Blagoi Carolin Claudia
Foster Cornelia

MONOGRAFIA Ş COLII GENERALE
“SABIN MANUILA” SÂMBÂTENI

i

:
fi

S

S

l^BsaHEare

gMWBapHai

llWill
.ii*

Pv Îj SI

*t Sb w
8?*1^
ssar

ii

1

5

MM

J5H

rCJB,

m

Si-

1

£

•\3

H

x■ :’

HUijul'lîriiiiii'miiiiil fui'* iiniuîriii
Spiîiiii!iimiiilpuiiiiii'i'!iii li
CM^îiuitilik j.... """M k^iiir

fflll
ţ j!I

r|

«
rT;

Si
ly

,---- .'V RL

SS? ■ :■ •.' v

<

Al
7i

SÎ*s

L.' >'.£&■ -*& i*\•'*,«'« ,'.J

Wb b Piş 5I£

WZ

i

fr
■

X3

$8

I

1i -

mmMBSIM

*

Blagoi Carolin Claudia
Foster Cornelia

f

MONOGRAFIA
Ş COLIIGENERALE „SABIN MANUILĂ”
SÂMBĂ TENI

i

r

t*
;
*

:

i

i

MULTIMEDIA INTERNATIONAL
Editură ş itipografic.
Str. Constantin Brâncuş i87, cod 310389 Arad
Telefon/Fax: 0257-251626
Persoană contact: Mircca Deznan

:i

}

•:
!

'

I
Editura Multimedia,
Arad, 2008
ISBN: 978-973-7650-82-5
i
■

;

1

CUPRINS

Cuvânt înainte

P- 3

Capitolul I (Foster Cornelia)
Scurt istoric al localită ţ iiSâmbă teni.

,p. 4-9

Capitolul II (Foster Cornelia)
Scurt istoric al Ş coliidin Sâmbă teni

p. 10-12

Capitolul III (Blagoi Carolin)
Cadrele didactice....................

p. 13-17

Capitolul IV
Absolvenţ ii Ş coliiGenerale Sâmbă teni
.

,p. 18-47

f

Capitolul V (Blagoi Carolin)
A ctivită ţ iextracurriculare...................

,p. 48-59

>.

Anexe.

p. 60-78

/'

■

■

.

/

.
.
j
>
• i

2

CUVÂNT ÎNAINTE
Momentul decisiv pentru mine' ca să contribui la scrierea acestei
că rţ ia fost când Caria (Carolin Blagoi) a venit la mine ş i mi-a spus că
doreş te să scrie o monografie a ş colii din Sâmbă teni, cerându-mi
permisiunea (ca director de ş coală )să poată că uta diverse lucruri în
arhivă . Surprinsă într-un fel, am întrebat-o cum de i-a venit această
idee. Mi-a spus că în anul în care a lucrat aici ca profesor de limba
română i-a plă cutfoarte mult ş coala,copiii ş icolectivul de dască li.
Aceasta a fost o adevă rată provocare pentru mine. M-am gândit
atunci că este cam nefiresc ca o persoană care a avut tangenţ ă cu satul ş i
cu ş coala o perioadă de timp relativ scurtă să prezinte un asemenea
interes, iar eu, care m-am nă scutaici, am copilă rit,am urmat cursurile
acestei ş coliş imi-am petrecut aproape toată viaţ a în Sâmbă teni,să stau
indiferentă .
Intr-un sens, ş coala din Sâmbă teni reprezintă o parte din mine.
Lucrez aici ca profesor din 1990 iar ca director din 2005. Aici mi-am
vă zutfetele învă ţ ând ş i crescând sub ochii mei ş i ală turi de ele, 18
generaţ ii de elevi, ai că rorcopii sunt acum elevi, iar unii mi-au ajuns
colegi. Ca ş i elevă am vă zut ridicându-se noua clă dire a ş colii
participând chiar la construirea ei prin diferite munci (descă rcat
că ră midăurcat
, că ră midă
ş i ţ iglă la etaj etc.), deş icu un sentiment de
regret că nu voi frecventa niciodată cursurile în clă direa aceea
frumoasă .Ş inu am visat niciodată că voi ajunge cândva acolo dască lş i
chiar director. Am vă zutapoi ş coala trecând prin mai multe faze: de
degradare, remodelare, modernizare ş iextindere.
S-au perindat pe sub ochii mei o mulţ ime de dască li,dintre care unii
mai sunt prin preajmă ,unii au plecat prin alte pă rţ i,iar alţ ii au plecat în
veş nicie.De unii a ră mascâte ceva prin ş coalăcare să ne amintească de
ei, iar de la alţ ii a ră masceva doar în mintea ş iîn inima copiilor de unde
nu se vor putea ş tergeniciodată .Dar, fiecare dintre ei sunt o pă rticică
din ş coalade la Sâmbă teniş imerită să le apară numele în lungul ş irde
dască licare au trecut pe aici.
Fă cândo retrospectivă rapidă a tuturor acestor lucruri, am considerat
că am o datorie morală să contribui ş ieu la închegarea acestei că rţ i.
Cornelia Foster
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Capitolul I
SCURT ISTORIC AL LOCALITĂ Ţ IISÂMBĂ TENI
Localitatea Sâmbă tenieste un sat de câmpie aş ezatla o depă rtare
de 6 km de poalele munţ ilor Ză randuluiş i la 1 km distanţ ă spre N de
malul abrupt al râului Mureş pe ş oseaua naţ ională Arad - Bucureş ti
(DN7) la mijlocul distanţ ei între municipiul Arad ş i oraş ul Lipova.
Localitatea se învecinează cu localitatea Pă uliş cu
, satul Cicir ş i cu
comuna Ghioroc (google maps).
■ —E3»
Vatra satului a fost aş ezată
*
»i
/
yff&ytyj. iniîiaI Pe un loc numit „Să liş te
■ .-i-iK'/.ffâ. în apropierea râului Mureş dar
~v
D
u^ter*or locuitorii s-au mutat pe
iffii/.fp'âi locuri mai înalte, cam pe actuala
vatră , pentru a evita pagubele
produse de revă rsareaMureş ului.
S-a format astfel un sat cu stră zidrepte ş ilargi, tipic satelor de ş es.
Prima biserică din Sâmbă tenise pare că a fost construită în anul
17272 ş ia dă inuitpână în 12 mai 1838, când pe locul ei s-a construit
„Casa Comitatului”.Noua biserică s-a construit ne locul oe care este azi.
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Iconostasul de azi

lhttp://www.cimec.ro/scripts/ARH/RARIndex/scl.asp?Lang=EN&nr=5&NrSel=0&ID
Rap=l101
2Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură . Mentalită ţ i(1706-1918),
Editura „Presa Universitară Clujeană”, Cluj-Napoca, 2006, pag. 658.

