale ºcolilor noastre.

Haideþi sã inaugurãm rubricile Povestea Dirigintelui, Povestea Învãþãtorului, Povestea Educatorului în
care sã prezentãm fapte, gesturi, crâmpeie de viaþã prin care sã oprim preþ de câteva clipe trecerea atât de
nemiloasã a timpului.

Haideþi sã vorbim despre Poezie ºi Muzicã de calitate într-o lume înnebunitã, alienatã de material ºi
consum, de kitsch ºi prost-gust.

Haideþi sã vorbim despre Oameni într-o lume ce se dezumanizeazã, despre Dumnezeu ºi îngeri, într-o
lume ce se desacralizeazã continuu ºi sigur.

Haideþi sã vorbim despre Cãrþi ºi Filme pe care
unii dintre elevii noºtri mai vor sã le citeascã ºi sã le
vadã cu noi! Sã vorbim despre Sinceritate într-o lume
a mãºtilor, despre Libertate într-o lume devenitã
Grãdinã Zoologicã ºi Circ.

Vã invitãm, dragi colegi, sã facem o Revistã de
care sã ne bucurãm împreunã – Dascãli, Elevi ºi
Pãrinþi, revistã în care sã ne regãsim Omenia, Respectul
ºi Responsabilitatea, pe care sã le celebrãm ca pe niºte
Sãrbãtori ale ªcolii!

Redacþia
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Un bilanþ dezastruos
Cuvintele pe care încerc sã le aleg sunt foarte

blânde pe lângã sentimentele pe care le am.
2008 octombrie, extaz!!! Legea 221 trece prin Par-

lament, votatã în unanimitate, este promulgatã de cãtre
“preºedintele jucãtor”, dar… stupoare! Ea nu se aplicã!!
O lege caducã, adicã un fetus nãscut mort!

Tot în luna octombrie 2008 Curtea Constituþionalã
declarã constituþionalitatea legii. Guvernul Tãriceanu
îºi exprimã neputinþa de a aplica aceastã lege. O nouã
speranþã renaºte prin promisiuni din partea
Preºedenþiei, care promite bani contra… reformã post-
electoralã. Promisiunile ºi-au atins scopul, Guvernul
Tãriceanu a fost discreditat, iar noi, sindicatele am

înþeles foarte bine cã o reformã realã nu se poate face
fãrã o finanþare la fel de realã. Din pãcate, vom constata
cã ºi aceastã promisiune a fost o … þeapã.

În luna noiembrie au loc alegerile, se constituie
noul Guvern care ne-a promis cã în prima zi de
guvernare va pune în aplicare Legea 221… ºi se ºtie
ce a urmat. Legea 221 a devinit o utopie. Au curs
fluvii întregi de ordonanþe, care de care mai
ticãloase, evenimentele s-au precipitat, salariaþii
din învãþãmant s-au agitat ºi situaþia din
învãþãmânt a devinit tot mai tensionatã.
Conducerea Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt a decis declanºarea conflictului de
muncã, în urma unui referendum ºi a stabilit
declanºarea grevei generale pe data de 5 mai
2009, în ziua tezei unice la Limba Românã.
Instantaneu, Guvernul a început sã vadã ºi sã
audã.

În zilele de 3–4 mai au avut loc întâlniri ale
conducerilor celor 4 Federaþii din Învãþãmânt.
În 4 mai s-au prezentat la sediul F.S.L.Î. 4 miniºtri
mari ºi laþi: Dan Nica, Marian Sârbu, Gheorghe

Pogea, Ecaterina Andronescu. Rezultatul: s-a încheiat
un acord conþinând 10 puncte, pe care însã acest
guvern ticãlos nu l-a respectat, mai mult a trecut la
mãsuri de sancþionare:

– alocarea a doar 50% din sumele de anul trecut
pentru examenul de bacalaureat;

– preºedinþii comisiilor de evaluare pentru
acordarea certificatelor de competenþã profesionalã nu
au mai fost plãtiþi, ei au fãcut muncã voluntarã;

– au dispãrut cei 100 de euro… (fondul de carte
ºi materiale didactice) ;

– Diploma “Gheorghe Lazar” s-a evaporat… (era
o distincþie pentru merite deosebite în învãþãmânt);

– dupã ce s-a stabilit cã în proiectul Legii
Salarizãrii Unice, învãþãmântul sã aparã în prima
ei treime au venit  doua somitãþi, d-nul ministru
Marian Sârbu ºi d-nul Valentin Mocanu ºi ne-au
coborât din nou la subsolul ierarhiei sistemului
bugetar.

A urmat o perioadã lungã de negocieri între
Guvern, Sindicate ºi Patronate ºi acestã lege a
fost fãcutã varzã cã nici Dumnezeu nu mai ºtie
ce conþine (noi avem la ora actualã vreo 6-7
variante ale ei).

În Comisia de Dialog Social dintre
Federaþiile Sindicale din Învaþãmânt ºi M.E.C.I.
au avut loc nenumãrate întâlniri sterile ºi ca în
balada meºterului Manole: “Ce ziua se construia/
Peste noapte se dãrâma”.

Ca ºi cum nu ar fi fost îndeajuns, incapacitatea de
a conduce sistemul de Învãþãmânt românesc, criza
financiar-economicã mondialã se abate ºi asupra
României iar printre victimele ei se numarã ºi angajaþii
din învãþãmânt.

Dupã cum bine ºtim Guvernul României, aflat în
corzi, cautã tot felul de metode pentru a face economii
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la bugetul þãrii. D-na ministru Ecaterina Andronescu
(care are antecedente din cealalta perioadã cât a fost
ministru) nu stã prea mult pe gânduri ºi elaboreazã
nota 38.271/23.07.2009 prin care fiecare judeþ trebuie
sã reducã un anumit numãr de posturi (judeþul Bihor -
581) – un altfel de “prinos de recunoºtinþã” pentru
cine… se ºtie!

D-nã ministru, judeþul Bihor nu este judeþul
Mehedinþi, noi avem unguri, nemþi, slovaci ºi þigani,

avem situaþii în care populaþia româneascã este în
minoritate, ba mai mult suntem un judeþ care are toate
formele de relief: câmpie, deal, munte ºi acest lucru
ne obligã uneori sã funcþionãm cu clase sub efectiv.
De ce ne bãgaþi pe toþi într-o oalã? Maniera în care
daþi aceste “indicaþii preþioase” este identicã celei din
perioada de tristã amintire!

În judeþul Bihor, populaþia ºcolarã, din 1995 ºi
pâna în 2015 se învârte în jurul cifrei de 100.000 elevi
(± 100–200). Disponibilizarea a 581 de posturi ar
însemna desfiinþarea unui numãr de 340 de clase
(echivalentul a 15 ºcoli de talia Liceului Teoretic
„Aurel Lazãr“ din Oradea, liceu cu 22 de clase).

Sã continuãm bilanþul nostru dezastruos! Credeþi
cã e posibil? Am ajuns în Triunghiul Bermudelor!

Trei ministere: Ministerul de Finanþe, Ministerul
Administraþiei Publice ºi M.E.C.I. îºi disputã destinele
a 400.000 de salariaþi din învãþãmânt ºi a 4,5 milioane
de elevi. Îmi pun întrebarea de ce nu se þine cont de
salariaþii din învãþãmânt, de ce nu se þine cont nici de
elevi ºi preºcolari ºi nici de milioane de pãrinþi care
aºteaptã de la noi o ofertã educaþionalã performantã
ºi racordatã  la nivelul Uniunii Europene?

Revenind asupra problemei Legii Salarizãrii Unice
în Sistemul Bugetar, la ora actualã acestã lege se leagã
strâns de alte douã legi: Legea Educaþiei Naþionale ºi
Legea Restructurãrii Agenþiilor Naþionale pe care
Guvernul actual ºi le-a asumat ºi acum dã din colþ în
colþ, neºtiind cum sã le punã în aplicare. Legea

Educaþiei Naþionale care a fost elaboratã de cãtre
politicieni ºi nu de cãtre practicieni (la învãþãmânt ºi
agriculturã se pricepe toata lumea!) o vãd greu pusã
în aplicare, având în vedere faptul cã ea nu se conjugã
cu legile administraþiei publice. Guvernul a propus o
perioadã de 6 luni de zile pentru modificarea acestei
legi dar eu zic cã nici 6 ani nu ne-ar ajunge sã o
“joncþionãm” cu actualul cadru legislativ.

Cele 3 legi au fost asumate de cãtre Parlamentul
României, clasa politicã a decis, urmeazã sã vedem
efectele. Deci… aºteptãm!

La ora actualã o mare problemã în Parlamentul
României este Legea legalizãrii prostituþiei ºi a
drogurilor care va avea un efect imediat, iar Legea
Educaþiei cu siguranþã va avea un efect în timp
îndelungat. Ce probleme serioase are Parlamentul
României! Dupa adoptarea legalizãrii prostituþiei
ºi a drogurilor, în sfârºit vom avea Guvern ºi
Parlament LEGAL în România, învãþãmântul va
mai aºtepta 12 ani, dar sã revenim…

Oare învãþãmântul nu meritã nici un fel de
atenþie, acest sector de activitate unde sunt implicaþi
elevi, pãrinþi, cadre didactice, personal auxiliar ºi
personal nedidactic, este bun numai atunci când
voteazã? Adicã vorba lui Moþoc: “mulþi da’ proºti”.
Stimaþi colegi din toatã Þara Româneascã, hai sã

nu mai stãm cu braþele încruciºate sã nu ne lãsãm
umiliþi, batjocoriþi ºi sã nu acceptãm toate jocurile
politice ºi sã suportãm la fiecare schimbare de Guvern
toate modificãrile legislative dupã bunul plac al
politicienilor!!

Am trudit pe tãrâmul învãþãmântului aproape 40
de ani, Ceauºescu m-a trimis la þarã, într-un sat unde
am lucrat 25 de ani ºi unde am fãcut lucruri minunate
(ºi nu mi-au murit lãudãtorii!). Mã apropiu de
pensionare, vreþi sã îmi fie groazã de ce va urma?
Tinerilor mei colegi nu ºtiu ce le-aº putea ura în afarã
de faptul cã ar trebui sã îmbrãþiºeze cariera de dascãl
ca o meserie vocaþionalã ºi sã iubeascã ceea ce fac,
“alege-þi meseria care îþi place – spunea Roosvelt – cã
astfel nu vei fi obligat sã munceºti niciodatã”!

Prof. Þenþ Ioan
Preºedinte S.L.Î. Bihor

OPINII
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În urma derulãrii evenimentelor din ul-
tima perioadã de timp, conducerea S.L.Î. Bihor
se simte obligatã, cu profundã indignare, sã
facã urmãtoarele precizãri:

1. Nu suntem de acord cu asumarea
rãspunderii guvernamentale privind Codul
Educaþiei ºi a legii unice de salarizare din
sectorul bugetar, legi de o importanþã
deosebitã pentru viitorul învãþãmântului
românesc fãrã o abordare responsabilã cu toþi
partenerii sociali.

2. Considerãm iresponsabilã comportarea
Guvernului Boc care se substituie
legislativului prin emiterea pe bandã rulantã
a Ordonanþelor, respectiv hotãrârilor de
Guvern pe sistemul ordonanþã la ordonanaþã
pentru a bulversa ºi mai mult bunul mers a
ceea ce mai mergea în sistemul de
învãþãmânt.

3. Conducerea S.L.Î. Bihor este indignatã
ºi profund consternatã de evoluþia ultimelor
evenimente, în special Legea unicã a salarizãrii
din sectorul bugetar prin care învãþãmântul
se doreºte a rãmâne cenuºãreasa salarizãrii
bugetare, contrar afirmaþiilor prin care
învãþãmântul reprezintã o prioritate
naþionalã.

4. Ba mai mult, nu se respectã nici o lege
care reglementeazã statutul ºi salarizarea din
învãþãmânt, astfel alocarea a 6% din PIB prin
Legea bugetului nu a fost respectatã,
dimpotrivã, toate rectificãrile bugetare de
pânã acum au fost negative. Colac peste
pupãzã, în data de 23.07.2009 mai apare
adresa M.E.C.I. nr. 38271 cu privire la
reducerea a 581 posturi la nivelul judeþului
Bihor. Aceste posturi, în sens strict matematic
înseamnã aproximativ 340 clase, mai sugestiv,
desfiinþarea a 15 ºcoli de dimensiunea Liceului
Teoretic „Aurel Lazãr“.

5. S.L.Î. Bihor considerã aceastã mãsurã
abuzivã, nelegitimã ºi luatã pentru a-ºi etala
talentele aºa numiþii “experþi” din M.E.C.I.
mãsurã ce trebuie aplicatã ºi pusã în practicã
de instrumentele din teritoriu, în speþã
conducerea I.S.J. Bihor ºi directorii de ºcoli,
care drept recompensã dupã rezolvarea
treburilor murdare au fost demiºi. Pe lângã
posturile didactice, mãsurile de reducere s-au
rãsfrânt ºi asupra personalului nedidactic

nãpãstuit în permanenþã prin salarii de
batjocurã. S.L.Î. Bihor se dezice în totalitate
fiind în dezacord total cu aceste mãsuri chiar
dacã au apãrut unele zvonuri ºi afirmaþii în
diferite publicaþii locale cu atât mai mult cã
nu am fost consultaþi de Conducerea I.S.J.
Bihor.

6. Mãsurile de sabotare, batjocurã ºi umi-
lire a personalului din învãþãmânt nu se
opresc aici, continuând cu obligarea sala-
riaþilor de a munci fãrã platã 10 zile în
urmãtoarele 3 luni sau prin acceptarea unor
mãsuri contrar legii dupã cum urmeazã:

• plafonarea salariilor angajaþilor cu peste
25 ani vechime cu grad II sau I, cu excepþia
celor cu studii superioare de lungã duratã

• reþinerea din salariu timp de 3 luni a
15,5% în total 46,5%

• suspendarea fondului de premiere de 2%
• reþinerea a 5% din salariul de merit,

respectiv gradaþie de merit
• neplata celor 2 ore, de la 16 la 18, pentru

cei cu 25 ani vechime ºi grad didactic I
• diminuarea sporului pentru mediul ru-

ral cu 50%
• prestarea a 4 ore de cãtre directorii

degrevaþi în judeþele pilot fãrã platã
7. Ticãloºia guvernanþilor nu se opreºte

aici, continuând dupã informaþiile pe care le
avem cu un nou val de reduceri în primãvara
anului 2010. Acest lucru se dorea a fi aplicat
încã în aceastã toamnã, dar politicienii, în
speranþa unei liniºti sociale în preajma
alegerilor prezidenþiale l-au amânat.

8. S.L.Î. Bihor atrage atenþia guvernan-
þilor ºi tuturor politicienilor cã ne-am sãturat
sã le înghiþim minciunile ºi promisiunile,
batjocura ºi umilinþa, de aceea nu excludem
eventuale miºcãri de protest.

Oradea,
04.09.2009 Biroul S.L.Î. Bihor

Preºedinte Prim vicepreºedinte
Prof. Ioan Þenþ     Prof. Gheorghe Blaj

COMUNICATCOMUNICAT

Dupã cum aþi putut constata, biroul S.L.Î. Bihor a fost mereu în fruntea acþiunilor sindicale din aceastã toamnã
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Dupã 1990 aþi îngãduit un furt ca-n codru a întregii
avuþii naþionale. Sub oblãduirea dumneavoastrã s-a
distrus industria ºi agricultura întregii þãri, care ºtia
cândva ce-i munca. Au fost sãrãciþi de tot þãranii, fãrã
sã vã pese. Aþi decretat, în vorbe, sãnãtatea ºi învãþã-
mântul prioritãþi naþionale ºi le-aþi adus la sapã de
lemn. În administraþie ºi învãþãmânt aþi introdus peste
tot politicianismul deºãnþat. Siguranþa cetãþeanului
român aproape cã nu mai existã. Nu v-a pãsat de loc
de istoria neamului, de culturã ºi de tradiþii. Într-un
cuvânt, aþi atentat în aceºti jalnici ani contra fiinþei nea-
mului. Toate aceste acte de trãdare a þãrii ºi a neamului
nu vã vor fi nicicând iertate. Memoria generaþiilor
viitoare va pãstra la loc de „cinste“ aceste fapte ºi va
numi cum se cuvine „epoca dumneavoastrã de aur“…

Referindu-ne doar
la învãþãmânt, sã ne
aducem aminte cum
ne-aþi aºezat în fruntea
Ministerului o pleiadã
de „filozofi“ ºi neprice-
puþi, mulþi dintre ei cu
ambiþii de-a arãta cã
ºtiu, cã pot, cã „refor-
meazã“. Toþi au început
„reforma“ în domeniu ºi
niciunul n-au termi-
nat-o. Sã ne amintim de
ªora, de Miclea, de
Adomniþei, de Hãrdãu,
de Maior, de Marga,
de Andronescu ºi de
ceilalþi. Toþi au cheltuit
fãrã folos puþinii bani pe
care i-au avut ºi prea
puþin s-au zbãtut pen-
tru a obþine mai mulþi.
Unii i-au risipit pe tone
de maculaturã tipãritã
pe altarul unei reforme
fãrã fond ºi fãrã legãturã cu relitatea ºi cu cerinþele
sociale. Alþii au reabilitat ºcoli care acum nu mai au
elevi, doar pentru cã lucrãrile erau „dedicate“ colegilor
lor de partid. Alþii au cumpãrat autobuze ºcolare pentru
sate în care acum nu mai sunt elevi, sau calculatoare
pentru ºcoli fãrã curent electric ºi cu toaletele în curtea
sau grãdina ºcolii. Nu le-a pãsat deloc cã mii ºi mii de
ºcoli nu au încã autorizaþii sanitare. Alþii au „ajustat“
atât de mult regulamentele ºcolare încât astãzi în ºcoli
tutunul, alcoolul ºi drogurile sunt la ele acasã, iar
disciplina lipseºte cu desãvârºire.

