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Ziua UNESCO pentru FILOSOFIE
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a declarat în
acest an data de 18.11.2004, drept „Ziua UNESCO
pentru FILOSOFIE”. Această zi s-a sărbătorit
prima dată în lume în anul 2002. Obiectivul
fundamental este promovarea reflecţiei de tip
filosofic.
Acţiunile desfăşurate în şcoală cu această ocazie au
fost:
– 1. Concursuri de eseuri pe nivele de vârstă,
având ca temă cadru: FILOSOFIA VĂZUTĂ CA
INSTRUMENT ÎN REALIZAREA PĂCII.
Pentru clasele VI-VIII s-a propus tema
„RÂNDURI DESPRE PACE” (elevii au fost
îndemnaţi să scrie în viziunea lor despre pace).
Clasele IX-XI şi anii III au avut ca temă a
eseului : „PACEA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ”
(trebuiau să scrie despre semnificaţii privind
importanţa păcii, ca atitudine în societatea
contemporană).
Clasele a XII-a s-au încadrat în tema
„FILOSOFIE ŞI PACE” (au fost îndemnaţi să
scrie despre felul în care se poate grila o idee
privind relaţia dintre înţelepciune şi pace).
Lucrările s-au predat profesorilor de ştiinţe
sociale: Ştiopu Lucian şi Mărcuţ Rodica

Juriul a desemnat:
La gimnaziu s-a acordat
locul I elevei PIŢ DIANA
din clasa a VII-a.
La liceu, clasele IX-XI, s-a
acordat locul I echipajului
CLASEI a X-a B, locul II elevei GOINA IULIA
din XI B şi locul III elevei LEZEU ANAMARIA
din XI B.
La liceu, clasa a XII-a, au urcat în ordine pe
podiumul de premiere: BALINT BEA, clasa
a XII-a E, CIURBA ANCA, clasa a XII-a E, AGA
NICOLETA, clasa a XII-a B
–2. Lecturi filosofice. Premierea concursurilor
de eseuri. (18 noiembrie 2004, ora 14)
La această acţiune, coordonată de domnul
profesor Ştiopu Lucian, au participat membrii
Cercului de filozofie, profesorii şi elevii interesaţi.
În prima parte, elevii cercului de filosofie au
susţinut o lectură pe text filozofic. Au susţinut
interesante comunicări ştiinţifice profesorii invitaţi.
Dan Ispas (istorie), Mărcuţ Rodica (psihologie),
Pordea Ciprian (religie), Bocoi Roland (geografie).
În încheiere, domnul director Ile Nicolae a
înmânat premiile elevilor câştigători la concursul
de eseuri.

Câteva cuvinte despre FILOSOFIE
Melinda BOROŞ, XIIE
Filosofia este o ştiinţă veche, ea deosebindu-se destul de mult de celelalte ştiinţe. Nu trebuie să
privim filosofia ca pe o materie predată în şcoală, ci ca pe un mod de viaţă.
Cei care au avut un contact cât de mic cu filosofia au fost influenţaţi de ea. Filosofia încearcă să dea
un răspuns raţional la toate întrebările, dar, la unele probleme de natură sentimentală şi spirituală te
îndeamnă la ascultarea instinctului.
Filosofia dezvoltă gândirea profundă a omului prin deschiderea de noi orizonturi la acest nivel. Ea
caută profunzimea în toate întrebările şi problemele. Filosoful nu va aprecia niciodată suprafaţa lucrurilor, el
va căuta întotdeauna “miezul”, deoarece aparenţele pot înşela. Un măr poate fi frumos şi roşu în exterior, dar
putred în interior. De aceea, cei ce se lasă impresionaţi de simţuri, pot avea dezamăgiri.
Pentru a înţelege un lucru, trebuie să-l vezi în întregime. Orice lucru are părţi bune şi rele, depinde de
noi care părţi le alegem să domine. Este preferabil să vedem părţile bune, fiind conştienţi de cele rele.
Văzând doar parte rea a lucrurilor riscăm să fim deprimaţi.
Eu cred că în fiecare om se ascunde un filosof, deoarece atunci când punem o întrebare în legătură cu
viaţa sau părţile vieţii, noi anticipăm un răspuns gata format în mintea noastră, deci nu numai întrebăm, ci şi
dăm răspunsuri. Acest lucru ne ridică la nivelul unui filosof.

COMEMORARE VIOREL HORJ
În 25.04.2005, renumitul poet bihorean Viorel Horj, ar
fi împlinit 65 de ani. În cadrul unei întruniri festive,
alături de reprezentanţi ai culturii bihorene şi de
personalităţi din municipiul nostru, au pregătit un moment
poetic elevele: Laslău Cristina (IXA), Mabda Ana Maria (IXA), Lucaciu
Daniela (IXA), Nicodin Laura (XD), Iştoc Laura (XD), Ile Mariana (XD).
Ele au fost îndrumate de doamnele profesoare Briscan Gabriela şi Făşie
Monica. Momentul a fost marcat la Biblioteca Municipală „Constantin
Pavel” în organizarea Casei de Cultură şi a Bibliotecii Municipale.
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