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Avem motive întemeiate de mândrie!
La mijlocul primului semestru al acestui an şcolar, în ziua de
20 octombrie, într-un cadru festiv, s-au derulat două evenimente
deosebit de importante în viaţa şi activitatea angajaţilor Grupului
Şcolar Industrial „Ioan Ciordaş” Beiuş. O dată cu finalizarea lucrărilor
de reabilitare a unora dintre clădirile şcolii, prin fonduri PHARE, a
fost oficiată o slujbă de binecuvântare. Grupul Şcolar Industrial „Ioan
Ciordaş” a fost selecţionat printre cele 11 unităţi participante la
derularea programului în calitate de centru de resurse, datorită
proiectului întocmit de cadrele didactice din şcoală. Lucrările de
reabilitare a clădirilor (Unitatea A, aşa numita Şcoală Veche şi Hala
de maşini de la Atelierul-şcoală) s-au ridicat la suma de 143.000 de
Euro, iar cele pentru modernizarea bazei materiale la 102.000 de Euro.
Un nou laborator de informatică a fost dotat cu echipament în valoare
de 45.000 de Euro. Pentru achiziţionarea materialelor de birotică s-au mai alocat 8.000 de Euro. Investiţiile totale
s-au ridicat la circa 300 de mii de Euro.
Ceremonia religioasă a fost săvârşită de protopopii ortodox şi greco-catolic ai Beiuşului, părintele Ioan Nat
Balint, respectiv, preot Ioan Mada, la eveniment participând şi viceprimarul municipiului nostru, inginer Viorel
Iuhas.
Emoţia momentului s-a accentuat datorită desfăşurării, la propunerea membrilor de sindicat din şcoală, a
unei întâlniri cu foştii salariaţi ai instituţiei de învăţământ, întâlnire dedicată Zilei Mondiale a Educaţiei. Foştii
angajaţi ai şcolii, azi pensionari, care au participat la slujba de binecuvântare, au fost întâmpinaţi de actualii
profesori cu flori. După terminarea emoţionantului moment, toţi cei prezenţi au fost invitaţi la o masă festivă.
Pentru o mai bună înţelegere a succesului derulării programului Phare în şcoala noastră se cuvine făcută o
prezentare detaliată a lucrărilor executate cu acest prilej. La Unitatea A (Şcoala Veche) au fost înlocuite instalaţiile
electrice, de iluminat şi de încălzire centrală, şarpanta din ţiglă, tâmplăria exterioară (parţial) cu cea de tip termopan
şi tâmplăria interioară acolo unde a fost cazul, restul fiind recondiţionată. La Hala de maşini din cadrul Atelieruluişcoală a fost realizată o nouă hidro-izolaţie, tot aici, la Atelierul-şcoală, fiind demolate două anexe mai vechi, aflate
într-o stare avansată de degradare, în locul acestora urmând să fie construită, începând cu semestrul al doilea al
anului şcolar 2005-2006, o clădire nouă, cu 4 ateliere moderne. Cât priveşte surplusul de materiale didactice,
birotică şi instrumente de măsură, acesta a contribuit din plin la plasarea instituţiei noastre de învăţământ printre
cele mai bine dotate din judeţul Bihor, iar dacă mai adăugăm la aceasta şi
calitatea personalului didactic şi administrativ, avem imaginea unei şcoli ce
poate fi caracterizată printr-un singur cuvânt: PERFORMANŢĂ!
Toate cele prezentate ne îndreptăţesc să începem demersurile
pentru obţinerea titlului de „Colegiu Tehnic”, mai ales că în acest an
şcolar se împlinesc 120 de ani de existenţă a venerabilei noastre instituţii
de învăţământ, moment pe care intenţionăm să-l marcăm prin organizarea
în semestrul doi a „Zilelor Şcolii”.
Conducerea Grupului Şcolar Industrial „Ioan Ciordaş”

culese de Anca IŞTOC, XID
„Taina existenţei umane constă în a şti pentru ce trăieşti.”
„Sinceritatea este temelia pe care se clădeşte adevărata prietenie.”
„Caracterul valorează mult mai mult ca frumuseţea.”
„Nu vinde ieftin o prietenie, că rişti să o cumperi scump. ”
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