Ce sã mai vorbim de noi, de dascãli. Ne-aþi folosit
ca masã de manevrã. Ne-aþi transformat în „paria“

Scrisoaredeschisãcãtretoþiceicareneconduc
unei societãþi sãrãcite ºi vlãguite, fãrã de culturã ºi
fãrã de speranþã. Nu v-aþi gândit nicicând cã resursele
umane ale ºcolii sunt cel puþin atât de importante ca
ºi cele materiale, cu siguranþã, chiar mai mult… Pentru
salariile noastre n-aþi gãsit bani niciodatã. Leafa
noastrã a rãmas mereu micã. Nu demult aþi promis
cu toþii c-o mãriþi cu 50%, ºi ne-am ales doar cu semnul
mâinii îndoite de la cot, pentru a sugera cã acest
procent este egal cu zero! Deºi au fost bani…

De ce nu ni l-aþi dat, mãcar o vreme ministru pe
domnul Stoica? Sã ne rezolve dânsul lefurile, aºa cum
le-a rezolvat pe cele ale judecãtorilor, procurorilor ºi
notarilor. Pe acestea le-a ridicat pânã peste poate, tot
pe seama noastrã ºi a altor categorii nãpãstuite, care
trebuie sã plãtim nesaþul lor ºi neputinþa dumnea-

voastrã. Sau pe domnul
Blaga, sã ne scoatã la
pensie cu 80% din
ultimul salariu brut, la
care se puteau adãuga
premiile tuturor cole-
gilor…

Nouã ne-aþi dat-o
pe d-na Andronescu,
un om cu temere de
Dumnezeu, de prim-
miniºtri ºi de preºedinþi,
care s-a mulþumit me-
reu cu ce-a primit.

Aºa se face cã
avem azi o ºcoalã fãrã
finalitate practicã, fãrã
învãþãmânt profesional,
fãrã rãspuns la coman-
da socialã. Cu dascãli
blazaþi ºi ce-i mai peri-
culos, aproape indife-
renþi. Cu elevi dezin-
teresaþi de carte ºi de
viitor. Aþi permis apariþia

în mass-media a unor „eleve model“ care fac filme
pentru adulþi.

Domnilor conducãtori politici, oare chiar nu ºtiþi
cã dacã nu puneþi preþ pe formarea ºi educarea
tineretului, viitorul generaþiilor urmãtoare este distrus
pentru zeci ºi zeci de ani? Vã somãm sã  abandonaþi
lupta pentru putere, sã vã lãsaþi de afaceri ºi sã vã
întoarceþi cu faþa la þarã, la oameni, la dascãli ºi la
elevi. Este imperios necesar! Acum, pânã nu va fi prea
târziu!

Prof. Ovidiu Marinescu

P.S. Modul de scriere a titlului porneºte de la faptul cã
sunteþi toþi la fel ºi cã greºiþi cu toþii

OPINII
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La Colegiul Naþional “Mihai
Eminescu”, a avut loc întrunirea
liderilor Sindicatului Liber din Învãþã-
mânt Bihor pentru a discuta despre
posibilitatea declanºãrii unor mãsuri de
protest la nivel naþional. De asemenea,
la aceasta consfãtuire s-a explicat
importanþa participãrii tuturor
membrilor SLÎ Bihor la eventualele
mãsuri de protest.

La întrunirea ce s-a desfãºurat la C.N.
“Mihai Eminescu”, liderii SLÎ Bihor au
discutat despre pachetul de legi pentru
educaþie, legea salarizãrii unice ºi despre
disponibilizãrile din sistem. Liderul SLÎ
Bihor, Ioan Þenþ, s-a declarat total
nemulþumit de situaþia în care a ajuns
învãþãmântul românesc în momentul
de faþã, care, în opinia sa, este tot mai
aproape de desfiinþare, dacã lucrurile vor
continua pe aceeaºi pantã descendentã.
Ioan Þenþ s-a declarat, de asemenea,
foarte dezamãgit de mãsura Ministerului
de a reduce 581 de posturi din sistemul
educaþional bihorean fãrã a þine cont de
câteva elemente legate de specificul
judeþului Bihor, care are un numãr
însemnat de minoritãþi ºi o particula-
ritate geograficã aparte, precum ºi de cea
a desfiinþãrii claselor cu subefectiv de
elevi. “Sunt zone unde nu se pot aplica
aceste mãsuri. Este aberant ca sã fie
închise clasele cu subefectiv de elevi din
zona Valea Lui Mihai - Sãcueni, unde
etnicii români sunt minoritari. Ce se va
întâmpla cu aceºtia? Vor trebui sã înveþe
în clasele cu predare în limba maghiarã”,
a declarat Ioan Þenþ. În altã ordine de
idei, acesta a mai adãugat cã, în ultimii
ani, a scãzut numãrul personalului din
Bihor angajat în sistemul educaþional cu
aproximativ 5.000 de posturi, de la
15.000, câþi erau în anul 2.000, la sub
10.000, cîþi au rãmas începând cu 1
septembrie 2009.

“Criºana”

La sediul Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Bihor a avut loc o conferinþã
de presã susþinutã de liderul SLÎ, prof.
Ioan Þenþ, în care a dorit sã aducã câteva
lãmuriri legate de evenimentele derulate
în ultima perioadã în sistemul edu-
caþional din România. De asemenea,
acesta a punctat ºi câteva aspecte care
s-au discutat la ºedinþa biroului operativ
a FSLÎ, întrunitã în perioada 3–4
septembrie a.c. la Eforie Nord, cu privire
la legea salarizãrii, la pachetul de legi
pentru educaþie ºi disponibilizãrile care
au avut loc în sistemul educaþional.

Astfel, Ioan Þenþ ºi-a manifestat dez-
acordul cu privire la asumarea rãspun-
derii guvernamentale privind Codul
Educaþiei ºi a legii unice de salarizare
din sectorul bugetar. În altã ordine de
idei, acesta s-a arãtat profund consternat
de evoluþia ultimelor evenimente, în spe-
cial cu privire la Legea unicã a salarizarii
din sectorul bugetar, prin care învãþã-
mântul este lãsat din nou la urmã,
contrar afirmaþiilor cã acesta ar repre-
zenta o prioritate naþionalã. De altfel,
Þenþ nu exclude din calendarul posibi-
lelor mãsuri de protest greva generalã,
ce ar urma sã fie declanºatã probabil în
preajma alegerilor prezidenþiale, dacã
lucrurile nu vor urma un alt curs.

“Criºana”

Liberalii bihoreni au denunþat,
sâmbãtã, ºantajul la care sunt supuºi
directorii de ºcoli care nu sunt afiliaþi
PDL ºi PSD, pentru a demisiona din
funcþie în favoarea unor oameni ai celor
douã partide aflate la guvernare.
Primarul Ilie Boiojan, care e în acelaºi
timp ºi liderul PNL Oradea, a convocat
sâmbãtã o conferinþã de presã la care
au mai luat parte directorul Colegiului
Tehnic din Vadu Criºului, Florin Mãlai,
primarul localitãþii, Dorel Cosma ºi
vicepreºedintele Consiliului Judeþean

Bihor, Dumitru Voloºeniuc. “Vrem sã
atragem atenþia asupra modului abuziv
în care domnul Dorel Luca, ºeful In-
spectoratului ªcolar Bihor îºi exercitã
funcþia pe care o ocupã temporar”, a
spus Ilie Boiojan.

„Bihoreanul“

La cererea primarului de Oradea,
Florin Mãlai, directorul Colegiului Tehnic
Vadu Criºului, a povestit presiunile la care
este supus ca sã demisioneze, pentru a
fi înlocuit în funcþie de Tecsi Francisc,
membru PDL. “Vineri am fost convocat
telefonic la o întâlnire în care mi s-a
cerut demisia. Inspectorul ºef mi-a spus
cã, dacã nu plec de buna voie, o sã îmi
trimitã pe cap controale care sã îmi
afecteze calificativul”, a declarat
directorul. Mãlai a povestit ca a încercat
sã se apere, arãtând cã a fost numit pe
post prin concurs ºi are un contract de
management, dar argumentele sale nu
au convins. “L-am întrebat, în final, pe
domnul inspector general dacã îmi
reproºeazã ceva profesional ºi mi-a
rãspuns cã nu are niciun motiv
profesional, ci doar unul politic”, a
declarat Mãlai. Acesta a mai povestit cã,
odatã cu el, urma sã fie înlocuit din
funcþie ºi adjunctul sãu Dumitru Judea,
(director de ani de zile), cu Aurica Manci
Capriº, reprezentant PSD. “I-am zis
domnului inspector ºef cã nu demisi-
onez ºi aºtept sã mã demitã el”, a
declarat Mãlai.

„Bihoreanul“

VIAÞA SINDICALÃ

Început de an ºcolar… cu
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Primarul Ilie Boiojan a afirmat cã
presiunile fãcute asupra directorului din
Vadu Criºului ca sã demisioneze nu sunt
singurele. Boiojan l-a acuzat pe Dorel
Luca de faptul cã “sub ameninþarea
controalelor, l-a convins sã demisioneze
ºi pe Liviu Galea, directorul Colegiului
Naþional “Arany János” din Salonta ºi a
încercat acelaºi lucru ºi cu Ionel Dringo,
directorul Liceului Pedagogic “Nicolae
Bolcaº” din Beiuº”.

Pe lista directorilor demiºi politic,
Bolojan a mai amintit cazul Grettei
Postole, înlocuitã sãptãmâna trecutã
de la conducerea Grupului ªcolar
“Andrei ªaguna” din Oradea. “Sub
conducerea doamnei Postole, grupul
ºcolar s-a mutat din sediul din care a
fost evacuat (str. Andrei ªaguna nr.
1) într-o altã clãdire (str. Decebal)
care a fost aranjatã corespunzãtor,
ºcoala a devenit colegiu (în aceastã
toamnã) ºi a câºtigat un proiect
european de un milion de euro. Acum,
pe motive politice, directoarea a fost
înlocuitã, a spus primarul Oradiei. Pe de
altã parte, Bolojan a acuzat-o pe noua
directoare, al cãrui nume nu l-a precizat,
cã nu se intereseazã deloc de soarta
ºcolii.

 Edilul a promis cã va sprijini,
dupã propriile puteri, directorii de ºcoli
care ºi-au câºtigat posturi prin concurs
iar acum sunt presaþi sã demisioneze
pentru a face loc clientelei politice. “Vom
sesiza ministerul, poate doamna
Andronescu nu a spus doar vorbe
gãunoase atunci când le-a cerut
inspectorilor ºefi sã nu facã demiteri pe
criterii politice”, a spus Bolojan,
comparând situaþia creatã cu vremurile
în care PSD guverna discreþionar. “E mai
rãu cã atunci PSD-ul avea stilul
dominator, dar nu avea gena tupeului,

reprezentativã pentru PDL. Acum s-au
întâlnit ºi a dat o alchimie fatalã”, a mai
spus Bolojan.

“Criºana”

Prin ordinul 4836 din 26 august
2009, MECI a impus Inspectoratului
ªcolar reducerea a ºapte norme din
cadrul instituþiei, adicã din rândul
inspectorilor de specialitate ºi al
personalului nedidactic care lucreazã în
Inspectorat, lãsând la latitudinea
Consiliului de Administraþie care anume
posturi sã fie desfiinþate. Drept urmare,

a ieºit un simulacru de reorganizare. Din
cele ºapte, douã norme au fost reduse
la personalul nedidactic (una de contabil
ºi alta de inginer), iar cinci s-au redus la
posturile de inspectori: una întreagã (la
inspectorul responsabil cu imaginea,
post oricum vacant, iar restul de patru
adunate prin înjumãtãþirea altor opt
posturi de inspectori de specialitate.

Desi înjumãtãþirile nu trebuiau sã
însemne ºi disponibilizãri, cãci cei de pe
funcþii puteau accepta sã lucreze ºi la
catedrã, ºi în Inspectorat, ºefii ISJ au mers
mai departe. Profitând de ordinul Mini-
sterului, ei au ºi înlocuit oamenii care
aveau dreptul sã rãmânã pe posturi,
aducând în locul lor propriii amici
politici. Astfel, lunea trecutã inspectorii
Voichiþa Vancu (responsabilã cu grãdi-
niþele), Tiberiu Sâncelean (educaþie
fizicã), Nicoleta Þîmpei (muzicã), Daniel
Negrean (management) ºi Patachi Arpad
(resurse umane) au primit comunicãri
scrise prin care erau informaþi cã li se

desface contractul de muncã, din cauza
reorganizãrii cerute de Minister.

“Pe lângã faptul ca hârtia e plinã
de greºeli ortografice, conducerea
Inspectoratului n-a mai dat alte explicaþii,
uitând cã, potrivit contractului meu de
muncã, am dreptul sã rãmân pe post
pânã în decembrie 2010”, povesteºte
Daniel Negrean, fost inspector pe
probleme de management ºi dezvoltare
instituþionalã.

Membru PNL, Negrean ocupa postul
din 2006, când ºi-a câºtigat prin concurs

funcþia, pe un mandat de patru ani.
Acum, însã, în locul lui a fost numit,
fãrã a susþine niciun concurs, un
anume Nicolae Avram. “Nu-l cunosc
pe domnul Avram, dar de la 1
septembrie ocupã locul meu. Asta,
dupa ce mi s-a desfacut ilegal
contractul de muncã, întrucât pe

organigrama ISJ postul meu a rãmas,
deci nici vorbã sã fie afectat de
reorganizare. Doar în Bihor a fost
interpretat ordinul Ministerului prin
înlocuirea oamenilor”, argumenteaza
Negrean. Cel mai mult îl iritã
secretomania conducerii instituþiei, care,
dupã ce a “aruncat” comunicarea scrisã,
a bãgat capul la cutie. “Nimeni nu mi-a
mai spus nimic, nici nu mi-au cerut sã
predau telefonul de serviciu. Despre
celelalte schimbãri am aflat de la colegi,
nu s-a comunicat nimic la nivel
general”. La fel a pãþit ºi Tiberiu
Sâncelean, care pânã la 31 august a
ocupat, tot prin concurs, funcþia de
inspector de specialitate pentru educaþie
fizicã ºi sport, cu mandat pânã în
primavara lui 2011. “Nu mi s-a dat nicio
explicaþie. Am aflat de la colegi cã în locul
meu a fost pus Alexandru Stoica, cu
jumãtate de normã”, declarã Sâncelean,
vãdit nemulþumit.

„Bihoreanul“

VIAÞA SINDICALÃ

cântec – spicuiri din presa localã
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“Out” cu “galbenii”, “in” cu
“portocaliii”

Voichiþa Vancu, inspectoare
pentru învãþãmântul preºcolar tot în
urma unui concurs, a fost ºi ea înlocuitã.
Deºi femeia refuzã sã vorbeascã despre
subiect, surse din Inspectorat spun cã
Vancu a fost vizatã pentru cã s-a declarat
o susþinãtoare a lui Ilie Bolojan, anul
trecut, când acesta a candidat la
Primãrie. Urmarea? Din 1 septembrie,
postul ei e ocupat de Aurelia Bodea,
membrã PDL.