4

Temelia s-a pus pe 13 mai 1835, fiind sfinţ ită pe 12 mai 1838.
Iconostasul3 s-a pus în 1856 fiind asemă nă tor
cu cel al Catedralei din
Arad. în 1875 biserica a fost pictată de renumitul pictor bă nă ţ ean,
Nicolae Popescu.
Activitatea culturală din Sâmbă teni are ră dă cinivechi, ea
intrând în atenţ ia marilor folcloriş ti Sabin Mânuilă (nă scut în
Sâmbă teni), Constantin Bră iloiu ş i Dimitrie Guş ti. Utilizând metoda
monografică -sociologică a prof. Dimitrie Guş ti, încă din vara anului
1933, se inaugurează în comuna Sâmbă tenio campanie de cercetare4.
Valoarea cercetă rilormonografice din anii 1933 ş i 1934 a fost apreciată
de profesorul Dimitrie Guş ti, care în calitatea sa de director al
Fundaţ iei Culturale Regale „Principele Carol”, trimite în vara anului
1935 o echipă studenţ ească la Sâmbă teni. Cu prilejul vizitei sale aici
profesorul D. Guş ti, la 9 august 1935, a însemnat în cronica echipei
urmă toarelerânduri: „Vizita mea la Sâmbă tenimi-a produs o deosebit
de mare satisfacţ ie prin activitatea desfă ş uratăde Institutul Social Arad
pe tă râmulmonografic, cât ş i prin rodnica acţ iune culturală a echipei
regale”.
Cercetă rilemonografice de la Sâmbă tenis-au înscris pe direcţ ia
ideilor lansate de profesorul D. Guş ti care sub deviza „Pro Scienta et
Patria" intenţ iona să studieze amă nunţ itş idocumentat realită ţ ilesociale
româneş ti ş i să identifice soluţ iile cele mai viabile pentru un progres
social real ş iuniform.
Dintre activită ţ ileculturale, de cel mai mare succes s-a bucurat
întotdeauna taraful din Sâmbă teni,în cadrul că ruiaau cântat nume de
referinţ ă precum Vâtca, Lică Ş oimoş an,
Niţ ă Bă rdă cuţş i alţ i rapsozi
mult îndră giţ ide public. Taraful din Sâmbă tenia fost înregistrat pentru
prima dată pe cilindrii de fonograf, chiar în localitate în 1938 de că tre
cercetă torulTiberiu Alexandru de la Arhiva de Folclor a lui Constantin
Bră iloiu.
3 Poza - Complexul Muzeal Arad, Fond Muzeu Oraş ,Album Sâmbă teni,M.O. 9456
4 „MONITORUL CULTURAL” - Supliment al revistei ARCA Anul 2, Nr. 7, sept.
2008 - Despă rţ ă mântulArad al Institutului Social Banat-Criş ana ş i cercetă rile
monografice de la Sâmbă teni-Muzeograf Sorin Sabă u
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De aceea, existenţ a unui Că minCultural să tescîn această vatră de
cultură ş i spiritualitate tradiţ ională românească a fost foarte timpurie,
încă din anul 1927. De-a lungul timpului pe scenă au evoluat mulţ i
artiş ti,unii localnici, alţ ii din alte zone folclorice ale României.
Cu timpul, lă caş ulde cultură s-a degradat ş ide mai bine de 10 ani
era o mină pe lângă care localnicii treceau cu regret în amintirea
vremilor apuse. Iată însă că perseverenţ a d-lui primar al comunei Pă uliş ,
prof. Petru Nicoară ,fiu al Sâmbă teniului,a dat roade. Cu fonduri de la
bugetul local ş ide la sponsori, în scurt timp s-a reuş itrenovarea clă dirii
ş i dotarea ei la standarde modeme, încercându-se pă strarea liniei
arhitecturale iniţ iale5.

Transportul între localitatea Sâmbă teniş i localită ţ ileînvecinate se
realizează cu tramvaiul electric. Aceasta a fost prima linie electrificată
din ţ ară . în 1904 este construită calea ferată îngustă care leagă toate
localită ţ ilePodgoriei, cu nod de cale ferată în comuna Ghioroc. Calea
ferată a fost electrificată în 1911. Actualmente linia leagă doar
municipiul Arad de comuna Ghioroc având staţ ie ş i în Sâmbă teni iar
vechiul tren electric a fost înlocuit cu tramvaie.
Etapa romană a lă saturme ş i pe teritoriul comunei Pă uliş urme
,
arheologice care atestă prelungirea unor elemente de apă rare ale
imperiului în această zonă cel puţ in până la retragerea aureliană .Există
în zona satului Sâmbă teni,la nord de calea ferată îngustă ,trei valuri de
pă mânt(„Valurile lui Traian”), bă nuitede a fi romane, care se adă ugau
sistemului defensiv. în îndelungata, întunecata ş i puţ in cunoscuta
perioadă de după secolul al III-lea, peste teritoriul Podgoriei ş i de-a
lungul Mureş ului trec numeroase popoare migratoare: sarmaţ i, gepizi,
5Poza - Complexul Muzeal Arad, Fond Muzeu Oraş ,Album Sâmbă teni,M.O. 9457
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goţ i, avari, pecenegi ş i cumani. Cu toate acestea, până în zorii Evului
Mediu, zona este locuită în continuare. In Evul Mediu timpuriu,
Sâmbă teni este cunoscut prin atestarea din 1138 ca târg; de-a lungul
timpului vatra satului s-a schimbat mereu din cauza revă rsă rilor
Mureş ului.
O perioadă tulbure în istoria comunei Pă uliş începe odată cu
ocuparea Banatului de că treturci, acţ iune care a fost pregă tităimediat
după dezastrul de la Mohacs (1526). Zona este disputată de forţ ele
fidele lui Ioan Zapolya (inclusiv otomane) ş i de cele proaustriece.
Această stare conflictuală se prelungeş tepână în 1550-1558 când turcii
ocupă Comitatul Aradului ş i partea de sud a Ză randului. Intervalul de
timp cât turcii sunt prezenţ i în zonă este caracterizat prin lupte, invazii,
distrugeri, molime. Aş eză riledin zonă sunt vizate în mod deosebit de
atacurile concentrate că tre cele două cetă ţ i importante care flancau
zona: Ş oimoş ş i Ş iria, astfel încât se petrece depopularea atât a
Podgoriei Aradului cât ş ia culoarului Mureş ului.
în jurul anului 1702, după ce a luat naş tere Confiniul TisaMureş eană a, fost plasată în sat o unitate de gră niceri,care se adunau la
o crâş mădin centrul satului numită „La baba Cati” în fiecare sâmbă tă
seara ca să dea raportul, de unde se pare că provine numele satului.
Al II-lea ră zboi mondial are acţ iuni care se desfă ş oarăş i pe
teritoriul comunei. Este cunoscută apă rareazonei dintre Sâmbă teni ş i
Pă uliş în
, 12-20 septembrie 1944, de că treelevii ş colii de ofiţ eri din
Radna, faptă comemorată de monumentul de la Pă uliş .

