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Lipsa spaţiilor de şcolarizare este resimţită şi în perioada interbelică, mărturie fiind o însemnare din 28
septembrie 1936, făcută în registrul de activitate a cadrelor didactice de către directorul de atunci al
şcolii, Sava Muşet: „Din cauza timpului nefavorabil nu am putut ţine cursul sub cerul liber...". Insistenţele
directorului şcolii vor fi răsplătite în luna octombrie a aceluiaşi an, atunci când primăria hotărăşte ca şcolii de
ucenici să-i fie repartizate două săli în localul şcolii primare de stat.
În perioada 1918-1948 ponderea o are pregătirea „ucenicilor industriaşi". După instaurarea regimului
comunist, şcoala primară de stat va fi mutată, iar şcoala profesională de ucenici se va extinde în întreaga
clădire în cursul lunii aprilie 1949. În perioada comunistă şcoala a fost dotată cu spaţii noi, cum ar fi:
ateliere, cămin şi cantină, începând cu anul şcolar 1951-1952; prelungirea clădirii vechi cu etaj, fiind
construite în 1962 încă şase încăperi (patru săli de clasă la parter şi două la etaj); centrala termică şi noi
spaţii destinate sectorului administrativ-gospodăresc, trei noi ateliere (600 mp) şi magazii, toate ridicate în
perioada 1970-1974; noul cămin-internat construit în 1976, dotat cu spaţii de cazare pentru aproximativ 300
elevi, săli de lectură şi cabinet medical; localul nou al şcolii, cuprinzând zece săli de clasă, şase laboratoare,
sală profesorală, birouri, dat în folosinţă în 1980.
Din anul şcolar 1974/1975, şcoala asimilează şi cursul liceal lărgind structura profilurilor în care se
pregătesc elevii pentru integrare în viaţa socială, primind astfel titulatura de Liceu Industrial.
Începând cu anul 1990, şcoala parcurge din nou o perioadă de transformare diversificându-şi profilurile.
Apar astfel profiluri noi, cum ar fi: economic, arte plastice, silvicultură, informatică. A fost înfiinţat
învăţământul gimnazial cu profil arte plastice, s-a constituit şcoala de ucenici, toate acestea atrăgând după
sine şi schimbarea titulaturii din Liceu Industrial în Grup Şcolar, purtând şi numele unuia dintre martirii
Beiuşului, Ioan Ciordaş.
Acum, la ceas aniversar, un bilanţ succint al ultimelor realizări notabile ale întregii echipe de la Grupul
Şcolar Industrial „Ioan Ciordaş”, precum şi o privire spre viitor sunt demersuri fireşti, necesare chiar.
În primul rând, ne mândrim cu elevii noştri, care poartă cu succes numele şcolii la diversele concursuri şi
olimpiade şcolare la care participă şi de unde, foarte mulţi se întorc cu premii şi menţiuni. Desigur, aceste
rezultate, la care se adaugă şi cele de la concursurile şi examenele naţionale, sunt şi rodul muncii corpului
didactic al şcolii, unul care îmbină în mod fericit entuziasmul specific vârstei tinere cu experienţa celor cu
mai mulţi ani de activitate la catedră.
În plan managerial, ultimii ani au fost unii cu multe realizări notabile. La finele anului şcolar 2004-2005,
au luat sfârşit şi lucrările de modernizare a şcolii prin programul Phare, lucrări care au dat o faţă nouă
Unităţii A din incinta şcolii noastre. În cadrul acestui proiect Phare au fost adăugate la zestrea materială a
şcolii noi aparate şi instrumente pentru disciplinele tehnice, precum şi birotică de ultimă generaţie, numărul
cabinetelor de informatică ajungând la trei, acestora adăugându-li-se clubul internet şi reţeaua de
calculatoare extinsă la nivelul întregii şcoli. Toate acestea au fost realizate prin atragerea de finanţări
externe (proiectul Phare 300.000 de Euro), autofinanţarea şi fonduri de la bugetul local.
Chiar dacă Grupul Şcolar Industrial „Ioan Ciordaş” este de departe cea mai bine dotată unitate de
învăţământ din Beiuş şi printre fruntaşele judeţului nostru, lucrările de modernizare şi de extindere ale bazei
materiale continuă. Rând pe rând, camerele internatului sunt reamenajate şi dotate cu grupuri sanitare
proprii şi mobilier nou. Blocul alimentar este în curs de renovare, iar bucătăria va fi racordată la sursa
proprie de alimentare cu gaz. Cu fonduri de la bugetul local şi din activitatea autofinanţată am continuat
schimbarea tâmplăriei din lemn cu cea de tip PVC cu geamuri TERMOPAN şi la faţadele dinspre curţile
interioare ale şcolii, faţade la care au început şi lucrările de renovare.
În paralel, considerând că şcoala noastră, cu o vechime de 120 de ani, un colectiv de excepţie şi dotări de
ultimă oră, merită o recunoaştere în plus a prestigiului său printre unităţile de învăţământ din Bihor şi chiar
din ţară, am început demersurile pentru acordarea statutului de „Colegiu Tehnic”.
În final, cu prilejul aniversării a 120 de ani de activitate a Grupului Şcolar Industrial „Ioan Ciordaş”,
conducerea şcolii urează tuturor celor care, în calitate de dascăli sau elevi, fac parte din marea familie de la
„Ciordaş”, precum şi tuturor acelora care, de-a lungul timpului, au pus umărul la propăşirea acestei citadele
a învăţământului beiuşan un sincer şi călduros „La mulţi ani!”.
Director, prof. Nicolae ILE

Director adjunct, prof. Dan ISPAS

7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8