Tot politic a fost pus ºi Silviu Torjoc
în locul lui Gheorghe Dãrãban, fost
inspector la fizicã ºi chimie. Fost
inspector general adjunct pe vremea
când PNL era la guvernare, Torjoc a
dezertat de la liberali ºi s-a înscris în PDL
tocmai pentru a avea funcþie, iar
“efortul” i-a fost rãsplãtit dându-i-se ºi
postul de inspector de specialitate cu
jumãtate de normã. Nu puteau fi uitaþi
la “reorganizare” nici colegii de
guvernare, pesediºtii. În locul Nicoletei
Þîmpu, inspectoare de muzicã, a fost pus
Ioan Fluieraº, membru PSD, care a mai
ocupat aceastã funcþie în trecut.

“Criºana”

Prof. Ioan Þenþ, preºedintele
Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor,
acuzã Guvernul cã a fãcut legea
salarizãrii bugetarilor ,,pe dos” faþã de
discuþiile pe care sindicaliºtii le-au purtat
în primãvarã cu reprezentanþii
Guvernului. ,,Atunci, între noi ºi miniºtrii
Sârbu, Pogea, Nica ºi Andronescu s-a
încheiat un protocol prin care eram
asiguraþi cã vor fi fonduri pentru tot
anul, în întreg sistemul de învãþãmânt.
Ne-am trezit cã se fac toate pe dos, iar
pentru salariaþii din învãþãmânt s-a
diminuat nivelul de salarizare cu 30%,
iar dupa periaje succesive, s-a mai
diminuat cu 25%”. Liderul SLÎ Bihor a
precizat cã legea salarizãrii bugetarilor
nu-i multumeºte deloc pe dascãli. El a
caracterizat modul în care Guvernul face

VIAÞA SINDICALÃ

economii ca fiind unul specific perioadei
comuniste. ,,Exact ca atunci, se spune
sã facem economii. Nu conteaza cum
ºi ce, nu te consultã nimeni, eºti pus în
faþa faptului împlinit”, zice liderul
sindicaliºtilor, adãugând cã mãsurile
luate de Guvern sunt ,,ticãloase ºi
perfide”. “Zece zile de lucru neplãtit,
diminuarea salariilor ºi gradaþiilor de
merit, a sporului de mediu rural, toate
sunt mãsuri foarte restrictive, care due
la reducerea numãrului de posturi ºi,
implicit, la posibilitatea de a scoate
oameni din sistem”.

Liderul SLÎ Bihor a dat ca
exemplu situaþia din judeþ, unde
Inspectoratului ªcolar Judeþean i s-a
cerut sã reducã 581 de norme. ,,Asta
înseamnã cam 340 de clase, deci 15 licee
de talia Liceului Teoretic Aurel Lazãr”, a
spus profesorul, acuzând, totodatã, ºi
conducerea ISJ Bihor cã nu i-a consultat
pe sindicaliºti în aceastã chestiune. “Din
2006, numãrul de elevi în Bihor e
constant, de aproximativ 100.000 de
elevi. Cum Dumnezeu sã reduci posturi,
în cazul ãsta? În 2000, Bihorul avea
15.000 de posturi, acum va avea sub
10.000, la acelaºi numãr de elevi.

Inspectorul ºcolar general,
prof. Dorel Luca a spus cã la nivelul
judeþului Bihor a schimbat 30 din
cei 96 de directori numiþi cu
delegaþie. Motivul pentru care Luca
spune cã i-a schimbat este “sã
aducã un alt suflu în
managementul scolii respective”.

“În Oradea, existã ºcoli gimnaziale care
ar putea sã-ºi înscrie 10 clase de copii
pentru clasa I ºi sunt altele care se
chinuie sã-ºi facã efectivul necesar de
elevi. Motivul? Prostul management”, a
spus Dorel Luca. La întrebãrile jurna-
liºtilor, acesta a recunoscut cã toþi
directorii schimbaþi au fost numiþi de
vechea conducere ºi cã nu a schimbat
niciun director aparþinând clasei sale
politice. Însã a precizat cã nu este o
schimbare politicã, dându-l exemplu pe
directorul Marcel Sas, de la Marghita, care
deºi e penelist, nu a fost schimbat,
tocmai pentru cã “a dovedit cã a
dezvoltat un management bun”.
Inspectorul ºef a anunþat cã va urma o
perioadã de evaluare a directorilor de
ºcoli.

Printre inspectorii ºcolari aduºi la
ISJ Bihor, la început de an ºcolar se
numãrã: Nicolae Avram (management),
Timar Iulius Radu (personal), Bacter
Cãlin (personal), Fluieraº Ioan (muzicã-
desen), Stoica Alexandru (ed. fizicã),
Andru Cristian (matematicã), Ile
Elisabeta (limba maghiarã ºi limba
rromani), Bodea Aurelia (învãþãmânt
preºcolar), Torjoc Silviu (fizicã-chimie),
Pali Dorin (inspector educativ).

„Bihoreanul“

„N-au dansat decât o toamnã“…
Dintre inspectorii aduºi la începutul

anului ºcolar, odatã cu ieºirea de la
guvernare a PSD, au plecat de la ISJ
„adjuncþii“ Viorel Ile ºi Gheorghe Troie.

Viorel Ile Gheorghe Troie

SPICUIRI
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Semestrul I
Cursurile încep luni, 14 septembrie 2009 ºi se

încheie vineri, 18 decembrie 2009.
Grupele din învãþãmântul preºcolar ºi clasele din

învãþãmântul primar sunt în vacanþã în perioada 2-8
noiembrie 2009.

Vacanþa de Crãciun începe sâmbãtã, 19 decem-
brie 2009 ºi se încheie duminicã, 3 ianuarie 2010.

Cursurile încep, din nou, luni, 4 ianuarie 2010 ºi
se încheie vineri, 29 ianuarie 2010.

VIAÞA SINDICALÃ

Semestrul al II-lea
Cursurile încep luni, 8 februarie 2010 ºi se încheie

vineri, 2 aprilie 2010.
Vacanþa de Paºte începe sâmbãtã, 3 aprilie 2010

ºi se încheie duminicã, 11 aprilie 2010.
Cursurile încep luni, 12 aprilie 2010 ºi se încheie

vineri, 11 iunie 2010.
Vacanþa de varã începe sâmbãtã, 12 iunie 2010 ºi

se încheie duminicã, 12 septembrie 2010.

Mitingul de la Oradea - 16 Septembrie 2009
Presa localã declara ironic deschiderea „anului competiþional“ în

învãþãmânt, prin proteste, mitinguri, greve etc., stigmatizând ºi bagatelizând
nemulþumirile, amãgirile ºi mai ales iluziile ºi speranþele noastre într-o
condiþie mai demnã a tuturor celor care lucreazã în învãþãmânt.

Puterea ne ignorã ºi de data aceasta, iar jandarmii sunt singurii care
ne bagã în seamã (adicã în coloanã), asigurându-ne securitatea.

Mitingul de la Oradea a fãcut parte din calendarul de manifestãri
revendicative stabilite la nivel naþional, de F.S.L.Î. ºi Alianþa Bugetarã. Au
participat aproximativ 1500 persoane ºi au luat cuvântul preºedintele,
vicepreºedintele S.L.Î. Bihor, dar ºi Dan Bonca, de la G.P.P. nr. 34, din partea personalului nedidactic. Mitingul a fost urmat de
un marº pânã la Prefectura Judeþului Bihor, unde s-au depus materiale revendicative la prefectul judeþului, Gavrilã Ghilea,

care le-a transmis Guvernului României. Mulþumim colegilor care ºi-au
sacrificat timpul liber pentru aceastã acþiune.

Liderii din judeþ au dat încã odatã (dacã mai era cazul) „clasã“ celor
din Oradea, devenind iarãºi Marea Majoritate!!! Solidaritate!!! ºi celelalte
lozinci scandate în timpul marºului n-au fost auzite de colegii noºtri,
patetici-oportuniºti care n-au fost prezenþi voluntar, sfidând orice încercare
a S.L.Î. Bihor de a obþine o fãrâmã de mai bine pentru toþi (pentru absolut
toþi!) angajaþii din învãþãmânt.

Avem o nedumerire umilã: dacã într-o ºcoalã, majoritatea angajaþilor
nu vor miting sau grevã, minoritatea se supune – NU? Dar dacã majoritatea
vor ºi miting, ºi grevã, de ce minoritatea þine ore cu câþiva elevi?

Prof. Alex. PopoviciuMitingul de la Bucureºti
Având experienþa unui miting internaþional al dascãlilor þinut

anul confederaþii, în numãr foarte mare, ºi chiar cã n-a mai
degenerat un miting cam de multiºor…

Anvergura mitingului de la Bucureºti a depãºit-o pe cea de la
Praga, însã mediatizarea a fost jalnicã ºi josnicã. De la denaturarea,
dezinformarea privind numãrul de participanþi (5.000–10.0000),
pânã la muºamalizarea evenimentului, pânã la camuflarea lui de
o presã devenitã a patra putere a Statului – nu în Stat.

Dacã vacarm înseamnã liniºte, tobe, trompete ºi fluiere
înseamnã ºoapte, atunci presa e nu numai un surdo-mut cu acte
în regulã, ci ºi un orb cu tendinþe de autism cronic.

Structura Anului ºcolar 2009

MITINGURI
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Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

ªCOLI BIHORENE

Adresa: ªUNCUIUª,
Str. Avram Iancu, nr. 425,
Judeþul Bihor,
Cod poºtal: 417565
Telefon: 0259/444.046
Fax: 0259/444.004

e-mail: grupind_suncuius@yahoo.com
Director: prof. Ileana Bodea
Director adjunct: prof. Elena Gãlãºel
Consilier educativ: prof. Livia Straton

Director
prof. Ileana Bodea

În anul 1874, prin strãdania locuitorilor acestei
aºezãri, se constituie primul lãcaº de învãþãmânt cu
ziduri din piatrã, în care au funcþionat pânã în anul
1955 clasele I-IV, care au fost extinse ulterior prin
înfiinþarea claselor V-VII.

Pentru cã numãrul de copii era în creºtere, s-a
impus construirea a încã unei clãdiri în care, începând
cu anul 1965, s-a desfãºurat învãþãmântul cu clasele
I-VIII.

În anul 1973 s-a construit localul nou al ºcolii, cu
un etaj, fiind dotat cu apã, canalizare, energie electricã
ºi încãlzire centralã. Pânã în anul 1984, aici a func-
þionat  învãþãmântul cu clasele I-VIII, respectiv I-X.

Din anul 1985, în incinta ºcolii noi au funcþionat
ºi clasele de seral de la Grupul ªcolar „Alexandru
Roman” Aleºd. În 1991 unitatea s-a transformat în
Liceul Teoretic ªuncuiuº. Din 1991 pânã în prezent,
profilul claselor  la învãþãmânt liceal a fost: mecanic
minier, electrotehnic, matematicã-fizicã, matematicã-
informaticã ºi protecþia mediului.

Liceul din ªuncuiuº dispune de o bazã materialã
bine întreþinutã, bazã sportivã, salã de sport, bibliotecã,
ºi un  corp didactic bine pregãtit ºi dedicat unei bune
formãri a elevilor care opteazã pentru a-ºi continua
studiile  în comunã.

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº are angajate
53 de cadre didactice la cele patru cicluri de învãþãmânt.

De asemenea, tot în ªuncuiuº, respectiv în cãtunul
Pojorâta mai funcþioneazã o ºcoalã cu clasele I-IV cu
predare simultanã, deoarece numãrul de elevi este
foarte redus. Aceeaºi situaþie este întâlnitã ºi la ºcolile
din cãtunul Cãrmãzan – sat Zece Hotare ºi Chirãmaº
– satul Bãlnaca. În satele Bãlnaca ºi Zece Hotare,
existã ºi câte o ºcoalã cu clasele I-VIII.

Cea mai importantã unitate de învãþãmânt a
comunei rãmâne Grupul ªcolar Industrial din ªun-
cuiuº, cu douã profile la liceu, matematicã-infor-
maticã, cu clase la zi ºi profilul electrotehnic, cu clase
la învãþãmânt frecvenþã redusã ºi învãþãmânt seral.

I. Date de contact

II. Fanionul ºcolii

III. Istoricul ºcolii

În zona ªuncuiuº existã 8 ºcoli primare ºi gimna-
ziale, un liceu ºi douã grãdiniþe cu program normal:
una în ªuncuiuº ºi una în Bãlnaca. De-a lungul tim-
pului, în localitatea ªuncuiuº, ca în mai toate satele
României, învãþãmântul s-a impus cu paºi mãrunþi ºi
multe greutãþi. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea,
ºcoala funcþiona pe lângã bisericã.
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LICEU (cursuri de zi)
– Filiera teoreticã

 clasa a IX-a – 1 clasã
(specializarea matematicã-informaticã)

LICEU (cursuri cu frecvenþã redusã)
– Filiera teoreticã

PROFIL REAL
 clasa a IX-a – 1 clasã

(specializarea matematicã-informaticã)
– Filiera tehnologicã

PROFIL TEHNIC
 clasa a X-a – 2 clase

(specializarea electrotehnist)
 clasa a XI-a (rutã directã) – 2 clase

(specializarea electrotehnist)
 clasa a XII-a (rutã directã) – 4 clase

(specializarea electrotehnist)
 clasa a XIII-a (rutã directã) – 5 clase

(specializarea electrotehnist)

LICEU (cursuri serale)
– Filiera tehnologicã

PROFIL TEHNIC
 clasa a XII-a (rutã progresivã) – 2 clase

(specializarea electrotehnist)

IV. Încadrarea ºcolii în anul ºcolar 2009–2010
Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº dispune de o foarte bunã încadrare cu personal didactic care asigurã

desfãºurarea unui proces instructiv – educativ performant. Corpul profesoral, deºi s-a aflat ºi se aflã într-o
continuã întinerire ºi completare, se menþine la un nivel ridicat al competenþei profesionale ºi al exigenþei
didactice.

În anul ºcolar 2009/2010, personalul didactic al ºcolii este urmãtorul:

Educatoare ...........................................6 (toate cu gradul didactic I)
Învãþãtori .............................................13 (5 cu grad didactic I; 1 cu grad didactic II, 4 cu grad didactic definitiv ºi 3 debutanþi)
Profesori ...............................................34 (10 cu grad didactic I; 4 cu grad didactic II, 14 cu grad didactic definitiv ºi 6 debutanþi)

V. Numãrul de elevi ºi de clase 2009–2010

• în învãþãmântul preºcolar .......................... 110
• în ciclul primar .......................................... 192
• în ciclul gimnazial ...................................... 165
• la liceu, cursuri de zi .................................. 105
• la liceu seral ................................................ 69
• la liceu, frecvenþã redusã ........................... 567
• la învãþãmânt special .................................... 5

În acest an ºcolar, pe forme de învãþãmânt, în
comuna ªuncuiuº sunt ºcolarizaþi 110 preºcolari ºi
1103 elevi, dupã cum urmeazã:

• ciclul primar ............................................... 13 clase
• ciclul gimnazial ........................................... 10 clase
• ciclul liceal, zi ............................................... 4 clase
• ciclul liceal, frecvenþã redusã ....................... 16 clase
• ciclul liceal seral ........................................... 2 clase
• la învãþãmânt special ................................... 1 clasã

Numãrul de grupe la grãdiniþe este de 6, iar
numãrul de clase la ºcoli este de 46, dupã cum
urmeazã:

VI. Oferta ºcolii – 2009–2010

Planul de ºcolarizare la liceu, pentru anul ºcolar curent a fost urmãtorul:
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Finalitãþile ºcolii noastre propun formarea unui
absolvent de liceu în mãsurã sã decidã asupra propriei
cariere, sã contribuie la propria dezvoltare intelectualã
ºi profesionalã, sã se integreze activ în viaþa socialã ºi
de familie. Dupã 1990, 170 dintre absolvenþii noºtri
au urmat (ºi au absolvit) cursuri universitare. Iatã
distribuþia acestora, pe specialitãþi:

1. Limba ºi literatura românã ……..….…..8
2. Matematicã – Fizicã…………..………..7
3. Fizicã ………………………..………....4
4. Biologie – Chimie ………………….….4
5. Protecþia mediului …………..…………6
6. Politehnicã ……………………..……. 29
7. Informaticã ……………….…..………. 5
8. ªtiinþe juridice ……………..….……… 5
9. ªtiinþe economice ………...……….… 14

10. Medicinã ºi colegiul sanitar …… 32
11. Istorie – Geografie ……………......…..10
12. Teologie…………………...……………2
13. Educaþie fizicã ………………...……….2
14. Psihologie …………………...…………3
15. Arhitecturã …………………...….….….1
16. Postliceale ……………...……….…….33
17. Textile ………………………….……... 2
18. Asistenþã socialã …………..…...…..…..3

În urma unei preocupãri permanente din partea
tuturor factorilor implicaþi ºi printr-un management
performant, baza didactico – materialã, aspectul interior
ºi exterior al ºcolii s-au îmbunãtãþit ºi modernizat an
de an, asigurând un climat favorabil desfãºurãrii în
condiþii optime a întregii activitãþi din ºcoalã.

