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2) Meseria pe care o practic mi-a plăcut
întotdeauna dat fiind faptul că ai
posibilitatea să formezi şi să modelezi
personalitatea unui elev.
3) Legat de performanţele elevilor îndrumaţi
de mine, pot să spun că aceia care au ţinut
cont de sfaturile mele, au muncit cu seriozitate şi
competenţă, au reuşit să intre la facultăţile şi şcolile
postliceale unde au dat admitere.
4) Meseria de profesor îţi oferă şi timp liber dacă ştii să-ţi
organizezi şi să-ţi dozezi bine timpul pe ca re-1 ai la dispoziţie.
5) În timpul liber (timp în care nu sunt la serviciu) mă
ocup de treburile gospodăreşti, vizionez anumite emisiuni
la TV, sau citesc câte o carte, în perioada lucrărilor agricole
mă mai ocup şi de grădină şi de cultivarea pământului.
6) Cumpărăturile le fac de obicei eu, deşi nu prea îmi place.
7) De gătit pot să spun că ştiu să gătesc, o ajut pe mama la
bucătărie. Mă pricep să fac prăjituri şi fripturi.
8) Prefer sarmalele şi pui la "pungă" la cuptor.
9) Cele mai mari satisfacţii pe plan profesional le-am avut
prin reuşita elevilor: Crăciun Viorica, Mutu Claudia şi
Morgovan Claudiu farmacişti, Făşie Florentina, Laza Ioana
(Lulu) studente la facultatea de chimie "Timişoara", Ioana
Codreanu medic Timişoara, o mulţime de elevi şi eleve care
au absolvit şcoala postliceală "Sanitară" Oradea sau sunt
încă elevi ai acestei scoţi cum ar fi: Vaida Gabriela, Uşvat
Adriana asistente la spitalul nou Beiuş, Bodescu Luminiţa
Oradea, Lucan Călin, Vlaş Adrian, Mihoc Adriana, Popa
Rodica, Crăciun Cătălin şi mulţi alţii.
10) Bacalaureatul ar trebui să fie mai simplificat în sensul
reducerii sau descongestionării programei şi elevii să aibă
posibilitatea să-şi aleagă unul dintre obiectele de bacalaureat.
11) Ca şi hoby-uri pot să spun că am mai multe. Mi-a
plăcut foarte mult să citesc, (acum nu prea am mult timp)
să cos broderii şi alte lucruri manuale, să lucrez la livada cu
pomi.
12) Aş reciti "Piatra Lunei" de W. Collins
13) Elevii şcolii noastre ar trebui să păstreze mai bine
curăţenia în şcoală, ordinea şi disciplina, să păstreze bunurile
comune, să fie mândri că sunt elevii şcolii noastre şi să obţină
rezultate mai bune la învăţătură.
Reporter: Mulţumesc, doamna profesoară.
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• Domnul maistru PETRE AVRAM şi-a răpit din timpul
dumnealui să ne răspundă la întrebări.
În afară de
instruire, pe domnul
maistru îl preocupă
educarea
tinerilor.
Astfel în cadru!
orelor de dirigenţie
abordează
lecţii
legate de viitoarea
lor profesiune.

Puţini elevi cunosc făptui că la construcţia internatului şi a
corpului de clădire de la şcoala nouă ponderea lucrărilor a
fost efectuată de câtre maiştrii şi elevii din perioada
respectivă.
1) M-am născut la 23 iunie 1943 în oraşul Beiuş. După
absolvirea şcolii primare, am urmat cursurile şcolii de
Meserii din Beiuş în perioada 1958-1962 la profilul
tâmplar Mobilă şi Binale. După absolvire am fost angajat în
cadrul atelierului şcolii ca muncitor tâmplar.
Am urmat cursurile liceului "Samuil Vulcan" curs seral,
în anul 1968, la propunerea conducerii şcolii am fost
avansat maistru instructor suplinitor, iar din anul 1973
sunt maistru instructor titular.
Am absolvit cursurile Şcolii tehnice de maiştri în
specialitatea "Fabricarea produselor finite din lemn"
prima promoţie de pe lângă Liceul Industrial Beiuş.
Ca elev al acestei şcoli nu aş fi crezut că voi deveni
instructor, dar după absolvire am fost angajat ca muncitor
tâmplar în cadrul atelierului şi ulterior promovat să
instruiesc în specialitate elevii. Apoi mi-am completat
studiile absolvind Şcoala tehnică de maiştri şi de peste 30
ani îi pregătesc spre profilurile meseriei ce şi-au ales-o.
2) Bineînţeles, doar i-am rămas fidel atâta vreme.
3) Numeroase premii la concursuri pe meserii, atât la faza
judeţeană, cât şi la faza naţională, iar elevii absolvenţi
repartizaţi în producţie au fost apreciaţi de câtre
conducerile întreprinderilor ca fiind cadre bine pregătite
şi mulţi fiind promovaţi în funcţii de răspundere.
4) Orice meserie oferă timp liber, dar dacă eşti ataşat de ea
parcă îi simţi lipsa când nu o practici şi cu cât profesezi
mai mult îi descoperi tainele şi devii mai pasionat de ea.
5) Caut să-mi înzestrez biblioteca cu noutăţi în domeniu şi
nu numai, urmăresc programele TV- în special ştirile - şi
citesc după posibilităţi presa.
6) Îmi place să cumpăr lucruri utile pentru familie,
precum şi unelte şi scule ce apar în meseria mea şi
consider că sunt necesare într-o gospodărie.
7) Nu mă pricep de fel la bucătărie, dar am avut marea
şansă ca soţia mea să fie o bună bucătăreasă, aşa că nu
am întâmpinat greutăţi în această privinţă.
8) Mâncarea preferată este friptură la cuptor de miel şi
pui.
9) În urma activităţii mele de peste 30 ani am avut şi
numeroase satisfacţii în instruirea şi educarea tinerilor
care mi-au fost încredinţaţi. Aş vrea să înşir câteva activităţi:
O realizare importantă a fost contribuţia mea şi a
colectivului de elevi sub directa mea conducere la
construcţia şcolii iui în cadrul căreia am efectuat lucrări
de binale şi mobilier în cabinete şi laboratoare, alături de
ceilalţi colegi, precum şi alte lucrări cum ar fi montarea
de lambriuri şi mobilier pentru sala profesorală,
laboratoarele de informatică, cabinetele pentru desen şi
altele.
10) În privinţa bacalaureatului aş propune ca în cadrul
şcolilor cu profil tehnic să aibă prioritate disciplinele
tehnice, ţinând cont că în şcoală dobândesc suficiente
cunoştinţe pentru a urma cursurile superioare.
11) Îmi place să pescuiesc, deşi în ultima perioadă nu prea
am avut timp de aşa ceva, de asemeni îmi place să culeg
ciuperci.
12) "Cel mai iubit dintre pământeni" a lui Marin Preda.
13) "Să nu-şi irosească anii petrecuţi în şcoală doar făcând
"navetă" să fie preocupaţi de formarea lor pentru viaţă, să
aibă un deosebit respect pentru cei care se sacrifică pentru
ei, să nu uite că cei mai frumoşi ani ai tinereţii sunt cei
petrecuţi în şcoală, să nu uite că în viaţă nu te poţi realiza
decât prin muncă."
Reporter "Mulţumesc, domnule maistru."
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