GÂNDURI IN PRAG
DE PRIMĂVARĂ
Cândva, un mare poet şi gânditor al omenirii,
Tagore, contemplând o cascadă elabora un aforism
de o extraordinară frumuseţe metaforică şi încărcătură
filosofică. Pentru Tagore, revărsarea apelor unei
cascade reprezintă un cântec. "Cascada cântă: îmi
revărs cu bucurie apele, dacă un strop din ele ajung
însetatului!"
Parafrazându-1 pe Tagore şi raportându-ne la
şcoală, la misiunea omului de la catedră, spunem şi
noi: "Dascălul cugetă: îmi revărs cu bucurie apele
înţelepciunii, apele minţii şi sufletului meu, dacă un
strop din ele ajunge însetatului de cultură făcându-1
mai bun, mai drept mai înţelept".
Relevantă poate fi considerată asumarea
reformei de către oamenii şcolii, fiindcă aceştia şi
nu alţii trebuie să se afle cu adevărat în avangarda
acestei gropi didactice cu impact naţional.
Subliniem că această operaţiune de mari
proporţii poate fi încununată de succes numai prin
asumarea exigenţelor şi imperativelor reformatoare
de către totalitatea oamenilor şcolii şi aşezarea pe
baze cât mai stabile a macrosistemului economicosocial.
În ceea ce priveşte conectarea şcolii noastre la
problematica reformei dispunem, în mare măsură,
de oameni sinceri, convinşi de necesitatea şi
oportunitatea acesteia, capabili de implicare loială,
de efort şi devotament, pasionaţi de munca lor.
Privitor la baza tehnico-materială necesară
procesului instructiv-educativ putem afirma că este
corespunzătoare, aşa după cum de altfel este
cunoscut, dotările prin programul PHARE cu
mijloace de învăţământ, echipamente şi tehnică de
calcul însumând cea. două miliarde de lei, acestea
favorizând desfăşurarea instruirii la parametrii optimi.
Relevante sunt şi rezultatele obţinute anul
şcolar trecut de absolvenţii şcolii noastre la
examenele de absolvire, bacalaureat, admitere în
liceu ori la învăţământul superior.
Reliefate sunt rezultatele de excepţie
obţinute de două eleve ale şcoli noastre: Ile Cristina
şi Balint Ioana, absolvente cu diplomă de onoare.
Eleva Ile Cristina a absolvit gimnaziul cu media 10,
iar la examenul de admitere a obţinut tot media 10.
Eleva Balint Ioana, absolventă a liceului cu media
10, a obţinut aceeaşi medie 10 la bacalaureat şi
examenul de admitere la Facultatea de Calculatoare
Timişoara.
Ca urmare a acestor succese am intrat în
actualul an şcolar, cu planul de şcolarizare realizat

integral, atât ca număr de clase (41 clase) cât şi ca
număr de elevi, aspect pozitiv reportat la realitatea
învăţământului românesc.
Şi anul acesta şcolar, rezultatele elevilor
noştri ne onorează: 44,82% de premianţi din elevii
şcolii noastre participanţi la Concursul Zonal de
matematică "Ştefan Musta". Cele 12 premii sunt
repartizate astfel:
premiul I
l elev
premiul al II-lea
4 elevi
premiul al III-lea
2 elevi
menţiuni
6 elevi
Rezultate bune s-au obţinut şi la
Olimpiadele interdisciplinare desfăşurate la nivel
de judeţ:
premiul 1-2 elevi la profilul Silvicultură
menţiuni - 3 elevi la profilul electrotehnică şi
electronică.
Dorim ca întreaga noastră activitate să se
desfăşoare sub imperativul calităţii şi eficienţei, a
unui randament maxim în activitatea profesională şi
actul educativ.
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