Ziua Eroilor
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în perioada comunistă zona a fost colectivizată ;se construiesc noi
clă diri,se fac amenajă rispecifice activită ţ iiviticole. Pe de altă parte,
depopularea a început să se producă începând cu mijlocul secolului al
XX-lea ca urmare a dirijă riimasive a forţ ei de muncă că treindustrie ş i
oraş . Un nou val de depopulare se petrece după 1989 ca urmare a
migră riipopulaţ iei germane că trespaţ iul să ude origine.
împreună cu satele aparţ ină toare,comuna Pă ulişocupă în prezent o
suprafaţ ă de 361 de ha. Suprafaţ a Pă uliş uluieste de 123 ha, a
Sâmbă teniului 162 ha, Baraţ ca de 26 ha ş i Cladova 50 ha. La ora
actuală în Sâmbă teniconvieţ uiesc în jur de 2200 persoane dintre care
aproximativ 200 sunt cetă ţ enide etnie rromă” \
Resursele economice la nivel local sunt reprezentate preponderent de
terenurile arabile ş i de sectorul zootehnic. Pe lângă acestea pe raza
localită ţ iimai sunt trei balastiere care reprezintă o sursă importantă de
venituri. O bună parte din populaţ ie are ca sursă de venit salariul obţ inut
în urma muncii prestate fie în întreprinderi de stat, fie în cele private, o
parte din acestea fiind situate pe raza localită ţ iidar majoritatea sunt în
Arad. Doar o mică parte din locuitori sunt întreprinză tori privaţ i.
Nivelul mediu al veniturilor majorită ţ ii familiilor din localitate se
situează sub salariul mediu pe economie.
Din punct de vedere social, predomină familiile legal constituite
dar există ş i familii dezorganizate. Efectele acestora se resimt în viaţ a
unora dintre elevii noş tri.Din cauza veniturilor mici, un numă rmare de
familii beneficiază de ajutor social ş iun numă rsemnificativ de tineri au
plecat să -ş caute
i
un loc de muncă mai bine plă titîn afara graniţ elor
ţ ă rii(Franţ a, Italia, Spania, Anglia, Canada), iar cu banii de acolo au
început să -ş construiască
i
locuinţ e frumoase în satul de unde au plecat
pentru o vreme. Pe lângă români, pe teritoriul localită ţ iimai tră iescş i
un numă rsemnificativ de rromi, care se pot împă rţ iîn două categorii:
unii foarte bogaţ i care locuiesc în „castele” ş i alţ ii foarte să raci care
tră iescde pe o zi pe alta. Cei bogaţ i de obicei nu îş i trimit copiii la
ş coalădecât până în clasa a IV-a, în special fetele, de teamă să nu le fie
furate, sau îi duc cu ei prin alte ţ ă ri;cei să racinu prea îi trimit la ş coală

6hltp://www.paulis.ro/index.php/publisher/articlcview/?SGLSESSID=83f020c39c68f9
23e6ab5d560105145&/1 /frmArticleID/41/
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fie că nu au cu ce să -iîmbrace, fie din ignoranţ ă .Niciunii dintre ei nu
sunt prea interesaţ i să înveţ e.
în localitatea Sâmbă teni există o reţ ea de telefonie fixă ş i
televiziune prin cablu. Localitatea este stră bă tutăde D.N.7, de-aceea
legă turacu oraş eleArad ş i Lipova se face foarte rapid cu mijloace de
transport în comun sau personale. De asemenea de la Arad la Sâmbă teni
există o linie de tramvai aş acă majoritatea navetiş tilorse folosesc de
acest mijloc de transport. Localitatea nu dispune de o reţ ea de gaze ş i
apă (canalizare). în anul 2008 s-a început implementarea unui proiect
cu finanţ are europeană , de introducere a apei curente în localitatea
Sâmbă teni.De-aceea majoritatea grupurilor sanitare sunt de tip latrină .
Există ş i familii care au apă curentă în reţ ea proprie iar apele uzate se
colectează în fose septice.
Echilibrul natural al ecosistemelor de pe raza localită ţ iiSâmbă teni
este perturbat datorită practică rii unei agriculturi iraţ ionale ş i datorită
poluă rii.Nu există o groapă de gunoi amenajată după standardele ce se
impun, iar cea care există este folosită de prea puţ ini locuitori în mod
corect. în anul 2009, va începe implementarea proiectului PHARE
„Sistem de gestionare a deş eurilordin zona turistică Lipova”, proiect în
care este cuprins ş iSâmbă teniul.
în urma implementă rii acestor proiecte ş i a altora, speră mca
Sâmbă teniulsă devină din nou un punct de referinţ ă printre localită ţ ile
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Capitolul 11
ISTORICUL Ş COLIIDIN SÂMBĂ TENI
Ş coaladin satul Sâmbă tenia fost atestată documentar pentru întâia
dată în anul 1786 ca ş coală primară care activa pe lângă Biserica
Ortodoxă . Ş coalaa aparţ inut Bisericii Ortodoxe care a construit-o.
Arhiva era pă strată în tumul bisericii, dar în 1944 când a fost
bombardată biserica, a ars arhiva ş coliiş i a bisericii. Cadrele didactice
erau plă titedin contribuţ ia Bisericii, cu o parte de la stat ş i cu drept de
folosinţ ă a unui teren agricol. Preotul Braiţ Ioan este paroh de 30 de ani
ş i profesor de religie din 1990. El ne-a relatat că după 1944, Partidul
Comunist a preluat gră diniţ aş iş coaladar ele nu au fost naţ ionalizate, ci
au ră maspe actul de proprietate al Bisericii. Dască liicântau în strană ş i
erau din Sâmbă teni. Se presupune că ş i înainte de această dată a
funcţ ionat periodic o ş coalăîn Sâmbă teni.
Abia din anul 1975 s-a înfiinţ at ş iciclul gimnazial. întrucât clă direa
ş colii vechi, situată lângă biserica din sat era într-un grad avansat de
degradare ş i nu avea decât patru să li de clasă , a fost necesară
construirea unei clă diri noi. Prin efortul locuitorilor satului ş i al
Primă rieidin Pă uliş de
, care aparţ ine satul Sâmbă teni,în anul 1975 a
fost construită o ş coalănouă ,pe un teren care aparţ inea primă riei,nu
foarte departe de vechea ş coală .Clă direa nouă are două nivele ş i
cuprinde 8 să li de clasă (cabinete de matematică , limba ş i literatura
română , istorie-geografie, informatică ), un laborator de biologie ş i o
sală de sport mare ş ibine dotată ,cum au puţ ine ş coli chiar de la oraş .
In 2004 în incinta ş coliia fost amenajat un grup sanitar cu apă curentă .
începând cu anul 2006 s-au efectuat importante lucră ri de
reabilitare a clă diriila care nu s-a mai fă cutnimic de când s-a construit.
Astfel, acoperiş ul a fost schimbat în întregime, s-a introdus încă lzire
centrală cu combustibil solid (ambele proiecte au fost finanţ ate prin
fonduri guvernamentale), au fost înlocuite o parte din geamuri ş iuş icu
tâmplă riedin PVC cu geamuri termopan. Ş coalaa devenit unitate cu
personalitate juridică la 1 septembrie 2006. Aici învaţ ă anual în medie
220 de elevi într-un climat de toleranţ ă etnică ,religioasă ş i culturală .
După construirea noii ş coli,o parte din vechea clă direcare aparţ inea

10

bisericii a fost demolată de că tre autorită ţ ile locale ş i construită una
nouă cu două nivele care a funcţ ionat ca gră diniţ ăpână în 2004, când
grupele au fost mutate aproape de ş coală ,într-un spaţ iu amenajat
corespunză tor,în clă direafostei primă rii.Aici funcţ ionează două grupe
de gră diniţ ă .