LABORATOARE ªI CABINETE
• Laborator de Fizicã
• Laborator de Chimie – Biologie
• Laborator A.E. L.
• Laborator de Informaticã
• Cabinet de Limba ºi literatura românã
• Cabinet de Limbi moderne
• Cabinet de Istorie
• Cabinet de Geografie
• Cabinet de Matematicã
• Cabinet de Religie

BAZA SPORTIVÃ
• 2 terenuri de handbal bitumizate pe care se
suprapun un teren de volei ºi un teren de tenis de
câmp
• salã de sport modernã
• salã fitness

CENTRU DE DOCUMENTARE ªI
INFORMARE
• biblioteca ºcolarã cu peste 12 mii de volume

ALTE DOTÃRI
• 1 tablã interactivã
• 2 camere video
• 3 videoproiectoare
• 3 aparate foto digitale
• 8 televizoare
• 3 DVD playere
• 5 casetofoane cu CD
• 5 Imprimante, 4 copiatoare, 3 scannere, 2 fax
• 60 Calculatoare
• 8 laptopuri
• conexiune Internet
• staþie de amplificare
• aparaturã ºi material didactic de specialitate
pentru fiecare laborator ºi cabinet în parte

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

VII. Absolvenþi admiºi în învãþãmântul superior (1990–2009)

VIII. Baza didactico–materialã

ªCOLI BIHORENE
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Cabinetul de Religie Cabinetul de Chimie-Biologie

Laboratorul AEL

Laboratorul de Informaticã

Cabinetul de Limba FrancezãCabinetul de Limba Românã

Cabinetul de Limba Englezã

În Centrul de Documentare ºi Informare

Aspecte din cabinete ºi laboratoare

ªCOLI BIHORENE
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 OBIECTIVELE C.D.I-ului.

Programul C.D.I.-ului este parte integrantã a
Planului managerial al ºcolii ºi oferã noi posibilitãþi
de îndeplinire a obiectivelor din curriculumul naþional,
local sau la decizia ºcolii.

Obiectivele de referinþã ale C.D.I.-ului sunt:
sã iniþieze elevii în folosirea ºi utilizarea

diverselor metode de lucru intelectual;
sã formeze la elevi aptitudini specifice (spirit

de iniþiativã, deprinderi de cãutare, prelucrare ºi
utilizare a informaþiei);

sã centreze procesul instructiv-educativ pe
elev;

sã ofere o realã egalitate a ºanselor;
sã dezvolte cultura elevilor,
sã optimizeze munca pedagogicã a cadrelor

didactice;
sã rãspundã nevoilor de informaþie ale

membrilor comunitãþii locale;
sã plaseze ºcoala în centrul comunitãþii locale;
sã contribuie cuantificabil, pe bazã de acþiuni

planificate, la realizarea unui parteneriat autentic între
ºcoalã ºi comunitatea localã;

sã ducã la realizarea de produse  educaþionale
finite („valiza pedagogicã” necesarã elevilor care nu
au acces constant la C.D.I., pliante, broºuri, proiecte,
afiºe etc.)

În funcþionarea C.D.I.-ului se urmãreºte centrarea
acþiunilor asupra prioritãþilor definite în proiectul ºcolii,
realizarea lor  în colaborare cu toþi partenerii implicaþi
în activitatea ºcolarã ºi extraºcolarã, precum ºi
adaptarea politicii  educaþionale  naþionale la nevoile
ºi specificul ºcolii ºi ale publicului cãreia  i se adreseazã.

 ACTIVITÃÞILE ÎN CADRUL C.D.I.-ului.

Utilizarea centrului presupune patru tipuri de
activitãþi distincte:

Activitãþi centrate pe elevi
Activitãþi de prezentare a C.D.I. ca centru de

resurse, pentru toate clasele din unitatea ºcolarã, la
începutul unui an ºcolar sau ori de câte ori este nevoie,
la solicitarea unui cadru didactic.

Activitãþi de iniþiere în cercetarea documentarã;
în proiecte disciplinare, pluridisciplinare ºi

transdisciplinare; în activitãþi pedagogice; în proiecte
realizate prin colaborare cu cadrele didactice vizând
orientarea ºcolarã ºi profesionalã;

Activitãþi de tip cinematecã ºi audiotecã, pentru
crearea la elevi a unei culturi cinematografice ºi
muzicale, în întrepãtrundere cu cea literarã ºi ºtiinþificã;

Activitãþi cu caracter cultural si civic;
Activitãþi planificate în cadrul orelor de curs ;
Activitãþi de împrumut de carte;
Activitãþi de lansare de carte;
Cercuri pe diferite teme;
Expoziþii, întâlniri cu personalitãþi ale culturii,

comemorãri ale unor personalitãþi regionale sau
naþionale

Activitãþi vizând cadrele didactice
Organizarea ºi desfãºurarea  activitãþilor  de

cercetare, documentare, proiectare ;
Coordonarea activitãþilor propuse elevilor;
Activitãþi de recuperare cu elevii, care au

dificultãþi în învãþare;
Pregãtirea cursurilor ºi a activitãþilor ºcolare ºi

extraºcolare;

IX. Centrul de Documentare ºi Informare

ªCOLI BIHORENE
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Activitate de documentare ºi informare în
interes profesional ºi/sau personal;

Activitãþi în parteneriat cu agenþii economici
ºi comunitatea localã.

Activitãþi de parteneriat cu membrii comunitãþii
locale

Activitãþi de gestionare a resurselor în vederea
creãrii unei baze de date

Inaugurarea  Centrului de Documentare ºi Informare

Revistele ºcolii
• Revista Noi  a apãrut în 1999, fiind coordonatã de

doamna prof. Livia Straton, ajutatã de un grup de elevi
pasionaþi ºi talentaþi . Revista este  editatã de douã ori pe
semestru. Prin conþinut, revista este una de tip caleidoscop,
reunind articole despre activitatea ºcolarã (rezultate ale
elevilor în diferite concursuri, manifestãri culturale, interviuri,
topuri muzicale, glume)

• Revista Candela, cu caracter religios ortodox,
coordonatã de dl. prof. de Religie Sandu Popa

X. Promovarea imaginii ºcolii

Profesori ºi elevi la C.D.I.

ªCOLI BIHORENE

Simpozionul naþional „Meºteºugul olãritului la români” -
ªuncuiuº
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Imagini de la Parteneriatul educaþional
din 22 – 24 mai 2009

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

Parteneriate ºi proiecte

♦ Parteneriat educaþional cu alte trei ºcoli din þarã:
• ªcoala cu clasele I – VIII nr. 23 Timiºoara • ªcoala cu clasele
I – VIII nr. 31 Sibiu • ªcoala cu clasele I – VIII „George
Coºbuc” Sighet.

♦ Parteneriat cu ªcoala „Ion Bogdan” Oradea, în
vederea realizãrii unui proiect educaþional
„ÎNVÃÞÃM SÃ CIRCULÃM, VIAÞA SÃ NE-O
PROTEJÃM”, finalizat în noiembrie 2007 cu un CD
intitulat „Viaþa pe patul de spital”.

♦ Parteneriat cu Universitatea Oradea prin Depar-
tamentul pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Persona-
lului Didactic.

♦ Proiect pentru obþinerea de fonduri „Phare TVE
RO” 2003, coordonat de MEC ºi aprobat cu un punctaj
de 49,83 de puncte.

♦ Subproiect ªcoalã – Comunitate localã „SOS
Biblioteca”, bazat în totalitate pe voluntariat.

♦ Proiect educativ la nivelul ºcolii, intitulat
„Împreunã pentru o viaþã mai bunã”.

ªCOLI BIHORENE
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Calitatea cadrelor didactice
• Valoarea cadrelor didactice din ºcoalã este

doveditã de distincþiile pe care aceºtia le-au obþinut.
• Un numãr de 17 cadre didactice au obþinut gradaþia
de merit. Totodatã, ca semn al aprecierii competenþei
ºi performanþelor corpului profesoral, un numãr de 3
cadre didactice au obþinut distincþia „Gheorghe Lazãr”
clasa I, 1 cadru didactic distincþia „Gheorghe Lazãr”
clasa a II-a ºi 3 cadre didactice „Diploma de excelenþã”
pentru întreaga activitate didacticã.

Participarea elevilor la Olimpiadele ºcolare
(1990–2009)

La discipline ca Limba ºi literatura românã,
Biologie, Fizicã, Geografie, Chimie, Istorie, Limbi
Moderne, Religie, elevii ºcolii au obþinut la

♦♦♦♦♦ etapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþene:
• 10 locuri I
• 15 locuri II
• 13 locuri III
• 69 menþiuni

♦♦♦♦♦ etapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionale
• 2 locuri I
• 1 loc II
• 5 locuri III
• 8 menþiuni

În ultimii patru ani ºcolari, rezultatele meritorii
obþinute de elevi au fost:
♦♦♦♦♦ La etapele judeþene ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele judeþene ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele judeþene ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele judeþene ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele judeþene ale Olimpiadelor ºcolare:

• 1 loc I la Limba românã (2006)
• 1 loc I la Limba rromani (2006)
• 1 loc I la Limba rromani (2008)
• 1 loc II la Limba francezã (2009)
• 1 loc III la Limba românã (2008)
• 1 loc III la Limba francezã (2008)
• 1 loc III la Limba francezã (2009)
• 1 menþiune la Limba englezã (2006)
• 1 menþiune la Chimie (2006)
• 1 menþiune la Religie (2006)
• 1 menþiune la Limba românã (2009)

♦♦♦♦♦ La etapele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare:La etapele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare:
• 1 loc I la Limba românã (2005)
• 1 loc III la Limba rromani (2006)
• 1 menþiune la Limba românã (2006)

Participarea elevilor la Concursurile ºcolare
(1990–2009)

La concursurile sportive, la cele de referate ale
elevilor, la concursurile tematice („Circulaþie rutierã”,
„Prietenii pompierilor”, „Sanitarii pricepuþi”,
„Protecþie civilã”, etc) elevii ºcolii au obþinut la

♦♦♦♦♦ etapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþeneetapele judeþene:
• 70 locuri I
• 14 locuri II

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

XI. Calitate ºi performanþã • 14 locuri III
• 4 menþiuni

♦♦♦♦♦ etapele interjudeþeneetapele interjudeþeneetapele interjudeþeneetapele interjudeþeneetapele interjudeþene:
• 12 locuri I
• 12 locuri II
• 5 locuri III
• 3 menþiuni

♦♦♦♦♦ etapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionaleetapele naþionale
• 3 locuri I
• 3 loc II
• 5 locuri III
• 4 menþiuni

În ultimii patru ani ºcolari, rezultatele meritorii
obþinute de echipele de elevi au fost:
♦♦♦♦♦ La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:

• 1 loc I la concursul „Educaþie rutierã“ (2006)
• 1 loc I la concursul „Educaþie rutierã“ (2007)
• 1 loc I la concursul „Educaþie rutierã“ (2008)
• 1 loc I la concursul „Educaþie rutierã“ (2009)
• 1 loc I la concursul „Prietenii pompierilor“ (2007)
• 1 loc I la concursul „Prietenii pompierilor“ (2009)
• 1 loc I la concursul „Sanitarii pricepuþi“ (2006)
• 1 loc II la concursul „Sanitarii pricepuþi“ (2008)
• 1 loc II la concursul „Protecþie civilã“ - liceu (2009)
• 1 loc III la concursul „Protecþie civilã“ - liceu (2008)
• 1 loc III la concursul „Protecþie civilã“ - gim. (2009)
• 1 loc III la concursul „Sanitarii pricepuþi“ (2006)

♦♦♦♦♦ La etapele interjudeþene:La etapele interjudeþene:La etapele interjudeþene:La etapele interjudeþene:La etapele interjudeþene:
• 1 loc I la „Marele Premiu al Banatului“ (2006)
• 1 loc I la „Trofeul Floarea de Lotus“ (2007)
• 1 loc II la „Cupa Castanelor“ - Baia Mare (2007)
• 1 loc II la „Cupa Meseº“ - Zalãu (2009)
• 1 loc II la „Cupa Caraºului“ - Bocºa (2009)
• 1 loc II la „Cupa Oaºului“ - Satu Mare (2007)

♦♦♦♦♦ La etapele naþionale:La etapele naþionale:La etapele naþionale:La etapele naþionale:La etapele naþionale:
• 1 loc V la concursul „Educaþie rutierã“ (2006)
• 1 menþiune la concursul „Educaþie rutierã“ (2007)
• 1 menþiune la concursul „Educaþie rutierã“ (2008)
La competiþiile sportive diverse la care au

participat echipele ºcolii au obþinut urmãtoarele
rezultate meritorii:
♦♦♦♦♦ La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:La etapele judeþene:

• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2006)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2007)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2008)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2009)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul gimnazial (2007)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul gimnazial (2008)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul gimnazial (2009)
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2006)
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2007)
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2008)
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2009)
• 1 loc I la Tetratlon fete (2008)
• 1 loc III la Handbal fete - gimnaziu (2008)
• 1 loc III la Tenis de masã (2006)

ªCOLI BIHORENE
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Vitrina cu trofee Echipa de handbal fete–gimnaziu

Echipajul de circulaþie rutierã

Echipajul „Sanitarii pricepuþi“

Echipa de fotbal–gimnaziuEchipa de handbal fete–liceu

Echipajul „Prietenii pompierilor“Echipajul „Protecþie civilã“

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

♦♦♦♦♦ La etapele pe zone:La etapele pe zone:La etapele pe zone:La etapele pe zone:La etapele pe zone:
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2006)
• 1 loc I la Handbal fete - liceu (2008)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2006)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul primar (2007)
• 1 loc I la Fotbal - ciclul gimnazial (2009)
• 1 loc II la Fotbal - ciclul gimnazial (2007)
• 1 loc II la Handbal fete - liceu (2007)
• 1 loc III la Handbal fete - gimnaziu (2009)
• 1 loc IV la Fotbal - ciclul primar (2008)
• 1 loc IV la Fotbal - ciclul gimnazial (2008)
• 1 loc IV la Handbal fete - liceu (2009)

În ceea ce priveºte modalitãþile concrete de obþi-
nere a acestor rezultate, trebuie sã menþionãm valoarea
ºi munca elevilor noºtri, dar ºi dãruirea în activitãþi
curriculare ºi extracurriculare a cadrelor didactice,
activitãþi consumatoare de resurse, dar asumate fãrã
rezerve de cei implicaþi în procesul educaþional. S-au
evidenþiat prin munca ºi competenþa lor în activitatea
didacticã dascãli precum: Bodea Ileana, Lazãu Sever,
Ianc Teodor, Straton Radu, Straton Livia, Gãlãºel
Elena, Bold Diana, Mehesz Gh. Stefan, Bodea
Camelia, Bodea Cãlin, Danciu Florica, Danciu Marius,
Gabor Dãnuþ, Popa Sandu, Ardeleanu Ionel, Matei
Virgil ºi Ana Bila.

Echipe ºi echipaje ale ºcolii

ªCOLI BIHORENE
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• Data constituirii: septembrie 2003
• Numãr de elevi: 14 (liceu), 4 (gimnaziu)
• Organizare internã:

Conducere:
1. Preºedinte: Petruº Roxana
2. Vicepreºedinte: Teuºdea Bianca
3. Secretar: Coroiu Vlad
4. Casier: Holhoº Ioana
5. Membru: Popa Marcel

Departamente:
1. Mass-media
2. Cetãþenie europeanã
3. Învãþãmânt
4. Activitãþi cultural-artistice ºi sportive
5. Educaþie preventivã
6. Social

Scop: elevii îºi propun sã organizeze acþiuni
variate atât în cadrul ºcolii cât ºi în afara ei, oferã
informaþii de actualitate ºcolarã ºi extraºcolarã, dorind
prin aceasta  sã impulsioneze ºi sã eficientizeze întreaga
activitate ºcolarã.

Obiective:
• apãrarea intereselor elevilor
• realizarea unor activitãþi cultural artistice ºi de

divertisment: „Balul Bobocilor“, „Bal mascat“,
„Valentine’s Day“,  „Ziua Mãrþiºorului“, etc.

• organizarea unor concursuri
• organizarea de întruniri ºi mese rotunde pe teme

diverse (sãnãtate, reducerea violenþei în ºcoalã ºi în
afara  ei, educaþie rutierã)

• editarea revistelor ºcolare Noi ºi Candela.

