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Interviu

Am reţinut mai jos câteva
idei din cuvântul d-lui
director
Ile
Nicolae
adresat elevilor şcolii cu ocazia sărbătoririi în 5 octombrie
2001 a ZILEI INTERNAŢIONALE A EDUCAŢIEI.
„…Am putea spune că azi este ziua tuturor, deoarece
omul cât trăieşte, tot învaţă.
Deschizând Dicţionarul Enciclopedic la pagina cu
cuvântul „educaţie”, găsim explicaţia: „Ansamblul de măsuri
aplicate în mod sistematic în vederea formării omului, a
dezvoltării însuşirilor sale intelectuale, morale şi fizice în
conformitate cu un anumit scop. Rezultatul acestor măsuri
pedagogice ar fi comportarea civilizată în societate.”
Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură
a fericirii unui stat.
Poate că Edmondo de Amicis (autorul volumului
CUORE) exagerează când afirmă că „văzând grosolănii pe
stradă eşti sigur că le vei găsi şi în casă”, dar este sigur că
„educaţia unui popor se judecă după ţinuta de pe stradă”
(acelaşi Edmondo de Amicis).
Platon spunea că: „Educaţia este cel mai frumos dar
pe care-l poate dobândi omul.”
Dragi elevi, educaţia fiind cel mai frumos „dar”,
colectivul de cadre didactice al şcolii, prin felul nostru de a fi,
prin informaţia ce v-o transmitem în cadrul orelor, vi-l oferim
cu drag. Faceţi-ne şi nouă plăcerea de a-l primi, iar prin
comportarea voastră dovediţi-ne că „darul” nostru v-a fost de
folos.
Dacă voi vreţi, şi suntem siguri că se poate, şcoala
noastră va deveni o şcoală curată, îngrijită, în care vă vom ajuta
să deveniţi adevăraţi oameni…”
Conducerea liceului transmite, cu ocazia apariţiei
acestui număr al revistei, tuturor elevilor şi familiilor acestora
precum şi personalului şcolii, multă sănătate, SĂRBĂTORI
FERICITE ! şi SUCCES în 2002!
Dragoş Balog, XI-E

ZIUA
INTERNAŢIONALĂ
EDUCAŢIEI

A

La Grupul Şcolar „Ioan Ciordaş” Beiuş ziua de 5
octombrie 2001, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI,
am zice că a fost foarte „plină”.
-Fiecare profesor la ora 800 a reamintit elevilor rolul educaţiei,
bunei creşteri, a exemplului, faptul că „Cea mai aleasă podoabă
a popoarelor este educaţia”.
-În pauza de la ora 900 şi de la 1000 elevii au participat la
concursul „Citate şi expresii celebre” -pe teme de educaţiecoordonatori fiind Biroul permanent al Consiliului elevilor
împreună cu elevii Dragoş Balog, Marian Magda, Sorin Bocşe,
Adrian Bulc, Florin Bar din clasa a XI-a E. Au urcat pe
podiumul de premiere: XIIF, XIE şi a VIII- a, la primul
concurs şi XIIF şi XE, la al doilea concurs. S-a acordat un
premiu special elevei Anamaria Făt din XIIF .
-În pauza mare în cadrul unui Careu, d-l director Ile Nicolae a
adresat câteva cuvinte referitoare la educaţie, elevilor şi
cadrelor didactice, menţionând că „Instrucţia hrăneşte spiritul
iar educaţia hrăneşte inima.” Un grup de recitatori: Anamaria
Iuhas, IXE, Carmen Monenciu, IXE, Codruţa Ille, XIID,
îndrumaţi de d-na prof Grigoraş Eleonora a prezentat un
moment poetic. Corul elevilor format din Anamaria Iuhas şi
Carmen Monenciu, IXE, Dragoş Balog şi Ciprian Ciurba, XIE,
Anca Pirtea, Iuliana Trifescu, Cornelia Măntăluţă, Florina Bar,
Mihaela Moţ, Codruţa Ille şi Gheorghe Iova XIID ne-au

încântat auzul. Formaţia de brake- dance compusă din: Ciprian
Voinescu, Cosmin Chindea, Adrian Sarca şi Cosmin Zaha,
elevi ai şcolii noastre ne- au uimit prin mişcările lor sincrone.
-În pauza de la ora 1200 am admirat Expoziţia de desene şi
picturi ale elevilor din clasele cu profil de arte plastice.
Îndrumătorii elevilor au fost profesorii de la catedra de arte
plastice: Benţa Pavel, Benţa Liana, Andraş Delia, Andraş
Petru, Ciuhandru Mircea, Frâncu Tudor. Lucrările au fost
expuse în sălile 2.1 şi P.5.
-În pauza de la ora 1200 am avut ocazia să admirăm Expoziţia
„Profilul meu mă reprezintă”. Locul expunerii a fost sala de
expoziţii din Internat. Au expus toţi elevii şcolii,
coordonatoarea expoziţiei fiind d-na directoare Codreanu Silvia
şi toţi diriginţii.
Anamaria Iuhas, Carmen Monenciu, IX-E

Cei mai buni
Încadrată în cadrul acţiunilor desfăşurate cu ocazia
„Săptămânii Educaţiei pentru toţi în România”, întrecerea
concurs „Adolescenţa şi Educaţia civică” desfăşurată în 15
noiembrie 2001 s-a adresat elevilor din clasele VII, VIII, IX, şi
anii I. În urma răspunsurilor la întrebările formulate de d-na
prof. Horge Elena, echipajele participante au ocupat
următoarele locuri:
Clasa
VIII
IE
VII
IXD

Echipaj
Boc Adina, Şandor Florina, Sala
Rebeca
Ţica Alexandra, Ivan Ana Maria,
Isai Valentina
Balint Andrei, Hajaj Tarecq, Laza
Andreea
Horalipa Florin, Gabor Alina, Pantiş
Silviu

IXE

Marincaş Călin, Mateuţ Daniela

IXB
IXA

Aga Nicoleta, Paşca Ioana
Fitărău Diana, Ţiţ Corina
Toda Alexandra, Pocioian Dorina,
Mateaş Claudia
Porumb Romulus
IA, IB, IC, IF-neprezentaţi

ID
IXC

Locul
I
II
III
Menţiune
specială
Menţiune
specială
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune

Rebeca Sala, Dărăban Emlia, VIII
Marţi, 30 octombrie, 2001, a avut loc mult aşteptatul
concurs MISS BOBOC 2001
Ca urmare a evoluţiei fetelor la cele patru probe
propuse de organizatori: proba de prezentare, de cultură
generală, de dans şi ţinuta de seară, prezentatorii, Laura
Şandor, XIIF şi Marcel Burz, XIIB au anunţat clasamentul
stabilit de juriu.
CONCURENTA
Faca Dorana
Manea Ioana
Fitărău Diana
Suciu Felicia
Benchiş Laura
Coraş Lucia
Dochiţoiu Ştefania

PUNCTAJ
157
156
147
144
142
138
137

LOCUL
MISS BOBOC 2001
II
III
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune

Felicitări organizatorilor, elevilor din clasele a XII-a,
„boboacelor”, invitaţilor şi publicului!
Laura Şandor, XII-F
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