După 2004, datorită creş terii numă ruluide elevi, s-au format două
clase paralele la ciclu primar care au funcţ ionat în vechea locaţ ie, în
locul gră diniţ ei pentru că nu aveau loc în noua clă dire care a fost
prevă zutădoar cu un rând de clase. In 2006, vechiul local de ş coalăa
fost revendicat ş idobândit de că treBiserica Ortodoxă prin preotul Braiţ
Ioan. Astfel cele două clase au trebuit mutate în ş coala nouă ,
funcţ ionând o perioadă în regim dc după -amiază Datorită
.
lipsei de
spaţ iu în vara anului 2008 au început lucră rilede construcţ ie ale unui
nou corp de clă direlipit de sala de sport care va avea 2 să lide clasă (în
locul celor retrocedate), o bibliotecă cu sală de lectură ,grup sanitar ş i
vestiare cu duş uripentru sala de sport.
Pe parcursul existenţ ei sale de până acum ş coaladin Sâmbă tenia
pregă tit mii de elevi, unii dintre ei devenind la rândul lor dască li,
medici, ingineri sau personalită ţ i de renume naţ ional ş i internaţ ional.
Unul dintre foş tiielevi de care ş coalaeste mândră în mod deosebit, este
Sabin Manuilă8 (1894-1964), nă scutla Sâmbă teniîn 19 februarie 1894.
A fost membru corespondent al Academiei Române la doar 44 de ani,
absolvent al Facultă ţ ii de Medicină din Budapesta, reprezentant al
societă ţ iistudenţ eş ti din care fă ceaparte la Marea Adunare Naţ ională
8 http://ro.wikipcdia.org/wiki/S%C3%A2mb%C4%83teni,_Arad
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de la 1 decembrie 1918, doctor în medicină al Universită ţ iidin Cluj,
bursier al fundaţ iei Rockefeller, întemeietor al Institutului Central de
Statistică , ş efde secţ ie al Institutului de Igienă ş i Să nă tatePublică ,
secretar general al Ministerului Să nă tă ţ şiii Ocrotirilor Sociale din
România (1936), director al Institutului de Demografie ş iRecensă mânt,
conducă toral Secţ iei de Statistică din cadrul Institutului Social Român,
coordonator al recensă mântului din 1941, colaborator al lui Dimitrie
Guş ti în redactarea lucră rii de mare anvergură Recensă mântul
populaţ iei României (1930, în 9 volume). Sabin Manuilă pă ră seş te
România ş i se stabileş te în S.U.A. în anul 1948. Aici îş i continuă
activitatea ş tiinţ ificăavând un rol deosebit în organizarea Centrului de
Cercetare prin statistică ,este membru în Comisia de Populaţ ie a Ligii
Naţ iunilor Unite, membru al Institutului Regal Olandez de Statistică de
la Haga, consultant al Organizaţ iei Mondiale a Să nă tă ţ vicepreş
ii,
edinte
al Uniunii Internaţ ionale pentru Studiul populaţ iei cu sediul la Berlin. A
încetat din viaţ ă la New York pe 20 noiembrie 1964.
în memoria acestui mare om, la solicitarea directorului, prof.
Cornelia Foster, începând cu 1 septembrie 2008, ş coaladin Sâmbă tenia
fost numită Ş coalaGenerală „Sabin Manuilă” Sâmbă teni.
Personalul didactic al ş colii cuprinde astă zi:2 educatoare, care
se ocupă de cele două grupe de preş colari, 6 cadre didactice pentru
învă ţ ă mântul
primar, 12 cadre didactice calificate pentru cele 4 clase de
gimnaziu. Personalul auxiliar este format din 4 persoane, 3 îngrijitoare
ş iun fochist/muncitor de întreţ inere. Preocuparea permanentă a ş colii
ală turi de celelalte instituţ ii de cultură existente în sat, este ş i de a
contribui la culturalizarea să tenilor ş i a valorifica din plin tradiţ ia
într-un context ce leagă ş coala cu specificul comunită ţ ii locale. Deş i
foarte veche, cu o tradiţ ie de peste 200 de ani de învă ţ ă mânt,
ş coalade
la Sâmbă teni este deschisă spre nou, spre implementarea reformei
educaţ ionale, promovând calitatea în educaţ ie.
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Capitolul III
CADRELE DIDACTICE
„ Ş iînainte ş idupă revoluţ ie a fost democraţ ie în ş coală :
oamenii erau de caracter, iar colectivul solidar ”.
(d-na prof Boji Marta, fost director)

Am avut deosebita plă ceresă
mă aflu în familia cadrelor didactice
din Sâmbă tenitimp de un an ş colar
(2007-2008) urmă rind activitatea
educativă în calitate de responsabil
ARACIP. Observând râvna ş i
bună tateaîn activită ţ ilezilnice
mi-am întrebat colegele cine le-a
fost model. Am aflat că unele din
actualele învă ţ ă toareş i institutoare
ş ichiar d-na director au absolvit Ş coalaGenerală din Sâmbă teni.
Voi enumera în continuare pe toţ i dască liicu care am stat de vorbă ş i
sau a că rornume a mai ră masprin hârtiile îngă lbeniteale arhivei ş colii
de după ră zboi: Vascan Gavril, Mericş a Vasile (în 1944/1945),
Morgovan Maria (1953/54), Lauran Augustin9 (1944/45), dască lul
9Poza de la pg. 14 - Complexul Muzeal Arad, Fond Muzeu Oraş ,Album Sâmbă teni,
MO. 9456
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Borlea; în anul ş colar 1954/1955: Stancu Rozalia (înv. cl. a IH-a),
Stancu Teodor (limba română ,istorie), Comloş anPetru (director până
în
1972
şi
învă ţ ă torul d-nei
Budea Adriana ş i
a d-nei Foster
Cornelia,) Vesa
{l vl
Liviu,
Sorescu
Boris (limba rusă
la clasa a Vil-a), BBbr
Morgovan Maria |p;
(înv. cl. I), Buzea ||
ii
Irina (limba rusă , |
istorie),
Milca jg g '^ectualli din Sâin^eni
r-i
Gheorghiţ a
(matern.), Milca Ioan (ş tiinţ enaturale, fizică ),Mihuţ (Belean) Filoreta
(limba română ,geografie), Tă naseZenaida (educatoare) ş iîn 1953/54.
Buliga Minodora (înv. cl. a Il-a); în 1985: înv. Bă rdă cuţPetru, Pai Ioan,
Budea Adriana, înv. Ţ ica Florica, prof. matern, ş i fizică Barna Iustin
(director), prof. română Boji Marta (director), prof. biologie Vincze
Sabina (director), Farcaş Dumitru (fizică ), Daniel Bă lan (matern),
Dubeş tean Camelia (muzică ). De la înfiinţ area ciclului gimnazial în
1975 au fost Nincu Maria (lb. franc.) ş iDumitru Nicolae (învă ţ ă torii
d-nei Braiţ Voichiţ a). în 1990/91: prof. Berari Cristian (fizică ), Iile
Cornelia (Foster) (chimie, biologie), Ungur Lucia (franc., engl.), Stancu
Rodica (lb. rusă ),Pai Ioan (muzică ),Nicoară Emilia (lb. rusă ,muzică ),
Ciulică Elisabeta (fizică ), Vincze Sabina (ş tiinţ e biologice, atelier,
chimie); 88/89: prof. Pavel Doina (matern.), Duncan Sorina (fizică ).
Din 1996 cadrele didactice au fost: prof. matern. Sremcevici-Paulescu
Georgeta (director), prof. Boji Marta (director), Rodica Stancu (desen,
muzică ,tehnologie, română ),prof. chimie ş i biologie Adriana Toma,
religie ortodoxă preotul Braiţ Ioan ş i religie penticostală pastorul
Babuţ ia Teofil.
De-asemenea urmă toarelecadre didactice au fost în această ş coală :
în 1995/96 prof Boji Petru (geografie, cult. civică ,istorie), prof. latină
Stancu Adriana, prof. Georgeta Paulescu, Mirciov Petronela, înv.
-■