XII. Consiliul elevilor

Consilieri ºi nu numai, surprinºi la diverse activitãþi

ªCOLI BIHORENE
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XIII. Aritmogriful ºcolii
Înlocuind cifrele cu litere, veþi gãsi pe vertical B–G ºcoala prezentatã ºi judeþul ei, iar pe orizontale, numele

educatorilor, învãþãtorilor ºi profesorilor din ªuncuiuº (între paranteze, prenumele, specialitatea ºi gradul didactic al
acestora).

(Ileana, fizicã-chimie, I, directoare ºcolii)

(Ileana, educatoare, II)

(Eugenia, educatoare, I)

(Valentina, educatoare, I)

(Gabriela, învãþãtoare, def.)

(Dumitru, religie, def.)

(Maria, educatoare, I)

(Viorica-Edith, învãþãtoare, deb.)

(Iosif, fizicã-chimie, I)

(Rodica, religie, def.)

(Lavinia-Violeta, matematicã, deb.)

(Virgil-Teodor, educaþie fizicã, I)

(Liliana-Florina, învãþãtoare, deb.)

(Valentin-Marius, religie, deb.)

(Diana-Elena, învãþãtoare, def.)

(Ionel, matematicã, I)

(Dumitru-Severus, matematicã, II)

(Ana, economist, deb.)

(Gheorghe-Adrian, inginer, deb.)

(Floare, învãþãtoare, I)

(Marius, istorie,II)

(Dãnuþ-Ioan, biologie, def.)

(Diana, limba românã-francezã, deb.)

(Ancuþa, fizicã, def.)

(Eugenia, educatoare, I)

(Teodor, învãþãtor, II)

(Cristina, limba francezã-englezã, def.)

(Octavian, inginer, II)

(George-Cornel, biologie, I)

(Nicolae, geografie, def.)

(Ileana, geografie, II)

(Andreea, informaticã, deb.)

(Teodor, limba românã, I)

(Geczi-ªtefan, matematicã, I)

(Florica, educatoare, II)

(Maria-Monica, învãþãtoare, def.)

(Violeta-Elena, lb. românã-francezã, def., dir. adjunct)

Grupul ªcolar Industrial ªuncuiuº

 Constantin BUTIªCÃ
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CCD VÃ INFORMEAZÃ

· “Educaþia formalã ºi nonformalã în contextul actual
al învãþãmântului” - sesiune  judeþeanã de comunicãri

· Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã “Probleme medico-
socio-psihopedagogice ale autismului Grãdiniþa în
reformã, cu un pas mai aproape de ºcoalã - seminar
interactiv

· Conferinþa Naþionalã cu participare internaþionalã
“Educaþie ºi schimbare socialã”

· Conferinþa Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu
Dizabilitãþi

· Simpozionul Interjudeþean al Învãþãtorilor “Educaþia
permanentã, condiþie a eficienþei învãþãmântul
reformator”

· Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice “Managementul
carierei”

· Simpozionul Naþional cu participare europeanã “Iosif
Vulcan” cu tema “Rolul proiectelor educative
extracurriculare în formarea personalitãþii elevului”

· Simpozionul Naþional “Impactul activitãþilor
extracurriculare derulate în cadrul proiectelor
educaþionale asupra devenirii copiilor”

· Seminar internaþional organizat în colaborare cu Asociaþia
Naþionalã a profesorilor de limbã Francezã, Institutul de
ªtiinþe ale educaþiei, universitãþi din Elveþia ºi Belgia

· Simpozionul naþional cu participare internaþionalã
“Roman Ciorogariu - spirit european” cu tema
“Creativitate ºi inovare didacticã”

· “Promovarea educaþiei în domeniul limbilor
moderne” - masã rotundã

· “Învãþarea prin cooperare - instruire ºi învãþare
diferenþiatã” - ºcoalã de varã (avansaþi)

· “Cunoaºtere-educaþie-dezvoltare”- ºcoalã de varã
· “Învãþarea prin cooperare. ABC-ul cooperãrii”-

ºcoalã de varã - (iniþiere)
· Simpozionul naþional “Învãþãmântul confesional

actual: provocãri ºi perspective”
· Conferinþa Naþionalã a Societãþii de ªtiinþe Matematice

* * *
· Lansãri de carte: · Ghidul profesorului în predarea

disciplinei opþionale “Acþiunea comunitarã”,
· Managementul activitãþilor turistice ºi ºcolare,
· Educaþia omului de azi pentru ziua de mâine,
· Primii paºi – revistã a învãþãmântului preºcolar
bihorean

· Editare de carte: · Concursul de fizicã ºi inventicã
“Karol Jozsef Irenaeus” · Modele de teste de
matematicã pentru clasa a VII-a · Modele de teste de
matematicã pentru clasa a VIII-a · Ghidul profe-
sorului în predarea disciplinei opþionale “Acþiunea
comunitarã” · Multiculturalitatea în spaþiul
românesc · Crâmpeie de monografie sentimentalã a
satului Duºeºti – jud.Bihor, · Metamorfozã prin
suferinþã · Managementul clasei – orizonturi ºi
perspective · Dicþionar de regionalisme din zona
ªteiului · O zi cu Eminescu, Camil Petrescu–Marcel
Proust. Interferenþe · “Blândeþea nopþii”- F.S.
Fitzgerald. Dihotomia America-Europa · Asumarea
memoriei în jurnalele postcarcerale · … de Drago-
bete · Female characters in Shakespearian tragedies,
Easy English for kids · Modelul profesoral în viziunea
elevilor din ªcolile Normale ºi liceele teoretice
· Oradea ºi Bihorul la cumpãna dintre totalitarismul

comunist ºi democraþie (1987-1992) · Turismul în
zona Subcarpaþilor de curburã · Robert Browning
and the dramatic monologue · “Amantul” de
Marguerite Duras · Interferenþe culturale: China-
Europa ·  Managementul organizaþiei ºcolare în care
se integreazã persoane de etnie romã · Poezia
religioasã în perioada interbelicã · Scriitori ºi artiºti
reprezentativi din sec. XIX ºi XX · Let’s learn English,
A gender analysis of Edith Wharton’s novels, Social
boundaries in early 19th.c. American novels ·
Managementul clasei de elevi · Moartea la ªtefan
Bãnulescu-între Biblie ºi culturã popularã · Turism
cultural-etnografic în Munþii Apuseni · Modalitãþi ºi
strategii de activizare a elevilor la orele de limba
românã · Vintilã Horia-nefericitul fericit · Teatrul lui
Marin Sorescu. Tragedia speranþei · Means of
expressing futurity, Numbers, numbers, numbers…,
My English workbook · Ora viitoare.  Jurnal de
campanie · Rolul formei plastice în dezvoltarea
creativitãþii elevilor · Impactul activitãþilor
extracurriculare derulate în cadrul proiectelor
educative asupra devenirii copiilor · Actul oblativ în
cadrul bisericii ortodoxe române din Bihor-secolele
XVII-XVIII · Bisericã ºi pedagogie socialã în Bihor,
secolele XVIII-XIX · Paradigma schimbãrii în educaþie

Din activitãþile desfãºurate la Casa Corpului Didactic a Judeþului Bihor
în anul ºcolar 2008-2009
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ªCOALA CU CLASELE I –VIII NUCETªCOALA CU CLASELE I –VIII NUCETªCOALA CU CLASELE I –VIII NUCETªCOALA CU CLASELE I –VIII NUCETªCOALA CU CLASELE I –VIII NUCET

Str. Criºului, nr. 19
Nucet 415400
Judeþul Bihor
Telefon/fax: 0259/339.428
e-mail: scoalanucet@yahoo.com

1. ªCOALA ªI FINALITÃÞILE EI
(PE ARIPILE…….EDUCAÞIEI)

O carte cu colþurile îndoite aruncatã undeva
într-un colþ, poza din clasa I-a în care se vede un surâs
plin de speranþã, carnetul de elev pe care l-ai ascuns
de atâtea ori, toate acestea îþi aduc aminte de perioada
când erai elev, când þi se pãrea cã tot universul tãu se
învârte în jurul ºcolii.

Fiecare destin se construieºte treptat, progresiv,
se regãseºte în paginile unei cãrþi numite VIAÞA. În
aceastã carte capitolul destinat ºcolii cuprinde diferite
destine, orgolii ºi dorinþe. ªcoala a fost, este ºi va fi
locul în care copilul s-a format ca individ, ca persoanã
socialã, moralã, ca profesionist, spaþiul care i-a oferit
protecþie ºi speranþã ºi în care s-a simþit întotdeauna
în siguranþã.

ªcoala cu clasele I-VIII Nucet reprezintã în primul
rând un spaþiu nou, în care elevii se pot simþi în
siguranþã, îºi pot desfãºura activitãþile într-o manierã
modernã, în acord cu cerinþele europene. Acest lucru
este posibil atât datoritã unei dotãri de ultimã
generaþie, cât ºi datoritã unui colectiv de cadre
didactice bine pregãtit în interiorul cãruia se împletesc
experienþa celor cu o vechime considerabilã ºi
entuziasmul celor proaspãt încadraþi în colectiv.
Acestea colaboreazã foarte bine în toate situaþiile ivite
la nivelul ºcolii ºi nu numai, pentru binele elevilor ºi
în interesul acestora. În afarã de elevi, colectivul de
profesori are o relaþie foarte bunã cu pãrinþii ºi cu
instituþiile locale ºi judeþene. Motto-ul ºcolii: Pentru
a privi senin in viitor ne obligã pe noi, cadrele didactice
sã þinem cont de dorinþele ºi speranþele elevilor care
sunt de fapt subiectul procesului instructiv-educativ,
în jurul cãruia se învârt energiile ºcolii.

Deºi o ºcoalã micã în ceea ce priveºte spaþiul,
ªcoala cu clasele I-VIII Nucet compenseazã prin
multitudinea activitãþilor desfãºurate regulat, periodic
în interiorul acesteia ºi rãspunde întotdeauna prezent
activitãþilor propuse de anumite instituþii abilitate. La
nivelul ºcolii activitãþile destinate elevilor, promovãrii
acestora în context social, civic, moral au prioritate ºi

sunt conduse cu profesionalism de profesori ºi au ca
finalitate descoperirea de noi talente:

În cadrul ºcolii s-au desfãºurat activitãþi de
ecologizare cu concursul Colegiului Naþional “Avram
Iancu” din ªtei.

Elevii s-au implicat în activitatea propusã de
ºcoalã numitã Stop Violenþa!, care a avut succes ºi pe
plan judeþean unde au câºtigat un loc fruntaº.

Elevii  au luat parte la un concurs de dans modern
unde au fost tot printre primii. S-au realizat, de

asemenea, festivitãþi cu ocazia anumitor sãrbãtori
religioase sau istorice care au fost imortalizate cu
ajutorul mijloacelor audio-vizuale.

Aceste activitãþi ºi multe altele au fãcut cinste
acestei ºcoli ºi au adus-o acolo unde meritã, ºi anume
în atenþia tuturor. În toate aceste activitãþi, elevii s-au
implicat activ ºi au realizat lucruri la care poate înainte
nici nu aspirau.

ªcoala cu clasele I-VIII Nucet
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2. RESURSE MATERIALE
ªcoala cu clasele I-VIII Nucet, ca centru bugetar

cuprinde:
ªcoala propriu-zisã: un corp de clãdire cu 8

sãli de clasã, toate la acelaºi nivel (parter), cu un
cabinet de informaticã

Clãdirea Centrului de Documentare ºi
Informare,  inaugurat la 10 decembrie 2008;

Clãdirea sãlii de sport, reamenajatã din
resurse proprii ºi datã în folosinþã în noiembrie 2008.
Este dotatã cu 2 aparate moderne de gimnasticã,
donaþie din partea fundaþiei ,,Mãrgãrit” .

Clãdirea Grãdiniþei cu Program Normal
Nucet care se aflã în reparaþie capitalã;  s-a organizat
licitaþia iar lucrãrile se deruleazã conform graficului
de execuþie pus la dispoziþie de contractant.

Clãdirea ªcolii cu clasele I–IV Bãiþa-sat, o
clãdire construitã în 1890, de aceea s-a dorit
realizarea unui proiect ,,Reparaþie capitalã, extindere,
împrejmuire ºi amenajãri exterioare. Proiectul  a fost
achiziþionat  ºi urmeazã  sã  parcurgem etapele legale
în vederea obþinerii sumelor necesare finalizãrii
lucrãrilor.

Clãdirea ªcolii cu clasele I-IV Bãiþa Plai

3. RESURSE FINANCIARE
Pe lângã alocaþiile de la buget, în urma

contractului de închiriere a unui spaþiu de 160 mp
ce aparþine ºcolii noastre ºi a valorificãrii þiglei,
fierului vechi ºi a unei sobe de teracotã am reuºit sã
obþinem un venit extrabugetar de 4044 lei. Pânã în
prezent sumele nu au fost utilizate.

4. RESURSE  UMANE
Personal didactic
ªcoala dispune de 26 cadre didactice, personal

didactic calificat pentru toate disciplinele de
învãþãmânt, dupã cum urmeazã:

• 6 educatoare
• 6  învãþãtori
• 14  profesori

ªcoala se bucurã ºi de o revistã a ºcolii numitã
SPERANÞE, care, dorim noi, îºi va relua activitatea
întreruptã momentan ºi în care elevii îºi scriu
gândurile ºi din care aflã lucruri noi.

Concursuri sportive, olimpiade ºcolare, activi-
tãþi artistice, toate acestea sunt pretexte oferite elevilor
pentru a se afirma ºi a se integra în anumite contexte
care le vor fi utile în viitor.

În ceea ce priveºte dotãrile audio-vizuale, acestea
sunt de ultimã orã, iar mobilierul este modern, util ºi
proiectat pentru nevoile elevului. Din toate punctele
de vedere, ªcoala cu clasele I-VIII Nucet este un loc
în care domneºte armonia, profesionalismul, cunoaº-
terea ºi de ce nu, viitorul.

În acest spaþiu, energiile debordante ale elevilor
se canalizeazã spre ideea de cunoaºtere, rezultate,
realizare personalã ºi profesionalã  ºi sunt ajutate în
acelaºi timp de dascãli, cei care  astfel  îºi gãsesc scopul
profesional ºi finalitatea educaþionala.

Pentru a concluziona, ºcoala este o trezorerie în
care sunt depozitate de-a lungul timpului talente,
aptitudini, sentimente, care peste ani se regãsesc în
gesturi, activitãþi care fac cinste individului, dar ºi
societãþii, reprezentate în acest caz de ºcoalã.

Pentru a privi senin in viitor

ªCOLI BIHORENE
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Dintre aceºtia
• 11  au gradul didactic I
• 5  au gradul didactic II
• 5 au definitivatul
• 2  sunt institutori II cu grad definitiv
• 3  sunt profesori  debutanþi
Pe parcursul semestrului II  s-au  susþinut douã

lucrãri ºtiinþifice în vederea obþinerii gradului
didactic I, ºi s-au efectuat inspecþii curente pentru
susþinerea gradului didactic II.

Toate cadrele didactice ºi-au întocmit planificãrile
conform curriculum-ului naþional  ºi al programelor
ºcolare valabile pentru anul ºcolar 2008–2009.

Profesorii debutanþi (biologie, lb. francezã, ed.
fizicã, ed. muzicalã) îºi întocmesc schiþe de lecþii ºi
au fost îndrumaþi prin asistenþe la ore.

Existã o preocupare a cadrelor didactice pentru
pregãtirea suplimentarã a elevilor, oferindu-le
consultaþii sãptãmânale gratuite celor din clasa a VII-a
ºi a VIII-a, în vederea obþinerii de rezultate bune la
tezele cu subiect unic. Sunt organizate consultaþii
ºi meditaþii privind pregãtirea sau recuperarea
rãmânerilor în urmã, atât la ciclul primar cât ºi la
cel gimnazial.

Personal auxiliar
1 secretarã
1/2 post administrator financiar de patrimoniu
Personal nedidactic
1 muncitor pentru întreþinere
3 îngrijitoare cu normã întreagã
1 paznic
1 ºofer
2 îngrijitoare cu normã parþialã
Comisiile metodice ale învãþãtorilor, educa-

toarelor ºi profesorilor ºi-au planificat activitatea
conform programelor ºcolare în vigoare ºi cerinþelor
actuale din învãþãmânt. S-au desfãºurat lecþii, s-au

susþinut referate ºi s-a realizat un schimb de
experienþã la nivelul unitãþii între profesori ºi
învãþãtori. În perioada 9 aprilie 2009–18 aprilie 2009
s-au desfãºurat cercurile pedagogice: referate în
cadrul comisiilor educatoarelor ºi învãþãtorilor, iar
în cadrul comisiei metodice a profesorilor s-a
susþinut lecþia deschisã la disciplina biologie, în
parteneriat cu profesorul documentarist din ºcoalã.

