DESPRE DASCĂLII NOŞTRI...
După cum v-am obişnuit, în cadrul acestei rubrici
am solicitat să ne acorde interviul câţiva dintre actualii
profesori ai şcolii. Fiecare intervievat a fost rugat să
răspundă la întrebările de mai jos:
1)Când şi de ce v-aţi hotărât să deveniţi inginer?
2)Vă place meseria ce o practicaţi ?
3)Ce performanţe au obţinut în ultimul timp elevii
îndrumaţi de dumneavoastră ?
4)Această meserie vă oferă timp liber ?
5)Ce faceţi de obicei în timpul liber ? Cum vă
relaxaţi ?
6)Vă place să faceţi cumpărături ?
7)Ştiţi să gătiţi ? La ce vă pricepeţi mai bine ?
8)Ce mâncare preferată aveţi ?
9)Din realizările dumneavoastră, enumeraţi câteva
care v-au adus satisfacţii.
10)Cum propuneţi să fie bacalaureatul în anii
următori ?
11)Ce hoby-uri aveţi ?
12)Ce carte aţi dori să recitiţi ?
13)Ce doriţi să transmiteţi elevilor şcolii ?
Doamna ingineră MARICUŢA MAGDA
a răspuns
solicitării
noastre şi astfel
aflaţi mai jos
răspunsurile
dumneaei.

3) Elevii îndrumaţi de mine şi nu numai (practica este
foarte importantă) au obţinut în fiecare an premii la
concursurile pe meserii, premii care au clasat şcoala
noastră pe primele locuri în topul şcolilor de profil din
ţară, una din condiţiile care au făcut posibilă selectarea ca
şcoală de demonstraţie în programul Phare-VET
4) Am foarte puţin timp liber.
5) În ultimii patru ani mi-am petrecut timpul liber prin
delegaţii, cursuri de formarea formatorilor şi elaborarea
portofoliilor metodologice, standarde şi programe
şcolare pentru învăţământul profesional. Asta, da,
relaxare !
6) Îmi place să fac cumpărături, dar nu am bani pentru
aşa ceva. (Aşa că nu cumpăr decât alimente,
deocamdată).
7) Ştiu să gătesc, dar nu-mi place să stau prea mult în
bucătărie. La ce mă pricep mai bine? - Ia toate destul de
bine.
8) Mâncarea mea preferată: ciorbele şi carnea pane ( de
orice fel).
9) Satisfacţii am avut privind realizarea profesională a
copiilor mei şi a elevilor mei (exemplu absolvenţi ai
învăţământului profesional care au continuat liceul şi
sunt studenţi).
10) Eu aş propune ca bacalaureatul să se dea din maxim
3 -4 obiecte, limba română şi o limbă străină obligatoriu
şi la alegere una sau două obiecte care prezintă interes
pentru absolvent în viitor.
11) Călătorii în străinătate - vizite la muzee, biserici,
construcţii arhitectonice în general (iubesc arta).
12) Nu am avut niciodată timp să citesc (doar în
concediu) aşa că nu doresc să recitesc vreo carte.
13) Elevilor şcolii le-aş transmite să trateze cu toată
seriozitatea pregătirea lor pentru viitor, acum când totul
este în plină schimbare şi transformare. Cred că numai
cei buni vor reuşi.
Reporter Vă mulţumesc, doamna profesoară.
Reporter: Andra SUCIU- X D
•

A avut amabilitatea să ne răspundă la întrebări
doamna profesoară
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1) Ca orice elev, în anii de liceu eivisam să devin
farmacistă sau economistă, în ultimul an de liceu am
renunţat la farmacie şi la terminarea liceului am dat
admitere la Studii Economice dar n-a fost să fie. Am
lucrat doi ani de zile profesor de matematică la mine în
sat ( Ieud-Maramureş ) după care am plecat la Arad. Aici
am urmat un curs de specializare postliceală în meseria
sculptor în lemn, iar la terminarea cursului am dat
admitere la Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara
-secţia subingineri Industrializarea Lemnului de pe lângă
CPL - Arad.
2) Îmi place foarte mult meseria de sculptor şi am lucrat
5 ani de zile la secţia prototipuri Ia CPL Arad - ca
sculptor – apoi am venit la Beiuş şi am fost încadrată ca
profesor de specialitate la Grupul Şcolar "loan Ciordaş"
unde mă aflu şi acum, dovadă că îmi place.

ei
1) Faptul că am devenit profesoară nu a fost o hotărâre a
mea, ci, consider eu, a destinului. Dorinţa mea iniţială era
să devin medic, dar împrejurările şi ghinionul că nu am
reuşit la medicină m-a făcut să dau admitere Ia Facultatea
de chimie, secţia fizică - chimie şi să devin profesoară.
(continuare în pagina 4)
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