al
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Mihaela Lupş a (1996/97), prof. Oancea Alexandra (engleză , istorie,
geografie, cultură civică ), prof. Babuţ ia Carmen (franceză ), prof.
Ardelean Liviu (muzică , educaţ ie plastică ), Novac Claudia în
2002/2003), înv. Braţ iu Mă rioara (2000-2002); 98/99: prof. Milaş
Flavius (matern), Adriana Stancu (latină ), Mihaela Oala (istorie,
geogr.), Loredana Galea (lb. franc., engl), Constanţ a Bă lan (chimie),
Trofm Eugen (muzică ),Tiberiu Neamţ u (desen, ed. tehn), Tiberiu Ţ igan
(ed. fiz.); 2003/2004: prof. Muscan Voichiţ a (geografie, istorie), cultură
civică ),prof. Laicu Constantin (chimie), prof. Florica Vesa (română ),
Cilian Renata (ed. fiz.).
în anul ş colar2005-2006 au activat urmă toarelecadre didactice: la
ciclul primar: Bardi Melinda (cl. I), Budea Adriana (cl. I), Bulie Monica
(cl. a Il-a), Iacob Monica (cl. a 11-a), Braiţ Voichiţ a (cl. a Ill-a), Ursu
Corina (cl. a IV-a); la ciclul gimnazial profesorii: Foster Cornelia
(director, biologie), Balaş Gabriela (fizică /informatică ),Hă rdă uţLiana
(engl., franc., diriginta clasei a VH-a), Ilisia Alexandm Dumitru
(matern., diriginte clasa a VlII-a), Nicoară Florin (ed. fizică ), Rus
Amalia (chimie, ed. tehn.), Vesa Florica (română -latină dirigintă
,
cl. a
Vl-a), Vizental Mihaela (istorie, geografie, dirigintă cl. a V-a), Braiţ
loan (religie ortodoxă ),Babuţ ia Teofil (religie penticostală ),Gherghar
Ioan (chimie); la gră diniţ ă Mosorescu
:
Codruţ a.
Cadrele didactice care au activat în anul ş colar2006-2007 sunt: prof.
biologie, ed. tehn. Foster Cornelia (titular) (director din 2005-2006 până
în prezent), prof. matern. Muntean Elena, prof. fizică Gabriela Balaş ,
prof. engl., franceză Hă rdă uţLiana (titular), prof. istorie, geografie,
engleză ,cultură civică Vizental Mihaela (titular), prof. educaţ ie fizică
Nicoară Florin (titular la ciclul gimnazial), prof. română Groza Claudia
Maria (titular), chimie, desen Rus Amalia, ed. tehn. Balint Georgeta,
muzică ,desen: Mittelbraun Cristian, religie penticostală pastorul
Babuţ ia Teofil, religie ortodoxă preotul Braiţ Ioan. Pentru ciclul primar
urmă toarelecadre didactice sunt titulare: Ursu Corina (cl. I), Budea
Adriana (cl. a Il-a A), Iancu Lucia (cl. a Il-a B), Bulie Monica (cl. a IIIa A), Criş anAlexandru (cl. a IlI-a B, titular Ş erbanGheorghiţ a), Braiţ
Voichiţ a (cl. a IV-a) iar la gră diniţ ă Baltă Nicoleta Iulia (titular
Almagattish Ioana Claudia).
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în anul ş colar2007-2008 au venit urmă toarelecadre didactice: prof.
Lavinia Tă tar (titular matern.), prof. Penciuc Corina (chimie), prof.
Blagoi Carolin Claudia (română ,latină ),prof. Sfâş ieFlorin (ed. fizică la
ciclul primar), prof. Tudorache Bogdan (religie ortodoxă ),înv. Iacob
Monica (actuala directoare a Că minului Cultural Sâmbă teni), prof.
Curescu Ovidiu (religie penticostală ), inst. Ş erbanGheorghiţ a, educ.
Cîra Loredana (grupa mică ş imijlocie) ş iinst. Maliţ a Dana (grupa mare
ş ipregă titoare).
Din anul ş colar2008-2009, urmă toarelecadre didactice sunt în plină
activitate: Cornelia Foster (biologie), Tă tarLavinia (matern., diriginta
clasei a V-a), Hă rdă uţLiana (franceză ,engleză ,diriginta clasei a Vl-a),
Waldvogel Brigitte (română ,diriginta clasei a Vil-a), Vizental Mihaela
(istorie, geografie, diriginta clasei a VlII-a), Tudur Dan (fizică ),
Nicoară Florin (ed. fizică ),Balint Georgeta (ed. tehn., desen), Hodrea
Ramona (chimie), Belean Mircea (ed. fizică ,ciclul primar), Stoi Mircea
(muzică ), Babuţ ia Teofil (religie neoprotestantă ), Braiţ Ioan (religie
ortodoxă ).La ciclul primar: cl. I A inst. Bulie Monica, cl. I B Simulov
Cornelia, cl. a Il-a Braiţ Voichiţ a, cl. a IlI-a Ursu Corina, cl. a IV-a A
Budea Adriana ş icl. a IV-a B Gherghinei Alexandra. La Gră diniţ ăP.N.
Sâmbă teni pentru grupa mică ş i mijlocie este instit. Ile Camelia iar
pentru grupa mare ş ipregă titoare,educ. Vulturar Georgiana.
Directorii care au administrat ş i au predat la Ş coalaGenerală din
Sâmbă teniau fost: înv. Petru Comloş an(până în 1972/73), prof Mihu
Maria (până în 1979/80), prof. Vincze Sabina (din 1984/85), prof
Bama Iustin (1985/86), prof Marta Boji (1987/88-1995/96), prof
Paulescu Georgeta (1996/97-2000/2001), prof. Laicu Constantin
(2001/2002-2005/2006), prof Foster Cornelia (din 2005/2006-prczent).
Stând de vorbă cu d-na prof. de română ,Boji Marta, am aflat că a
fost director de mai multe ori. Dânsa mi-a mă rturisitcă în repetate
rânduri ş i-a dat demisia din această funcţ ie, în locul ei venind prof
Vincze Sabina, pe urmă Bama Iustin. După revoluţ ie din nou a fost
numită d-na prof. Boji iar după dânsa fiind directoare prof Georgeta
Paulescu. în 1972 s-a înfiinţ at clasa a V-a iar d-na Boji Marta împreună
cu d-1 înv. Comloş anPetru, directorul, au predat toate materiile. Abia
din 1974 s-a înfiinţ at postul de matematică ş imai multe cadre didactice
au venit: Blaga Alexandru profesor de matematică ş i fizică (insp.),
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Vă duvaSilvia (biologie), prof. Gă ră iacu
Ioan (sport); de la ciclul primar
la cel gimnazial s-a calificat d-na Nincu Maria (înv. d-nei Braiţ
Voichiţ a),prof. de geografie/istorie Boji Petru (Dumnezeu să -l
odihnească !),prof. biologie Ghergar Ioan (insp.), Ş irianOnoriu (82-84,
fizică ),Cuparescu Nicolae (sport).
Despre noua clă direa ş colii, fosta d-nă director îş iaminteş tefaptul
că cetă ţ eniiau ridicat ş coalacu finanţ are de la primă rie.Populaţ ia s-a
reînnoit ş i la cerinţ a familiilor cu copii numeroş i s-a înfiinţ at ciclul
gimnazial în 1972. Dintre foş tiiînvă ţ ă torii,d-na Boji Marta i-a amintit
pe Lupaş cu,Stancu Rozalia ş iStancu Teodor (localnici); înv. Anghelin
Ioan se ocupa de dansuri la ş coalăş i la Că minulCultural. Ş coalaa avut
relaţ ii bune cu comunitatea, beneficiind de sprijinul primarilor
Dehelean Ioan, Haş Petru, Turcin Ioan, Nicoară Petru (actualul primar).
Activită ţ ileerau diverse: piese de teatru, dansuri, comunică riş tiinţ ifice
la Lipova; copiii participau cu ansamblul folcloric la Cluj ş i la
Bucureş tiîn cadrul Festivalului „Cântarea României”.
Mulţ i dintre absolvenţ ii Ş coliiGenerale din Sâmbă teniau devenit
modele pentru societate iar unii dintre ei chiar dască li: Boji Petru
(profesor de istorie ş i geografie), Nicoară Petru (actualul primar ş i
profesor de geografie), Tă tarDoina (sora d-nei Mihu Maria, tot prof. de
istorie), Sloi Lază r (prof. de sport), Ioţ i Livia ş i Ioţ i Mă rioara
(învă ţ ă toare),
Adriana Negoi este profesoară de română ş iengleză ,Cîra
(fostă Usca) Loredana este educatoare (elevele d-nei înv. Adriana
Budea ş i ale d-nei prof. Foster Cornelia), Pecican Mihaela (prof. de
română ),Laicu Adina (filologie în Strassburg), Laicu Simina (medicină
în Germania), Stai Adrian (prof. la o universitate în Franţ a), Stai
Cristian în SUA (foş tiielevi ai d-nei prof. Boji Marta), Cristian Ş andru
(economist ş i poet), Goron Dorin ş i Goron Dorina (ingineri), Monica
Iacob (înv. ş i directoare a Că minuluiCultural Sâmbă teni),IileIonatan
(director economic la Staţ iunea de Cercetă ri Viniviticole Miniş ),Ille
David (directorul Fundaţ iei Clinica ProVita pe România),Cioră uPetrică
(Peter) (Institutul de Fizică atomică Bucureş ti, lucrând acum în
Canada10),Stancu Ioan ş i Strajici Livia (Institutul de agronomie),
Strajici Tiberiu, Vasi Emil,ambii economiş tiş imulţ i alţ ii.
10 http://wvvw.cns-snc.ca/CNS_Confcrcnccs/conference_index.html
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Capitolul IV
ABSOLVENŢ II Ş COLIIGENERALE SÂMBĂ TENI