Elevii :
În anul ºcolar 2008–2009 ªcoala cu clasele I–

VIII Nucet a funcþionat cu un numãr de 199 elevi ºi
97 copii cuprinºi în 11 clase elevi ºi 6 grupe de
grãdiniþã:

• 6 grupe cu un numãr de 97 copii
• 6 clase I- IV cu un numãr de 103 elevi
• 5 clase V-VIII cu un numãr de 96 elevi

5. REZULTATE LA ÎNVÃÞÃTURÃ
La  sfârºitul anului ºcolar 2008–2009,  la clasele

I–IV, dintr-un efectiv de 103 elevi rãmaºi înscriºi au
promovat un numãr de 96 elevi, 7 elevi de la ªcoala
cu clasele I–IV Bãiþa Plai au rãmas cu situaþia ºcolarã
neîncheiatã, datoritã migraþiei în strãinatate. Procen-
tul de promovabilitate la clasele I–IV a fost de  93%.

La clasele V–VIII, dintr-un efectiv de 97 elevi
rãmaºi  înscriºi au promovat un numãr de 89 elevi,
2 eleve au rãmas corigente, iar 7 elevi cu situaþia
ºcolarã neîncheiatã. Procentul de promovabilitate la
clasele V–VIII  a fost de  91%.

Elevii claselor a VII-a ºi a VIII-a , au susþinut  teze
cu subiect unic. La clasa a VII-a dintr-un numãr de
22 elevi înscriºi au susþinut tezele cu subiect unic
un numãr de 21 elevi, care au obþinut urmãtoarele
rezultate:

- limba românã:
• 11 elevi, note între 7–10
• 6 elevi, note între 5–7
• 4 elevi, note sub 5

- matematicã:
• 16 elevi, note între 7–10
• 4 elevi, note între 5–7
• 1 elev, note sub 5

La clasa a VIII-a toþi cei de 23 elevi înscriºi  au
susþinut tezele cu subiect unic. Ei au obþinut
urmãtoarele rezultate:

- limba românã:
• 17 elevi, note între 7–10
• 4 elevi, note între 5–7

ªcoala cu clasele I-VIII Nucet
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• 2 elevi, note sub  5
- matematicã :

• 13 elevi, note între 7–10
• 10 elevi, note între 5–7

- geografie :
• 21 elevi, note între 7–10
• 2 elevi, note între 5–7

Media generalã pe ºcoalã este apropiatã de media
obþinutã la nivel de judeþ.

Conform graficului de admitere pentru clasa a
VIII-a s-au organizat dezbateri ºi ºedinþe cu pãrinþii
ºi elevii în vederea familiarizãrii cu fiºele ce au fost
completate pentru admiterea în liceu. Menþionãm
cã toþi elevii ºcolii noastre au fost admiºi în clasa a
IX-a de liceu.

6. OLIMPIADE ªI CONCURSURI
Pe parcursul semestrului al II-lea elevii ºcolii

noastre au participat la :
Olimpiade ºcolare
• faza naþionalã la disciplina educaþie tehnolo-

gicã: Grãmadã Bogdan – premiul special
• faza judeþeanã la disciplina educaþie tehnolo-

gicã: Grãmadã Bogdan  – locul I, Pantea Mirela –
locul II

Concursuri
• „ªcoala non violentã” - locul V
• „Sãrbãtorim Paºtele împreunã” - locul I
• „Varietãþi Bihorene” – locul I (solist vocal),

locul I (cor)
• „Învaþã sã trãieºti într-un mediu curat” –

Diplomã de participare GPN Nucet ºi S04 Bãiþa-sat.
• „Lumea Dansului” – locul III la etapa judeþeanã

formaþia de HIP-HOP înfiinþatã în aprilie 2009
• Festivalul „Miron Pompiliu”- locul  I  (secþiunea

folclor), locul II (secþiunea teatru)

Pentru a privi senin in viitor

• Concursul Naþional de muzicã – etapa
judeþeanã – locul I secþiunea folclor, locul III (solist
vocal)

• Cupa Colegiul Naþional AVRAM IANCU din ªtei
– locul II (echipa de fotbal)

• Concursul „Avram Iancu, Craiul Munþilor” –
Diplomã de participare

7. DESFÃªURAREA PROCESULUI
INSTRUCTIV-EDUCATIV

Programul activitãþilor ºcolare
• 8–13 activitãþi pentru preºcolari
• 8–14 cursuri pentru elevii de clasele I–IV Bãiþa-

sat ºi Bãiþa Plai
• 8–12 cursuri pentru elevii de la clasele I-IV

Nucet
• 8–14 cursuri pentru elevii claselor V-VIII Nucet

8. EXCURSII ªCOLARE
• În 2 iunie 2009 – excursie la Oradea
• 12 iunie 2009 – excursie la Peºtera Urºilor
• 13–14 iunie 2009 s-a organizat excursie pe ruta

Nucet- Brad-Deva-Hunedoara-Petroºani-Târgu Jiu-
Orºova ºi retur

• 16 iunie 2009 – excursie la Vaþa de Jos
• 21 iunie 2009 – excursie la Cluj Napoca.

9. PARTENERIATE EDUCAÞIONALE
• Învãþãtorii ºi diriginþii au organizat lectorate

cu pãrinþii iar  protocolul în care se stipuleazã
drepturile ºi responsabilitãþile pãrinþilor faþã de ºcoalã
ºi invers a devenit o tradiþie, deoarece ºi dirigintele
clasei a V-a a reuºit sã încheie un asemanea protocol.

• Avem încheiate protocoale cu Poliþia,
Pompierii, Biserica ortodoxã ºi o bunã colaborare
cu comunitatea localã.

ªCOLI BIHORENE
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• eTwinning – un nou proiect internaþional cu
Belgia, coordonat de Kristof de Loose care aduce în
prim plan o colaborare interculturalã propice noilor
situaþii educaþionale. ªcoala cu clasele I–VIII NUCET
a rãspuns afirmativ proiectelor domnului de Loose,
urmând ca în septembrie sã se demareze noul proiect
al ºcolii din Belgia numit ,,Braintrainers“ care implicã
activ copiii cu vârste între 10–14 ani ºi dã posibilitatea
ºcolii ºi cadrelor didactice sã ia parte la proiecte de

anvergurã alãturi de alte ºcoli din alte þãri de pe site-ul
domnului Kristof de Loose (SO8 NUCET aflându-se
alãturi de alte ºcoli din 24 de state).

• Parteneriatul  cu Colegiul Naþional Avram
Iancu ªtei cu o duratã de 6 luni, ,,PARTENERIAT
PENTRU VIITOR” s-a finalizat cu un portofoliu
realizat de cele douã ºcoli. În cadrul acestui
parteneriat am reuºit sã capacitãm Fundaþia Mãrgãrit
din oraºul Nucet, reprezentatã prin d-na Cozma
Viorica, protocolul de parteneriat încheiat fiindu-ne
de un real folos în vederea atragerii de fonduri
extrabugetare pentru a se putea finaliza  activitatea
în cele mai bune condiþii.

• În perioada 28–30 mai 2009 am participat la
un schimb de experienþã în cadrul unui proiect
româno–polonez care s-a finalizat cu o vizitã în
Polonia.

• În prezent se lucreazã la site-ul ºcolii .
Proiectele sunt susþinute de organizaþia sindicalã

din ºcoalã, coordonatã de d-na educatoare Herman
Victoria dar ºi cu Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Bihor.

ªCOLI BIHORENE

ªcoala cu clasele I-VIII Nucet



27

(Alin Mihai, educaþie tehnologicã, I)

(Mihaela, educatoare, def.)

(Ioana-Rodica, învãþãtoare, def.)

(Traian, istorie-geografie, def.)

(Octavian, documentarist, II)

(Mariana, matematicã, I)

(Claudia, învãþãtoare, I)

(Dorica, învãþãtoare, I)

(Ioana-Simona, limba francezã, deb.)

(Victoria, educatoare, I)

(religie, I, directoarea ºcolii)

(Ecaterina, învãþãtoare, I)

(Mihai-Ernõ, muzicã, def.)

(Marius, fizicã, def.)

(Magdalena, educatoare, def.)

(Elena, educatoare, def.)

(Mateº Mirela…, învãþãtoare, II)

(Florina, biologie, deb.)

(Marcel, educaþie fizicã, I)

(Adriana, limba românã, def.)

(Cozma-Damaris, limba englezã, deb.)

(Victoria, educatoare, II)

(Mihaela, limba englezã, I)

(Victoria, educatoare, I)

(Mariana, educatoare, def.)

10. ARITMOGRIFUL ªCOLII
Înlocuind cifrele cu litere, veþi obþine, pe verticala A–B, o frumoasã ºcoalã din sud-vestul Bihorului, iar pe

orizontale, numele cadrelor didactice ale ei (între paranteze, prenumele, specializarea ºi gradul didactic).
ing. Constantin BUTIªCÃ

Pentru a privi senin in viitor
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Vin colindãtorii ,,steaua sus rãsare”,
pregãtim colacii, bucurie mare!
Eu sunt fata casei, fratele-i plecat
a mers cu bãieþii cu colinda-n sat.

,,O ce veste minunatã”, se aude-n noapte,
vine iute tata, murmurând în ºoapte
vechi colinde de demult, ce nu le-a uitat
de când era ºi el copil, colindând prin sat.

Noaptea neagrã-i luminatã
de fulgi albi de nea,
vine-ncet lângã fereastrã
ºi bunica mea

ºi ascultã-nduioºatã,
,,florile  dalbe”
mângâindu-ºi când ºi când,
tâmplele-i albe.

Vin colindãtorii, rânduri
ninºi, dar veseli tare,
trezind cu colindul lor
bucurie mare.

Colindãm cu ei în cor
ºi noi, cei din casã
simþind bucuria lor,
poftindu-i la masã.

Mama pune cozonaci,
nuci ºi colãcei
bombonele, mere coapte
pentru mititei.

Ne-aºezãm în jurul mesei
sã ne ospãtãm
de Ajunul de Crãciun
toþi ne bucurãm.

De naºterea Ta, Cristoase,
iar mai colindãm.
adunaþi toþi laolaltã,
acum ne rugãm....

Clopotul ºi toaca
anunþã Crãciunul
pânã dimineaþa
nu dormim niciunul.

Vin colindãtorii,
îngeri ne-nconjoarã
Crãciunul cel sfânt
se vesteºte-n þarã.

VIN COLINDÃTORII

Prezentãm o mostrã din creaþiile educatoarei
Victoria Ujupan, cea care de ani de zile îºi
risipeºte, cu folos, talentul în folosul colegilor,
copiilor ºi ºcolii, la toate serbãrile ºcolare. Am
ales o poezie care prevesteºte feeria tradiþionalelor
noastre Sãrbãtori de iarnã...

Redacþia

ªcoalã mea, ºcoalã prietenoasã
Deja se apropie toamna, pãdurile încep sã capete

culorile aurului, iar bolta cereascã este acoperitã tot
mai des de norii încãrcaþi de ploaie.Vacanþa s-a sfârºit
ºi am început sã fac cunoºtinþã din nou cu clinchetul
clopoþelului, parcã uitat în zilele însorite de varã, deºi
ºcoala ºi curtea ei au fost un teren de joacã pentru
mine în aceastã perioadã.

Îmi amintesc cu plãcere de fiecare zi obiºnuitã de
septembrie când eu mã trezesc înainte de rãsãritul
soarelui pentru a mã pregãti pentru ºcoalã. Când ies
afarã, soarele deja încãlzeºte arcul albastru ce stãtea
deasupra tuturor. O razã timidã ºi subþire îmi încãlzeºte
obrazul fin trezindu-mã complet din moleºeala care
mã cuprinde în fiecare dimineaþã.

În timp ce mergeam spre ºcoalã mã întâlneam cu
colegi de clasã, prieteni din clasele mai mici sau mai
mari aºa cã atunci când ajungeam în faþa ºcolii eram
un mare grup somnoros, dar curios sã înceapã o nouã
zi de ºcoalã.

În ºcoala mea, pot spune cã modernul este la locul
lui. Toate sãlile de clasã sunt frumos amenajate ºi bine
dotate. Profesorii sunt excelenþi din toate punctele de
vedere.

ªcoala îmi este prietenã pentru cã oriunde privesc,
imaginile care mi se perindã prin faþa ochilor îmi sunt
cunoscute.

Când trec pe coridorul ºcolii îmi atrag atenþia o
mulþime de poze în care mã regãsesc. Dintre toate,
una în mod deosebit mã impresioneazã de fiecare datã.
O contemplez zilnic pentru câteva momente cãci îmi
aduce aminte de o acþiune de ecologizare care a fost
plinã de peripeþii.

Îmi amintesc cã era o zi veselã ºi cãlduroasã de
primãvarã. Domnul diriginte a venit în clasã pentru a
ne anunþa cã urmeazã sã facem o acþiune pentru
mediu. Ne-a împãrþit în grupuri a câte doi elevi pentru
a putea acoperi o zonã cât mai mare. Eu, împreunã
cu colegul meu, singurul rrom din clasã, am fost
repartizaþi pe marginea râului Bãiþa. Am strâns de
acolo o mulþime de sticle, flacoane, hârtii, toate cu
ajutorul colegului meu.

Ne descurcam de minune pânã când am alunecat
din neatenþie în apã. Am simþit cea mai mare teamã
din viaþa mea, iar faptul cã eu, pânã atunci nu am
avut o relaþie bunã cu acel coleg al meu m-a fãcut sã
cred cã nu voi reuºi sã scap de puterea apei.

Însã am rãmas plãcut surprinsã când am vãzut cã
am fost ajutatã de cãtre colegul meu, iar de atunci ºi
pânã azi ne leagã o strânsã prietenie.

De aici mi-am dat seama cã nu conteazã ce etnie
eºti pentru cã sufletul nu þine cont de naþionalitate.

Pusok Vanessa
clasa a VI-a

COMPUNERE

ªCOLI BIHORENE

ªcoala cu clasele I-VIII Nucet
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Elevii de ieri

Am crezut dintotdeauna
cã Literatura, ca ºi ªcoala este
un loc de întâlnire. Cã cel care
citeºte o carte o re-creeazã, cã
cititorul are la rândul lui un
Rol principal în viaþa Operei,
apropiat de ce al Autorului.
De asemenea, am crezut
mereu cã Dascãlul joacã un
rol în viaþa  Elevului sãu, doar
cã unul secundar.

Ce Bucurie mai mare
poate face un Elev
profesorului sãu de
Literaturã, decât o dedicaþie
pe o carte de Poezie a cãrui
Autor (sau CoAutor) este?

Mitruþ Vlad, absolvent al
Liceului Teoretic „Onisifor
Ghibu“, împreunã cu trei
prieteni publicã la Editura
„Brumar“ o carte de Poezie cu
titlul „Jamais vu sau la
prima bere cu tata“, iar
dedicaþia lui sunã aºa:
„Domnului profesor P.A.,
singurul dascãl care m-a
fãcut sã îndrãgesc literatura
mai mult decât aº fi sperat
vreodatã“

Oricum, mulþumirile nu
pot egala bucuria, sempre
avanti, Mitruþule drag!

Nimic nu trece mai repede ºi sigur decât Timpul! Zece ani au trecut
de când Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu“ îºi trimitea în lume primii
absolvenþi (înfiinþat la 15 septembrie1995, în 1999 a „dat“ prima promoþie).
Primii curajoºi, care s-au încumetat la aceastã experienþã fundamentalã a
vieþii lor.

Hazardul (ºi îmi place sã cred cã hazard înseamnã Dumnezeu) a fãcut
sã fiu unul din cei doi diriginþi ai primelor clase de liceu.

Proaspãt absolvent al Universitãþii din Timiºoara, m-am îndrãgostit la
prima vedere de clãdirea noului Liceu ºi am început sã studiez biografia
lui Onisifor Ghibu înainte de examenul de titularizare.

La completarea fiºei cu opþiuni, primele trei locuri le-am completat
aºa: Liceul Teoretic „ONISIFOR GHIBU“ – chiar dacã variante mai puteau
fi „Mihai Eminescu“, Liceul Economic etc.

Tot hazardul a vrut sã mã numãr printre primii (ºi singurii) trei
titularizaþi ºi sã ajung profesor la „Ghibu“, pe atunci cel mai nou liceu
bihorean.

Am crezut ºi mai cred ºi acum cã Cerul a „complotat“ în favoarea
mea. Am avut parte de cei mai adevãraþi „ºefi“: Florica Orþan, Gina Tiurbe
ºi Paul Sãrac. ªefi pe care i-ar fi dorit oricine ºi de la care am învãþat
foarte multe în cariera mea.

