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În anul 2004, de care ne-am despărţit de
curând, şcoala noastră a avut împliniri şi neîmpliniri.
Voi enumerarea câteva din realizările
anului 2004:
-Realizările spirituale, educative,
rod al muncii de echipă „profesor-elev” în
desăvârşirea ca oameni, ca buni specialişti a acestora
din urmă. La finele anului şcolar 2003-2004 elevii
claselor terminale ne-au adus multe satisfacţii.
Absolvenţii clasei a VIII-a au trecut în proporţie de
100% examenele din cadrul Testului Naţional şi în
urma Admiterii, o bună parte dintre ei sunt „bobocii”
noştri în acest an şcolar. Absolvenţii claselor de
profesională au fost admişi integral la Examenele de
Absolvire, obţinând cu toţii în final Certificatul
profesional. Au absolvit cu succes liceul cinci clase
la zi şi o clasă la frecvenţă redusă. Rezultatele au
fost pe măsura efortului depus. O bună parte a
foştilor elevi îşi continuă studiile la Facultăţi,
Colegii, Şcoli Postliceale din Arad, Oradea, ClujNapoca, Timişoara sau Beiuş.
-Printre realizările materiale amintim:
1) Dotarea cu mobilier nou a 4 săli de clasă,

2) Dotarea Cabinetelor metodice ale profesorilor cu
şapte calculatoare şi trei imprimante,
3) Dotarea unui Club INTERNET pentru elevi cu
opt calculatoare şi o imprimantă (începând cu luna
decembrie s-a încheiat şi un contract cu acces
nelimitat la Internet),
4) Începerea lucrărilor (până în prezent realizarea în
proporţie de 50%) la încălzirea pe baza apei
geotermale în Atelierele–şcoală.
La capitolul dezamăgiri amintesc faptul
că nu au fost începute lucrările de reabilitare la
Şcoala veche prin programul PHARE de către
S.C.Napoca S.A- lucrări care ar fi trebuit să fie
executate.
Câteva din gândurile de viitor,
care sper că în curând vor deveni şi fapte, sunt:
1) Finalizarea cât mai urgent (ianuarie-februarie) a
lucrărilor la încălzirea de la Atelierele-şcoală,,
2) Dotarea cu mobilier nou a încă 3 săli de clasă.
Pentru că am păşit de curând în anul 2005,
transmit cu această ocazie personalului şcolii,
elevilor şi cititorilor revistei urări de sănătate şi
succese pe toate planurile.
director, Nicolae ILE

Profilul meu….MECANIC
Structura industrială a ţării s-a schimbat radical în ultimii ani şi datorită
dezvoltării sale, industria grea a asigurat în proporţii largi echiparea cu utilaje şi
instalaţii a întreprinderilor, mecanizarea şi automatizarea acestora.
Având în vedere faptul că în industria constructoare de maşini este nevoie de
cadre cu o pregătire corespunzătoare, tinerii trebuie să-şi formeze o pregătire
teoretică şi practică prin care să-şi formeze (realizeze) deprinderi specifice.
În şcoala noastră, Grupul Şcolar „Ioan Ciordaş”, tinerii din zonă îşi pot pune în practică dorinţa de a
se specializa în domeniul mecanic, cerut pe piaţa muncii, în specializările partenerilor economici.
Dintre unităţile economice cu care şcoala a realizat protocoale de colaborare amintim: Fabrica de
Maşini Unelte Beiuş, Consat S.A., European Drinks, Elmoberom, unităţi în care tinerii, după absolvire, pot
să-şi găsească un loc de muncă având specializarea mecanică.
Dintre specializările realizate de-a lungul anilor în şcoala noastră amintim: mecanic de întreţinere
utilaje în industria lemnului, mecanic de întreţinere şi reparaţii, mecanic în industria constructoare de maşini,
lăcătuş mecanic, sudor, lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri, lucrători în mecanică de montaj întreţinere
şi reparaţii.
Elevii şcolii noastre pot să urmeze studiile atât prin învăţământul liceal, cât şi prin învăţământul
SAM (Şcoala de Arte şi Meserii), finalitatea ambelor modalităţi de studiu fiind obţinerea diplomei de
tehnician în specializarea în care s-au pregătit.
Menţionez că profilul tehnic cu specializarea mecanică este un profil complex, deoarece elevii vin în
contact cu multe noţiuni tehnice generale referitoare la criterii de elaborare a materialelor metalice, de
alegerea materialelor, calcule de dimensionare şi verificare, proiectare – reprezentare grafică dar şi de
formare a unor deprinderi practice referitoare la mânuirea S.D.V. şi a maşinilor şi utilajelor specifice. Liceul
nostru dispune de un atelier mecanic, unde elevii îşi desfăşoară orele de instruire practică sub îndrumarea
atentă a maiştrilor instructori: Hărdălău Roman şi Bonchiş Ioan, precum şi un cabinet de organe de maşini în
care sunt desfăşurate orele de laborator tehnologic.
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