Promoţ ia 1969: Adriana Budea, Cornelia Foster.

Din arhiva ş colii:
în 1946/47 ş coalase numea Ş coalaPrimară de Stat. în 1959-1960
se numea Ş coalaElementară de 4 ani, regiunea TM, raionul Lipova,
comuna Sâmbă teni,nr.33. între 1968 ş coalaera Ş coalaGenerală cu
clasele I-IV.

Promoţ ia 1950/51
13. Savi Maria
14. Sârbu Livia
15. Stancu Doina
16. Stancu Lază r
17. Stancu Silvia
18. Stani Maria
19. Stoi Lază r
20. Stoica Felicia
21. Stoicu Ioan
22. Tuduran Mircea
23. Vlagin Ioan
24. Zima Dezideriu

1. Bosneac Maria
2. Coman Ioan
3. Culi Livia
4. Ercoş anMaria
5. Ignat Viorel
6. Ioţ i Maria
7. Miloş Gheorghe
8. Nincu Maria
9. Olar Ioan
10. Pă curarMaria
11. Sari Gheorghe
12. Sari Livia
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Promoţ ia 1951/52
5

17. Nicolici Iancu
18. Pă curarMaria
19. Peri Ioan
20. Pemevan Gheorghe
21. Popi Livia
22. Popi Maria
23. Savi Maria
24. Savi Nicolae
25. Stoicu Ioan
26. Stoicu Maria
27. Stancu Lază r
28. Tuduran Mircea
29. Ursu Gheorghe
30. Ursu Petru
31. Vanu Ioan

1. Aristi Rozalia
2. Ardelean Traian
3. Bă rdă cuţLivia
4. Boji Felicia
5. Calinovici Petru
6. Cicirean Maria
7. Ercoş anMaria
8. Glogovicean Dumitru
9. Ignat Filip
10. Macavei Cornelia
11. Macavei Livia
12. Maier Aurica
13. Maci Aurica
14. Miloş Gheorghe
15. Morodan Gheorghe
16. Moţ oc Ladislau

Promoţ ia 1952/53
Dirig. Comloş anPetru
11. Stancu Lucia
12. Stancu F. Nicolae
13. Stancu N. Nicolae
14. Stengel Terezia
15. Stoi Adrian
16. Stoi Tatiana
17. Ursu Emilia
18. Vanu Gheorghe
19. Velescu Livia

1. Ionică Constantin
2. Ionică Doina
3. Jurj Doina
4. Maci Nicolae
5. Neţ i Ioan
6. Pă dureanGheorghe
7. Popi Felicia
8. Rudă uIoan
9. Ruj an Dorel
10. Savi Felicia
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1953/54
înv. Morgovan Maria
ci. a IlI-a
1. Culi Ioan
2. Dumitru Maria
3. Hă ncilăGheorghe
4. Maier Maria
5. Nincu Cornelia
6. Pai Maria
7. Popi Livia
8. Stancu Viorica
9. Tă tarTeodor
10. Vanu Teodor

1952/53
înv. Buliga Minodora
ci. a IlI-a
1. Corbaci Marin
2. Iacob Ioan
3. Maci Petru
4. Popi Comei
5. Popi Li via
6. Rancu Maria
7. Stoicu Emilia
8. Vanu Ecaterina
9. Vanu Lucreţ ia

