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INTERVIU CU
MARIOARA POPA
- secretar - şef al
Colegiului Tehnic
„Ioan Ciordaş” Beiuş
Red. – Vă rugăm să ne
spuneţi care este rolul unei
secretare într-o unitate
şcolară?
– În cadrul compartimentului SECRETARIAT,
activitatea se desfăşoară pe
două laturi:
compartimentul resurse umane şi cel de salarizare,
normare. Când spun resurse umane mă refer la
evidenţa salariaţilor instituţiei şcolare, cadre didactice,
personal didactic auxiliar şi personal nedidactic, cu tot
ce implică dosarul personal şi carnetul de muncă al
fiecăruia.
În baza statului de funcţii aprobate de ISJ
Bihor, secretarul, împreună cu directorul instituţiei
şcolare, procedează la normarea şi salarizarea fiecărui
angajat în funcţie de pregătirea profesională a
fiecăruia, în funcţie de numărul de elevi şi de
necesităţile şcolii. Aici se întocmesc statele de plată
pentru angajaţi.
Secretara preia corespondenţa zilnică şi, după
prezentarea ei directorului, o împarte conform
rezoluţiei date, în vederea soluţionării cât mai rapide a
oricărei probleme, colaborarea între compartimente
urmând să fie cât mai eficientă.
În secretariat are loc informarea publicului,
eliberare de acte şi adeverinţe cerute pentru diferite
situaţii de către actuali şi foşti salariaţi. Dar, o bună
parte a muncii din secretariat se axează sau se leagă de
elevi. În momentul când păşeşte în şcoală, cu dosarul
personal pentru înscriere, elevul este luat în evidenţă
la clasa unde a fost repartizat, este trecut în registrul
matricol, fiecare are numărul lui, (registru, care se
completează cu rezultatele la învăţătură în fiecare an)
astfel încât, după susţinerea examenelor de calificare,
de absolvire, de bacalaureat, fiecare să poată părăsi
şcoala cu actele de studii completate,
să-şi poată
urma studiile în continuare, fiecare acolo unde
doreşte.
Din secretariat, elevii primesc orice fel de
adeverinţă de care au nevoie, ei sau părinţii lor,
precum şi orice fel de informaţii pe care le solicită în
vederea rezolvării problemelor care apar pe parcursul
anilor de şcoală.
Red. – Ce calităţi trebuie să aibă o secretară pentru
a fi apreciată de profesori şi elevi?
– După părerea mea, trebuie să fii OM!. Eu
m-am născut şi am crescut într-o casă de oameni
simpli, care m-au învăţat că dacă vreau să fiu
respectată, trebuie să respect şi eu; să fiu bună şi
blândă cu aproapele meu, să-l ascult pe fiecare, să mă
bucur cu cel ce se bucură, să încurajez, măcar cu o


vorbă bună pe cel aflat în necaz (dacă altfel nu pot), să
fiu gata oricând pentru a da o mână de ajutor. Spunea
tatăl meu „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”. Nu
ştiu dacă am reuşit, în cei 34 de ani de când sunt în
şcoală, să fiu sau să mă comport conform învăţăturilor
primite, dar le mulţumesc părinţilor mei pentru ele.
Red. – De când ocupaţi această funcţie?
– Sunt în şcoală de la 1 martie 1974, când
mi-am început activitatea ca secretar, iar din anul
2003, sunt secretar şef.
Red. – Care este opinia dvs. despre elevii acestei
şcoli?
– De-a lungul anilor, am cunoscut multe
generaţii de elevi, la început elevi ai şcolii
profesionale, iar apoi şi de liceu. Prin strădania
colectivului de cadre didactice, elevii noştri au plecat
din şcoală pregătiţi temeinic, fie pentru a se angaja
direct în producţie, fie să-şi continue pregătirea
profesională. Sigur că, de-a lungul anilor, societatea a
evoluat, mijloacele de informare sunt din ce în ce mai
moderne, aşa că şi actualii elevi sunt mai năzdrăvani.
Având computerul alături, bagajul de cunoştinţe este
mai mare, mai complex. Tocmai de aceea, încerc să
fiu cât mai aproape de ei, îi primesc cu drag în
secretariat, încerc să-l ascult pe fiecare, să-l îndrum
acolo unde consider că trebuie să meargă, dacă eu nu
pot să-l ajut, să-şi rezolve problema ivită. Vreau să
încerc să-l consider pe fiecare un copil al meu şi tare
mă bucur când vin şi spun: „tanti Mia vă rog, … tanti
Mia ajutaţi-mă să…”.
Red. – Care este anotimpul preferat şi de ce?
– Cred că primăvara, când toată natura se
trezeşte la viaţă, totul înverzeşte şi apoi înfloreşte
totul, fiind o multitudine de culori. Şi noi parcă
îmbrăcăm o altă haină, cea a trezirii la viaţă, a
renaşterii.
Red. – Ce flori vă plac?
– Îmi plac mult florile, dar mai ales trandafirii
galbeni şi daliile.
Red. – Ce aţi dori să transmiteţi cititorilor acestei
reviste?
– În primul rând, multă sănătate, bucurii şi
împlinirea tuturor dorinţelor. Elevilor absolvenţi
succes la examene, cadrelor didactice rezultate bune
în activitatea pe care o desfăşoară, iar elevilor şcolii le
spun să înveţe şi să aibă un comportament demn de
învăţătura şi sfaturile primite în perioada anilor
petrecuţi în familia cea mare de la Colegiul Tehnic
„Ioan Ciordaş” Beiuş.
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