Dar cel mai mult am învãþat de la prima Promoþie de elevi! De la
Bucuria lor sau de la un simplu zâmbet am învãþat cã numai „dãruind vei
dobândi“, cã nu pot fi eu însumi dacã ei nu pot fi ei înºiºi! Cã nu eu sunt
pentru ei, ci ei sunt pentru mine!

Ne-am revãzut dupã 10 ani. Unii mai credem în iluzii, alþii ºi le-au
spulberat. Mãºtile au cãzut, emoþiile au fost absolut aceleaºi ca la prima
orã, ca la ultima…

La mulþi, mulþi ani dragi Absolvenþi, la mulþi ani Liceului Teoretic
„Onisifor Ghibu“!

Anul acesta Învãþãmântul bihorean ºi cel românesc s-a despãrþit de un Dacãl desãvârºit:
Doamna prof. Viorica Piscoi a plecat în Lumea Îngerilor.

Poate le va vorbi acestora despre Pedagogia Oamenilor, despre Dragostea cu care s-a
hrãnit ºi a hrãnit atâtea generaþii de elevi ºi dascãli.

Poate le va spune Îngerilor despre Bucuria din care s-a împãrtãºit zeci de ani la Catedrã,
din zâmbetele elevilor sau din lacrimile de bucurie ale Dascãlilor pe care i-a ajutat.

A plecat într-o zi în care ºi Cerul plângea ascultând ºi primind în neant glasurile Dascãlilor
ce-i cântau ode Învãþãtorului.

Învãþãmântul bihorean are de acum Îngerul sãu, iar Legenda Doamnei Piscoi mângâie þinutul
Criºurilor ca un balsam, ca un Duh protector care va inspira multã, multã vreme iubitorii autentici
ai ªcolii din colþul acesta de þarã.

Un gând bun ºi Eternitate pe mãsura Efemeritãþii! VIVAT PROFESSORES!

REMEMBER

paginã de prof. Alex. Popoviciu

Un dascãl printre îngeri

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu“
(1995–2009)

• un deceniu de la prima promoþie



30

Prof. dr. Ruben Filimon – doctor în economie
(Ord. M.E.C. nr. 632/21.03.2007), director la
Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea.

Teza de doctorat:
„Contribuþia lui Nicholas Georgescu-Roegen

la dezvoltarea gândirii economice”

Teza relevã cã legea entropiei i-a permis savantului de origine
românã Nicholas Georgescu-Roegen sã elaboreze ºi sã propunã
o paradigmã revoluþionarã a ºtiinþei cu douã componente majore:
elaborarea unei noi epistemologii ºtiinþifice generale ºi elaborarea
unei noi epistemologii a ºtiinþei economice.

De asemeni, teza subliniazã cã, în înþelegerea econo-
mistului român, viaþa din univers are caracter finit, este limitatã
în timp. În mãsura în care omenirea nu va înþelege sã reducã
fluxurile degradãrii entropice, ea contribuie la grãbirea propriei
distrugeri. Gânditorul român propune un program coerent de
economie biologicã, bioeconomia, bazat pe realizarea unui
efort planetar care vizeazã încetinirea procesului decãderii

Directori de ºcoli orãdene
– doctori în ºtiinþe

Costel FÂNÃÞEANU

entropice a planetei Pãmânt ºi a Universului în scopul
prelungirii vieþii sub toate aspectele ei.

Autorul conchide cã ºansele urmãririi ºi realizãrii practice
ale prescripþiilor roegeniene sunt – la ora actualã – doar
iluzorii, întrucât mecanismele economiei marfare împing,
inexorabil, umanitatea spre „devorarea” progresivã a resurselor
utilizabile.

Prof. dr. Ioan-Vasile Micu – doctor în sociologie
(Ord. M.E.C. nr. 1418/29.06.2007), director la
Liceul Teoretic „Aurel Lazãr” Oradea.

Teza de doctorat:
„Managementul organizaþiei ºcolare – factor de

succes individual ºi social al politicilor educaþionale.”

Teza analizeazã educaþia ca fenomen social, îi prezintã
dimensiunile macrosociale, organizarea, problematicile, subiecþii,
structura, funcþiile, obiectivele ºi mijloacele de realizare.

Autorul analizezã apoi conceptele, teoriile, definiþiile
generale ale managementului ºcolar, obiectivele, principiile,
rolurile, evaluarea, optimizarea ºi finalitãþile sociale ale acestuia.

Teza analizeazã critic sistemul de învãþãmânt din România,
elaborarea politicilor educaþionale ºi sociale de la noi, închein-

du-se cu o cercetare sociologicã amãnunþitã asupra Liceului
Teoretic „Aurel Lazãr”, pe bazã de date curente ºi de arhivã.

Prof. dr. Florin Hava  – doctor în sociologie
(Ord. M.E.C. nr. 1418/29. 06. 2007), director la
ªcoala cu clasele I-VIII „Dacia” Oradea.

Teza de doctorat:
„Relaþia dintre activitatea managerului ºcolar

ºi grupurile de interese.”

Teza surprinde principalele aspecte ale relaþiei dintre
managementul ºcolar ºi grupurile de interese, vizavi de instituþia
ºcolarã. Din disputele teoretice cu privire la pricipalele concepþii
ºi teorii, se insistã asupra celor moderne, dezvoltându-se ideea cã
numai combinând ingenios elementele din fiecare teorie se poate
ajunge la o conducere eficientã.

În abordarea managementului ºcolar ºi a implicaþiilor sale
asupra ºcolii ca instituþie socialã, o parte importantã este alocatã
tratãrii generale a mecanismelor psihosociologice de funcþionare
operaþionalã a conducerii. Pe lângã analiza grupurilor de interese
sunt scoase în evidenþã ºi concepte conexe acestor tipuri de
grupuri: „grupuri de presiune” ºi „grupuri de referinþã”.

O parte importantã a lucrãrii analizeazã eficienþa
managementului ºcolar în relaþia cu grupurile de interese, iar
partea de cercetare contureazã aspectele principale ale percepþiei
celor patru mari grupuri de interese din cadrul ºcolii (directorii,
cadrele didactice, elevii ºi pãrinþii). În final, se prezintã reco-
mandãri practice cu privire la managementul ºcolar, la relaþiile
interumane ºi la calitatea procesului educaþional din ºcoalã.

PROFESORI DE ELITÃ
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Prof. dr. Ioan Corba – doctor în geografie (Ord.
M.E.C. nr. 4698/14.08.2009), director la Liceul
Economic „Partenie Cosma” Oradea.

Prof. dr. Gheorghe-Lazãr Erdeli – doctor în filologie
(Ord. M.E.C. nr. 3439/12.03.2008), director la
ªcoala cu clasele I-VIII „Andrei Mureºanu”
Oradea.

Teza de doctorat:
„Manierismul în literaturile francezã ºi românã.”

Încã de la început teza defineºte manierismul, sursele ºi
rãdãcinile istorice ale sale, precum ºi periodizarea sa. Ea face
apoi delimitãrile necesare între manierism ºi baroc, între
manierism ºi clasicism, fãcând o documentatã paralelã între
acestea. În privinþa esteticii manierismului, autorul subliniazã
stãpânirea de cãtre acesta a artei combinatorii, exemplificând
cu motivele oglinzii ºi ale labirintului, dar ºi cu metaforismul
ºi artificiul.

Manierismul în literatura francezã face referire strictã la
secolul al XVI-lea, pornind de la Clément Marot, trecând în
revistã ºcoala lionezã, poezia lui Maurice Scève, a lui Louise
Labé, poezia Pleiadei (încheind cu „prinþul poeziei”, Pierre
de Ronsard ºi cu „prinþul preþiozitãþii”, Philippe Desportes).

În literatura românã, analiza porneºte de la poezia
neoanacreonticã a Vãcãreºtilor, analizând apoi modernismul
ºi neomodernismul, pentru a se încheia cu o mini-antologie
de poezie manieristã românã (E. Brumaru, N. Cassian, L.
Dimov, N. Ivãnescu, Gh. Tomozei, R. Vulpescu, etc).

Teza de doctorat:
„Studiu privind marketingul turismului rural ºi

a celui balnear din judeþul Bihor.”

Autorul porneºte de la remarca Comisiei Europene pentru
Dezvoltare Economicã prin care se aratã cã turismul rural ar putea
constitui salvarea statelor din sud-estul Europei. Dacã factorii
decizionali ºi populaþia vor conºtientiza importanþa
agroturismului ºi a turismului rural, judeþul Bihor ºi-ar putea
valorifica resursele naturale ºi antropice, mai cu seamã resursele
de ape termale ºi minerale.

În final, teza recomandã înfiinþarea de parteneriate public-
private pentru accesarea fondurilor structurale în vederea
îmbunãtãþirii infrastructurii turistice, înfiinþãrii unor micro-ferme
pentru produse ecologice, prelucrarea ºi desfacerea acestora,
precum ºi sprijinirea crescãtorilor de ovine, ca puncte de atracþie
turisticã.

Prof. ec. dr. Maria Ruge – doctor în economie
(Ord. M.E.C. nr. 5837/04.11.2008), director la
Colegiul Tehnic „Transilvania” Oradea.

Teza de doctorat:
„Studiu privind oferta, promovarea ºi
valorificarea turismului ºi agroturismului în
zona Valea Iadului, judeþul Bihor”.

În prima parte, sunt prezintate caracteristicile,

organizarea, rolul, funcþiile, evoluþia ºi tendinþele (pe plan

intern ºi la nivel european), obiectivele, scopul ºi metodologia

de cercetare a marketingului turistic ºi agroturistic. Sunt

analizate etapele de dezvoltare ale marketingului turistic ºi

agroturistic românesc, accentuându-se etapa de dezvoltare

acceleratã a lor, ca urmare a evoluþiei nevoilor ºi cererii

consumatorilor autohtoni ºi strãini.

Teza face apoi o paralelã între particularitãþile turismului
rural ºi agroturismului din România ºi cel din principalele
state ale Uniunii Europene cu tradiþie în acest domeniu. Este
subliniatã creºterea numãrul unitãþilor de cazare specifice

PROFESORI DE ELITÃ
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Convingerile politice ºi culturale ale lui Emanuil
Gojdu – patronul spiritual al Colegiului nostru – sunt
încorporate în celebra frazã rostitã cu prilejul împlinirii a
60 de ani: “Iubirea ce am cãtre naþiunea mea neîncetat
mã îmboldeºte a stãrui în faptã, ca încã ºi dupã moarte sã
erump de sub gliile mormântului, spre a putea fi în sânul
naþiunii mele”.

Ca urmare a hotãrârii din 30 octombrie 1894 a
consilierilor oraºului, clãdirea Colegiului Naþional
“Emanuil Gojdu” a fost construitã între anii 1894-1896,
sub coordonaarea arhitectului Knapp Francisc. Construcþia,
definitivatã în iulie 1896, a costat 488.000 coroane.

Prima ºcoalã care a funcþionat în aceastã clãdire a fost
ªcoala Realã Superioarã de Stat din Oradea (deschisã în
1987).

Liceul românesc “Emanuil Gojdu” din Oradea s-a
înfiinþat prin Decretul nr. 5742 al Consiliului Dirigent al
Transilvaniei (prezidat de Iuliu Maniu), act publicat în
Monitorul Oficial nr. 45 din 14 iunie 1919 ºi semnat de
Ferdinand I, “prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa naþionalã,
Rege al României”. Decretul stipula înfiinþarea liceului
începând cu data de 1 septembrie 1919. Deschiderea oficialã
a avut loc la 5 octombrie 1919, dupã ce, la 2 octombrie
1919 a fost format corpul profesoral, condus de primul
director al ºcolii, Ioan Pop, profesor de limba latina ºi
limba greacã. Acesta a fost numit prin Decretul nr. 7569/7
august 1919 al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Resortul
Învaþãmânt ºi a condus liceul pânã în 1925.

Între 1925 ºi1938, director al Liceului “Emanuil Gojdu”
a fost Teodor Neº, profesor de fizicã si chimie, care a
întocmit Anuarul Liceului pe anii 1926-1937 ºi a realizat
lucrarea de referinþã intitulatã “Oameni din Bihor 1848-
1914”, lucrare retipãritã în anul 2006 de cãtre “Biblioteca
Revistei Familia”. În martie 1923 a fost înfiinþatã secþia
maghiarã, prin transferarea aici a elevilor de la Liceul
Catolic Premonstratens. Pânã în 1928, programa analiticã
aplicatã ãn cadrul liceului a fost cea alcãtuitã în 1899 de
cãtre Spiru Haret,ministrul Instrucþiunii Publice.

Potrivit noii Legi ºcolare din 1928, liceul “Emanuil
Gojdu” a devenit liceu de tipul D adicã 7 clase cu gimnaziu
dublu (de tipul C, cu I-VII clase), la secþia româmã ºi la
secþia maghiarã. Remarcabilã este participarea directorului
Teodor Neº la lucrãrile Consiliului General al Instrucþiunii
(Bucureºti, 17 octombrie - 3 noiembrie 1928), care a redactat
aceastã Lege, ale cãrei dispoziþii s-au pãstrat pânã în 1940.

La 1 noembrie 1937 a apãrut revista “Þara Visurilor
Noastre”, care, cu unele întreruperi îºi continuã existenþa
ºi azi. Sub conducerea profesorului Augustin Cosma, elevii
gojdiºti s-au grupat în jurul aceste reviste. Aici ºi-au fãcut
ucenicia filosofii Gabriel Þepelea, Ovidiu Drimba,
Gheorghe Bulgãr, compozitorul ºi folcloristul Viorel Doboº,
criticul literar ºi de artã plasticã Ion Frunzetti ºi mulþi alþii.
Într-un climat de liberã manifestare a înclinãrilor native, s-
au înfiinþat în perioada interbelicã “Societatea de lecturã
francezã a elevilor”, sub conducerea prof. Iacob Teller ºi
“Reuniunea de matematicã a elevilor”, organizatã de elevul
Caius Iacob, în prezent academician.

În urma ordinului numãrul 5172/30 decembrie 1999
emis de Ministerul Educaþiei Naþionale, Liceul “Emanuil
Gojdu” Oradea a devenit Colegiul Naþional “Emanuil
Gojdu” Oradea.

Dintre personalitãþile care reprezintã puncte de referinþã
ºi de legãturã dintre tradiþiile ºi spiritul gojdist promovat
de-a lungul deceniilor de cãtre generaþiile de absolvenþi se
disting în mod deosebit: doctor în matematicã Caius Iacob,
prof. dr. Rãzan Givelescu, prof. dr. Mircea Maliþa, prof.
dr. Radu Iftimovici, prof. dr. Ioan Pop de Popa, prof. dr.
Mircea Zaciu, prof. dr. George Cristea, prof. dr. Dorin
Poenaru director al Institutului de Fizicã “Horea Hulubei”
din Bucureºti, prof. dr Silviu Guiaºu, prof. dr. Alecsandru
Ioan Baba, istoricul acad. Alexandru Porþeanu, scriitorul
Dumitru Radu Popescu, scriitorul Titus Popovici,
dramaturgul Mircea Bradu, compozitorul Viorel Doboº,
pictorii Aurel Pop ºi Traian Goga ºi mulþi alþii.

În prezent, infrastructura educaþionalã a Colegiului
Naþional “Emanuil Gojdu” cuprinde  54 sãli de clasã 15
laboratoare ºi cabinete (5 de informaticã, 1 de chimie, 1 de
fizicã, 1 de biologie, 1 de istorie, 1 de geografie, 1 de limba
românã, 2 de limba englezã, unul de limba francezã, 1 de
limba germanã)  1 amfiteatru  1 salã de festivitãþi  1

Colegiul Naþional “EMANUIL GOJDU” Oradea
la 90 ani de existenþã ºi fiinþare româneascã
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bibliotecã cu peste 30.000 de volume  3 sãli de sport  1
cabinet de consiliere psihologicã  1 cabinet medical  1
cabinet stomatologic  1 spaþiu destinat Consiliului Elevilor
 1 teren de sport  1 inernat  1 cantinã ºcolarã.

Reþine atenþia “Cartea de aur ilustratã a Colegiului
Naþional «Emanuil Gojdu» Oradea”, (inauguratã în 1964),
acum reamenajatã, care cuprinde istoria în imagini, cãrþi ºi
documente a activitãþii ºi realizãrilor absolvenþilor gojdiºti.
Este o realizare de excepþie datoratã eforturilor ºi abnegaþiei
de peste 4 decenii ale profesorului Emil I. Roºescu.

prof. Viorel Mititean,
director C. N.”Emanuil Gojdu” - Oradea

prof. Radu Birta

COLEGIUL TEHNIC „ANDREI ªAGUNA” ORADEA

Grupul ªcolar „Andrei ªaguna” din Oradea a devenit
COLEGIUL TEHNIC „ANDREI ªAGUNA” ORADEA, la
aproape 100 de ani de existenþã.