1944/45 Ş coalaPrimară de Stat Mixtă
înv. Stancu Teodor, Lauran Augustin,
înv. Stancu Rozalia, Vascan Gavril, Mericş aVas ile

cl. a V-a
1 .Giurchi Costa
2.Neţ i Florica
3.Subu Pascu
4.Anti Teodor
5.Ciudan Maria
6.Ciurean Steluţ a
7.Comloş anNicolae
8.Glogovicean Petru
9.Popi Nicolae
lO.Savi Cornelia
11.Stancu Nicolae
12. Vasi Petru
13.Vasi Florica
14. Velescu Ioan
15.Marangiuc Dumitru
16.Iancu Ioan

cl. a III- a

a-IV-a

I .Boboci Adalbert
1.Coman Eugenia
2. Deme Gheorghe
2.Costinaş Eugenia
3.
Zigmond Ladislau
3.Iercoş anMaria
4. Boji Petru
4. Ignat Viorel
5. Curetean Gheorghe
5.Ioţ i Maria
6.Calinovici Nicolae
6.Leon Gheorghe
7. Duduia Sigismund
7.Nicolici Iancu
8. Fă rcaşMircea
8.Popa Mihai
9. Macavei Maria
9.Pregea Ioan
10. Marian Teodora
lO.Savi Maria
II .-Stoicu Lucreţ ia
11.Stancu Silvia
12.Vasi Eugen
12.Subu Ecaterina
13. Zima Iosif
13.Sucui Ecaterina
M.Kaytos Andrei
14.Tudoran Iulia
15.Zima Imre Dezideriu 15.Hanţ iu Eugen
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Promoţ * ia 1954/55

Promoţ ia 1955/56

1. Anti Ioan
2. Anti Viorica
3. Bă rdă cuţPetru
4. Bă rnă Maria
u
5. Boji Ioan
6. Calinovici Ioan
7. Ionică Lucia
8. Mihuţ Dumitru
9. Nincu Florica
10. Pă curarLivia
11. Ruj an Petru
12. Stancu Petru
13. Stai Maria
14. Savi Camelia
15. Tă tarMaria

y

1. Anghelini Aurel
2. Ciudan Ioan
3. Ionică Emilia
4. Ioriţ i Maria
5. Macavei Doina
6. Miloş Petru
7. Mircu Letiţ ia
8. Morgovan Ovidiu
9. Pecican Petru
10. Peri Aurica
11. Ruj an Petru
12. Stancu Nicolae
13. Strajici Petru
14. Tolvai Gheorghe
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Promoţ * ia 75/76
Dirig. Boji Marfa

14. Iile Silvia
15. Ioţ i Petrii
16. Lepă datuRodica
17. Mircu Ioan-Petru
18. Mocionschi Daniel
19. Moţ Ioan
20. Peia Gheorghe
21. Pocş oarăVasile
22. Să lă jeanu
Mana
23. Stai Ioan
24. Suciu Nicolae
25. Szuda Dorel
26. Zinveliu Nastasia

1. Anti Maria
2. Ardelean Comei
3. Ardelean Iosana
4. Bă iş anIoan Liviu
5. Bernath Viorel
6. Bogdanov Aurel
7. Că prarLucreţ ia
8. Coman-Ioţ ii Aurica-Felicia
9. Criş anIoan
10. Datca Gheorghe
11. Iile Ana
12. Ile Dan-Comel
13. Iile Ioan-Daniel

Promoţ ia 76/77
Dirig. Barna Iustin

15. Pocş oarăVasile
16. Pop Mă rioaraEmilia
17. Popi Dorel
18. Savi Nicolae
19. Sari Carmen
20. Savi Valentina
21. Stan Dorin Petru
22. Strajici Florica
23. Subului Doina Mariana
24. Ş oicaIoan
25. Ţ ica Viorel
26. Vasi Lază r
27. Vîrtaci Daniel

1. Babuţ ia Simunel
2. Bă ieţ iAurora
3. Barna Aurel
4. Boji Petru
5. Criş anMaria
6. Dragoş Teofil
7. Ghiţ Daniel
8. Ghiţ Ilie
9. Ioţ ii Dorin
10. loviţ ii Dorin Eugen
11. Miculiţ ă Daniel Florin
12. Muntean Hozu
13. Miculiţ ă Ruben Emil
14. Pecican Nicolae
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Promoţ ia 1977/78
Dirig. Boji Petru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ardelean Maria
Ardelean Pavel
Babuţ ia Mă rioara
Berar Dorel Alexandru
Calinovici Nicolae
Cotuna Daniela
Cotuna Eugenia
Datea Viorel
Dumbravă Sorin Ghe.
Farcaş Denise-Monica
Gavra Ovidiu
Giurchi Cornelia
Gurban Valentina
Hurdea Ioan
Incică uPetru Liviu
Iosif Ioan
Luca Oltea

18. Miloş Maria
19. Mocionschi Daniela
20. Morodan A. Aurelia
21. Nă suiLivia
22. Olari Viorica Olimpia
23. Pocş oarăComei
24. Pop Agara
25. Popi Nicoleta Denisia
26. Regulaş Florica Maria
27. Rujan Petru Dorin
28. Triponescu Alexandru
29. Vanu Petru Alexandru
30. Vasi Nicoleta Lucia
31. Vasilescu Olimpia
32. Vesa Comei
33. Vlaicu Florei
34. Opreanu Felicia
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Promoţ ia 1978/79
Dirig. Ghergar Ioan
1. Anghel Vasile
2. Că prarEunicia
3. Cîrpaci Margareta
4. Cotîrlici Tania Niculina
5. Ghiţ Estera
6. Giurchi Nicu Dorin
7. Hanc Dorel
8. Hristea Dorin
9. Iile Florica
10. Ioţ ii Livia
11. Jucu Maria Monica
12. Martinchi Dorin
13. Munteanu Gheorghe

14. Nicodin Ioan
15. Petruţ a Aurel-Bujor
16. Pleş aGheorghe Crinel
17. Pocş oarăFlorin
18. Pop Iuliu Ilie
19. Savi Rodica
20. Subu Petru
21. Subului Mircea
22. Ş oicaPetru
23. Tuduran Mircea
24. Vasi Mihai
25. Vlaicu Nichifor
26. Zinveliu Leon
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Promoţ ia 79/80
Dirig. Nincu Maria, Pai Ioati
16. Pă ntă lie
Adriana
17. Pleş aLucică -Crinela
18. Pocş oarăLidia
19. Pop Mihai
20. Popi Aurel-Ion
21. Roş eaMarina-Doina
22. Sofica Vasile
23. Stancu Nicolae-Sorin
24. Strajici Viorica-Maria
25. Timiş Ioan
26. Vanu Georgeta Mirela
27. Vasilescu Eugen
28. Virag Dorel-Petru
29. Vlaicu Aurel

1. Alba Mircea
2. Andreica Ioan
3. Anti Petrică
4. Bă ieţ iPetru
5. Boji Nicolae
6. Cosma Victoria
7. Datca Marius
8. Ghiţ Ana
9. Ghiţ Florica
10. Goron Petru-Dorin
11. Hanc Nicolae-Ioan
12. Hă lmă gian
Florica
13. Incică uLiliana
14. Laza Dorel
15. Miculiţ a Silvia-Rodica
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Promoţ * ia 80/81
Dirig. Barna Iustin
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Babuţ ia Lidia
2. Ciurar Trifu
3. Ghiţ Samuel
4. Iacob Stelian-Nicu
5. Iile Ioan
6. Ioţ i Felician
7. Miloş Mariana
8. Pecican Livius-Marius
9. Pocş oarăIoan

Pop Alexandru
Pop Marinela
Popescu Ionela Monica
Roş uRodica Mariana
Rujan Marinela
Stoi Florica
Tica Florea
Ursu Ovidiu
Vasi Mihaela Dorina

Promoţ ia 81/82
Dirg. Boji Petru
1.
2.
3.
4.