La 20 februarie 1920 a fost înfiinþatã ªcoala de Stat
pentru Ucenici Industriali Oradea, care a funcþionat în
clãdirea de pe str. Menumorut a actualului Colegiu Tehnic
„Constantin Brâncuºi” Oradea. În 1931 instituþia ºcolarã
orãdeanã a devenit ªcoala de Ucenici Industriali Oradea,
denumire sub care a funcþionat pânã în 1940. S-a redeschis
în 1945 sub numele de ªcoala Profesionalã de Ucenici
nr. 1 Oradea. Comasatã cu alte ºcoli din oraº, în 1951 ºcoala
a devenit Complexul Profesional Metalurgic ºi a primit
sediul din Parcul Traian, nr. 8 (acum sediul Universitãþii
Teologice Greco-Catolice). În 1959 acest Complex ºcolar a
devenit Centrul ªcolar Oradea (1959-1966), sub
conducerea directorilor Vasile Bologan, ªtefan Roxin ºi Miron
Crãciun. ªcoala s-a mai numit apoi Grupul ªcolar Oradea
(1966-1983), Grupul ªcolar IMPS Oradea (1983-1990),
ªcoala Profesionalã pentru Construcþii de Maºini
Oradea (1990-1992), Grupul ªcolar Industrial Oradea
(1992-1993) ºi Grupul ªcolar „Andrei ªaguna” Oradea
(1993-2009).

În marea majoritate a timpului, actualul Colegiul
Tehnic „Andrei ªaguna” din Oradea a avut sediul pe str.
Parcul Traian, nr. 8, pe str. Andrei ªaguna, nr. 1, iar, din
2003 funcþioneazã pe Bulevardul Decebal, nr. 60, într-o clãdire
reabilitatã ºi reconstruitã modern.

COLEGIUL TEHNIC „UNIREA” ªTEI

Pentru Grupul ªcolar Industrial „Unirea” din ªtei –
devenit COLEGIUL TEHNIC „UNIREA” ªTEI, acest nou
statut înseamnã o „rãsplatã a muncii bine fãcute”.

În timp, instituþia ºcolarã din ªtei a fost: 1965 –
„ªcoalã Profesionalã Auto ªtei”; 1975 – „Liceul
Industrial nr. 2 ªtei”; 1991 – „Grupul ªcolar Minier
ªtei”; 1993 – „Grupul ªcolar «Unirea» ªtei”; 1995 –
„Grupul ªcolar Industrial «Unirea» ªtei”; 2009 –
„Colegiul Tehnic «Unirea» ªtei”.

Sub conducerea lui Voicu Burtã (director), Ioan
Mateiaº (director adjunct) ºi Viorica Bici (director educativ),
ºcoala, în colaborare cu firmele din ªtei ale fraþilor Ioan ºi
Viorel Micula, a întocmit cel mai bun proiect Phare din
zona de nord-vest a þãrii, atrãgând fonduri de peste 200.000
de euro.

La început de an ºcolar

DOUÃ NOI COLEGII TEHNICE

 Constantin BUTIªCÃ
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SFATURI UTILE PENTRU PROFESORI
♦ Zâmbeºte. Zâmbind vei comunica mai uºor cu semenii.
♦ În orice împrejurare poartã-te cu cei din jur egal, fermecãtor, respectuos. Elevii tãi te vor observa cu siguranþã…
♦ Stãpâneºte-þi cu artã mimica, gesturile, tonul. Intri într-un univers cãruia trebuie sã i te adaptezi.
♦ Încearcã sã nu te superi niciodatã pe elevii tãi. Acceptã cã ºi ei pot avea “zile bune” ºi “zile rele”.
♦ Gândeºte-te cã lecþia este un spectacol ce trebuie pregãtit. Tu opreºte-þi rolul secundar, dar interpreteazã-l astfel încât sã poatã

fi rãsplãtit cu un Oscar.
♦ Foloseºte fãrã reþineri jocul. Este acceptat la orice vârstã.
♦ “Încãlzeºte” întotdeauna mintea elevilor tãi. Apropie-i astfel de învãþare.
♦ Încearcã sã faci din lecþie o situaþie de viaþã. “Jucând” cât mai multe roluri, elevul va face primii paºi spre inserþia socialã realã.
♦ Urmãreºte pãrerile ºi opþiunile elevilor tãi ºi obiºnuieºte-te sã le iei în considerare. Îi vei învãþa sã preþuiascã ºi ei opþiunile ºi

pãrerile altora.
♦ Învaþã-i pe elevii tãi sã vorbeascã dar ºi sã asculte pe alþii vorbind. Obiºnuieºte-i pe elevi sã descopere întotdeauna rostul

învãþãrii.
♦ Învaþã-i pe elevi sã se evalueze pe tot parcursul lecþiei. Aºa vor înþelege adevãratul rol al acesteia.
♦ Fii exigent dar drept. Elevii te vor aprecia curând.
♦ Fii mereu atent la mimica elevilor tãi. Este barometrul care-þi indicã cel mai corect plictiseala. Gãseºte “trucul” cu care sã le

“reînvii” interesul.
♦ Colaboreazã cu elevii dar învaþã-i sã decidã singuri pentru ei înºiºi.
♦ Nu încerca niciodatã sã-i înveþi totul pe elevii tãi. Nu vei reuºi. Spune-le însã tot ce ºtii despre cum sã înveþe.
♦ Fii altruist. îndreaptã atenþia elevilor tãi ºi spre ceea ce-i învaþã alþii.
♦ Obiºnuieºte-þi elevii sã continue învãþarea ºi dincolo de uºa clasei. Este mai greu, dar sigur, mai eficient.
♦ Primeºte mereu modelele altora. Învaþã-te sã-þi construieºti propriul model de predare-învãþare. Aºa vei deveni tu…
♦ Îmbunãtãþeºte, schimbã, fã mai interesant tot ceea ce þi se propune ca model didactic. Nu uita însã cã toate trebuie sã se verifice

prin mintea ºi rezultatele elevilor tãi.
♦ Obiºnuieºte-te sã fii eficient, sã lucrezi sistematic, sã fii punctual, sã lucrezi consecvent, organizat, adaptabil, optimist.
♦ Zâmbeºte, zâmbind vei realiza comunicarea adevãratã cu elevii tãi.

• Nu îþi deprecia copilul.
• Nu folosi ameninþãri.
• Nu îþi mitui copilul.
• Nu obliga un copil mic sã promitã.
• Nu fii excesiv în supravegherea copilului.
• Nu face exces de cuvinte când îi vorbeºti.

• Nu insista sã obþii o supunere imediatã ºi oarbã din partea lui.
• Nu îl rãsfãþa exagerat.
• Nu face compromisuri vis-a-vis de regulile jocului.
• Nu cere respectarea unor reguli inadecvate vârstei copilului.
• Nu utiliza metode moralizatoare care induc vinovãþia.
• Nu da copilului ordine pe care nu le iei în serios.

Cred într-una matematicã,
Materia tuturor materiilor rele,

Fãcãtoare de probleme
Dezlegate ºi nedezlegate.

ªi într-una sfântã geometrie
Care din matematicã se trage

Mai înainte de toate obiectele.
Lumina întunecatã ºi ºtiinþa blestematã

Care de-o fiinþã cu contabilitatea
Prin care toate s-au fãcut.

Care pentru noi elevii
ªi pentru a noastrã suferinþã

A reuºit în ºcoalã
ªi s-a întrupat

În manualele autorilor
ªi spaima elevilor
ªi a reieºit în zilele lui septembrie
ªi a încheiat un an întreg
ªi a înviat în prima zi dupã vacanþã
Sã osândeascã
Pe cei trecuþi în clasa urmãtoare
ªi iarãºi va veni cu mândrie
Sã judece pe cei slabi
A cãror situaþie nu a fost încheiatã.
Mãrturisesc într-un sfert de orã.
Copierea unei teze
Pentru a scãpa de sfânta corigenþã.
AMIN.

PARTENERIAT PROFESORI-ELEVI-PÃRINÞI

CREZUL ELEVILOR

12 PORUNCI PENTRU PÃRINÞI
În educaþia copiilor este importantã ºi pregãtirea pãrinþilor pentru aceastã „meserie”. Nimeni nu se naºte

învãþat, însã putem cunoaºte sau însuºi unele lucruri din cãrþi sau din sfaturile altora, cu experienþã. Printre
„poruncile” de la care nu ar trebui sã se abatã un pãrinte ar trebui însuºite urmãtoarele:
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Cugetãri
Nu te iubesc pentru ceea ce eºti, ci pentru ceea ce sunt atunci când sunt cu tine.
Nu meritã sã plângi pentru nimeni, iar cei care meritã nu te vor face sã plângi.
Doar pentru cã cineva nu te iubeºte aºa cum vrei tu, nu înseamnã cã nu te iubeºte cu toata fiinþa sa.
Un prieten adevãrat te prinde de mânã ºi îþi atinge inima.
Cea mai stranie formã de a îndepãrta pe cineva este a sta lângã el ºi a ºti cã nu-l vei putea avea niciodatã.
Nu înceta niciodatã sa zâmbeºti, nici chiar atunci când eºti trist pentru cã nu se ºtie cine se poate îndrãgosti de

zâmbetul tãu.
Poate cã pentru lume eºti doar o singurã persoanã, dar pentru o anumitã persoanã eºti întreaga lume.
Nu îþi petrece timpul cu cineva care nu e dispus sã ºi-l petreacã cu tine.
Poate cã Dumnezeu va dori sã cunoºti multe persoane nepotrivite înainte de a cunoaºte persoana potrivitã, pentru

cã atunci când o vei cunoaºte, în sfârºit, sã ºtii sã fii recunoscãtor.
Nu plânge pentru cã s-a terminat, zâmbeºte pentru cã s-a petrecut.
Vor exista mereu oameni care te vor rãni, aºa cã trebuie sã-þi pãstrezi încrederea ºi doar sã ai mai multã grijã în

cine ai încredere ºi a doua oarã.
Cautã sã devii un om mai bun ºi asigurã-te cã ºtii cine eºti tu înainte de a cunoaºte pe cineva ºi a aºtepta ca acea

persoanã sã ºtie cine eºti.
Nu te agita atât, lucrurile cele mai bune se petrec atunci când le aºtepþi mai puþin.

VORBE DE DUH

• Marea dragoste ºi marile realizãri implicã un mare
risc.

• Când pierzi sã-þi fie învãþãturã.
• Urmeazã cele 3 R: respect pentru tine, respect pentru

alþii, responsabilitatea pentru toate acþiunile tale.
• Aminteºte-þi cã atunci când nu obþii ceea ce vrei este

uneori minunatã o loviturã de noroc.
• Învaþã regulile astfel încât sã ºtii cum sã le încalci

cum se cuvine.
• Nu lasã o disputã nesemnificativã sã rupã o mare

prietenie.
• Atunci când realizezi cã ai greºit, imediat ia mãsuri

sã le corectezi.
• În fiecare zi petrece ceva timp cu tine.
• Deschide braþele spre schimbare, dar nu-þi pierde din

valorile tale.

De poþi fi calm când toþi se pierd cu firea
în jurul tãu, ºi spun cã-i vina ta,
de crezi în tine, chiar când omenirea
nu crede, dar sã-i crezi ºi ei cumva;
s-aºtepþi - dar nu cu sufletul la gurã,
sã nu dezminþi minciuni minþind, ci drept;
sã nu rãspunzi la urã tot cu urã,
dar nici prea bun sã pari, nici prea-nþelept,
de poþi visa, dar nu-þi faci visul astru;
de poþi gândi, dar nu-þi faci gândul þel;
de-ntâmpini ºi triumful ºi dezastrul
tratând pe-aceºti doi impostori la fel;
de rabzi sã vezi cum spusa ta-i sucitã
de piºicher sâ-1 prindã-n laþ pe prost;
când munca vieþii tale, nãruitã,
cu scule obosite-o faci ce-a fost;

Învãþaturile vieþii în noul mileniu dupã Dalai Lama

• Þine minte cã tãcerea este uneori cel mai bun rãspuns.
• Trãieºte o viaþã onorabilã. Atunci când îmbãtrâneºti ºi te

gândeºti în urmã, vei putea sã te bucuri a doua oarã de ea.
• O atmosferã plãcuta în casã este baza vieþii tale.
• În neînþelegerile cu cei dragi ia seama numai de

situaþia curentã. Nu invoca trecutul.
• Împãrtãºeºte ºtiinþa ta. Este o cale de a atinge

imortalitatea.
• Fii gentil cu pãmântul.
• O datã pe an, pleacã undeva unde nu ai fost niciodatã.
• Þine minte: cea mai bunã relaþie este cea în care

iubirea reciprocã depãºeºte nevoia fiecãruia.
• Judecã succesul tãu prin ceea ce trebuie sã renunþi

ca sã poþi obþine.
• Îmbinã iubirea ºi gãtitul cu renunþarea.

de poþi sã strângi agonisita toatã
grãmadã, ºi s-o joci pe-un singur zar,
sã pierzi, ºi iar sã-ncepi ca-ntâia datã,
iar ce-ai pierdut - nici un cuvânt mãcar;
de poþi sili nerv, inimã ºi vânã
sã te sluj easca dupã ce-au apus,
ºi piepþ sã þii, când nu mai e stãpânã
decât voinþa, care le strigã: “sus”
de poþi rãmâne tu în marea gloatã;
cu regi tot tu, dar nu strãin de ea;
duºman, om drag, rãni sã nu te poatã;
de toþi sã-þi pese, dar de nimeni prea,
de poþi prin clipa cea neiertãtoare
sã treci ºi s-o întreci gonind mereu
al tãu va fi pãmântul ãsta mare,
dar mai mult vei fi OM, bãiatul meu!

Dacã de Rudyard Kipling
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3                                  4

5                                  6

ZEU AL
CERULUI…

…ŞI AL
FERTILITĂŢII

SPORTUL
MINŢII

ZDREN-
ŢĂROS

O DATĂ
PE LUNĂ
ORĂŞEL
ÎN S.U.A.

TRASĂ
PRIN

ZĂPADĂ

ZEIŢA ÎNŢE-
LEPCIUNII
…ŞI CEA A

TRAGICULUI

ALT ZEU
PASTORAL
ZEU SOLAR

HEI !

LOIAL,
CINSTIT
CREDIN-
CIOASE

INTRARE

SUFLET
DE POET !

ZEUL 
MELOR…

TUR-

…ŞI CEL AL
PRIMĂVERII

INIMA
LUI IRIS !

ZEIŢA
CURCU-
BEULUI

VOCALA
SELENEI !

ZEUL
DRAGOSTEI

UN OM
ÎNTRE

OAMENI

CAPUL LUI
DIONISOS…
…ŞI AL LUI

HADES
ZEIŢELE

RITMULUI
COSMIC

DOP MARE
VOPSIRI

ÎN NEGRU
URMELE

ATHENEI !

ZEIŢA
PĂCII

CAPSULĂ
CU OPIU

ZEIŢA
LUNII

ZEUL LUMII
MORŢILOR

ACOMPA-
NIAMENT

BARĂ
VERTICALĂ

SERAPIS
CEL FĂRĂ

INIMĂ !

ZEI DIN
MITOLOGIA

GREACÃ
Frate, sorã, nanã, bace,
Iatã „Bãse” ce ne face...
Cu un fler de ins-pirat
Þara toat-a bulversat...

*   *   *
Privind cu ochii-i de corsar
De þarã el n-are habar...
Pentru-a fi mereu „pe val”
Face zi de zi scandal...

*   *   *
Fãrã busolã-n buzunar,
„Bravul nostru marinar”
Vrea sã fie iarãºi „fruntea”!
Poporul? Sã frece puntea...

*   *   *
La orice post TV apare,
Urlã-ntr-una-n gura mare:
– „Nu dau þara mea lui
Geoanã!”
– Da-i a ta, mãi coþofanã?!

*   *   *

*   *   *
Nici acum, când îi pe ducã,
N-a vrut „neamþ” sã ne conducã...
Faceþi-i loc fiecare,
Sã plece din nou pe mare!

*   *   *
– Ce-ai fãcut, nene, cinci ani?
Þara-i vraiºte, nu-s bani...
Dacã-l mai votãm odatã
Ne-o dã gata, terminatã...

*   *   *
Când am scãpat din comunism
Speram progres ºi-nvãþãturã…
Am obþinut libertinism,
Sex, circ politic, inculturã…

Ioan Bãrnuþiu
Costel Fânãþeanu
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