Andreica Elena
Bă ieţ iElena
Benea Florin
Calinovici Daniela
Li liana Maria

5.
6.
7.
8.
9.
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Corbaci Marinela
Gavra Sorin
Ghiţ Marian
Ghiţ Tabita
Giurchi Codruţ a

19. Olari Stelian
20. Pă ntă lie
Mariana
21. Petruţ a Ion
22. Pleş aSorin
23. Pocş oarăFlorica
24. Sîrb Denisia Florica
25. Stai Monica
26. Stan Marcel
27. Stancu Gina Nicoleta

10. Gurban Elena
11. Hurdea Viorel
12. Iile Daniel
13. Supan Otilia
14. Martinchi Elena
Voichiţ a
15. Miloş Dorin
16. Miţ iţ i Ş tefan
17. Muntean Cornelia
18. Nicodin Petru

Promoţ ia 82/83
Dirig. Vincze Sabina
13. Miloş Georgeta
14. Nicolici Lază r-Iancu
15. Pai Remus
16. Pocş oarăFlorica
17. Pop Gheorghe Mircea
18. Regulaş Monica-Dorina
19. Savi Dorin Laurenţ iu
20. Strajici Nicolae-Petru
21. Stancu Lucian-Dorin
22. Stoi Felician-Marin
23. Ţ ica Daniel
24. Vanu Georgel

1. Barani Ionel
2. Bernath Dumitru
3. Calinovici Daniel Ionel
4. Ciudan Petru
5. Cîrpaci Irina Maria
6. Cotuna Cornelia
7. Covaci Lă mîia
8. Criş anMarcel-Cristinel
9. Criş anDumitru
10. Ghiţ Penia
11. Hristea Cornel Vasile
12. Lupan Teofil

Promoţ * ia 83/84
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Miculiţ ă Eugen-Marcel
9. Muntean Nuţ u
10. Nichi Petriş or-Sebastian
11. Nichi Mirela-Lă crimioara
12. Petruţ a Viorel
13. Popi Aurel Vasile
14. Silaghi Nicoleta-Maria

Alba Florin
Bă ieţ iLidia-Florentina
Boji Petru-Sorin
Criş anOvidiu
Hanc Ovidiu
Iile Dorin-Ioan
Incescu Petrică
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18. Ursu Sebastian
19. Modiga Violeta

15. Stan Sorin
16. Stancu Romulus Nicu
17. Strajici Simona Lă crimioara

Promoţ ia 84/85
Dirig. Nincu Maria

14. Pleş aViorel Nicuş or
15. Pop Ana Daniela
16. Popp Rodica
17. Popovici Dorel Stelian
18. Preda Coronei
19. Stancu Că linConstantin
20. Stancu Ramona Alina
21. Strajici Alina
22. Subu Dorel Nicuş or
23. Ş irianMă rioara
24. Vasi Rodica
25. Vasilescu Nicolae
26. Veriş anOvidiu-Octavian
27. Viţ elariu Eugen-Romulus

1. Andreica Mariana
2. Bemath Florica
3. Cîrpaci Corina
4. Cîrpaci Holea
5. Covaci Florentina
6. Dragoş Petrică
7. Fă tMariana
8. Homoki Pavel
9. Ioţ i Nicoleta Mariana
10. Macavei Lază rIonel
11. Mezei Traian
12. Pai Dorin Gheorghe
13. Pecican Nicoleta Mariana

Promoţ ia 85/86
Dirig. Barna Iustin
1. Alb Daniela Cosmina
2. Andreica Petrică -Zamfir
3. Barani Monica
4. Benea Florin
5. Cata Camelia-Aura
6. Cotuna Serafin-Dorel
7. Dumbravă Simona
8. Fă tMarinel-Ioan
9. Goron Dorina-Lucia
10. Haidu Daniel
11. Iană şDaniel
12. Iile Daniela-Rodica

13. Ile Florin
14. Ile Ioan-Cristian
15. Iile Marinei Ovidiu
16. Korodi Emeric-Nicolae
17. Mircu Stoia-Marius
18. Miţ iţ i Ciprian
19. Muntean Viorica
20. Pecican Simona Claudia
21. Pocş oarăMarin-Petru
22. Popi Monica Mirela
23. Savi Adrian Petrică
24. Sîrb Dorin-Dorel
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28. Subu Dumitrela
29. Ş andruCristian
30. Velescu Mirela Nicoleta

25. Sofica Liliana-Daniela
26. Stan Ion
27. Stoi Nicolae

Promoţ ia 86/87
Dirig. Boji Petru
14. Iile Ioan-Dionisie
15. Ioţ i Nicolae-Ciprian
16. Jurcoane Ovidiu
17. Miloş Nicoleta
18. Mircu Silvius-Ion
19. Mîrnea Petrică
20. Petruţ a Dorel
21. Petreuş Liliana
22. Pop Petrică -Eugen
23. Popi Florin
24. Stancu Adela
25. Viţ elariu Otilia

1. Alba Ana
2. Benea Marian
3. Bulgă rescuSorin-Daniel
4. Că prarMarcel
5. Cîrpaci Simion-Romeo
6. Cosma Florian
7. Coman-Ioţ i Monica-Claudia
8. Covaci Sorin
9. Dragoş Anica
10. Fă tClaudia-Gabriela
11. Gabor Adrian-Ioan
12. Ghiţ Sorin-Dorel
13. Ile Daniel

Promoţ ia 87/88
înv. Bă rdă cuţ
Petru, dirig. Marta Boji
f

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1. Bă banDaniel-Petru
2. Bemath Dorel
3. Bogojel Ionela-Monica
4. Chivu Camelia-Augustina
5. Corbaci Nicoleta
6. Covaci Mariana
7. Ghiţ Emilian-Vasile
8. Haidu Daniela
9. Iile Debora
10. Ile Adrian Nicolae
11. Iile Mihai
12. Hanc Nicoleta Maria
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Miloş Maria
Miţ iţ i Marinel-Florin
Pecican Mihaela-Nicoleta
Roş eaGabriela-Violeta
Sigheti Ioan
Stai Cristian
Strajici Alina-Sabina
Laicu Simina Camelia
Moise Alin
Mihă escuSimona
Sîrbu Ioan Dorel
Dă ră ş tean
Miron

Promoţ ia 88/89
înv. Nincu Maria
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1. Barani Dă nuţ -Iuliu
2. Benea Ovidiu
3. Bulgă rescuCristian-Cosmin
4. Cata Că lin-Ioan
5. Cotuna Lidia
6. Damian Adrian
7. Dume Angelica
8. Fă tFlorin Viorel
9. Florea Florin Dumitru
10. Incică uDana
11. Iovă nescuMarian Gheorghe
12. Korodi Daniel
13. Maci Cristian Dă nuţ
14. Miloş Florica

Mîrnea Lucian
Neţ i Cosmina Mihaela
Nichi Dorin-Că lin
Oprea Dorina
Pă traş cu
Nataş a
Petreuş Alin-Cosmin
Pleş aIuliana Viorica
Popa Nicolae Iosif
Popescu Lavinia Ancuţ a
Pop Nicu-Petrică
Pop Sorin-Că lin
Sigheti Mă rioara
Viţ elariu Că lin-Remus

Promoţ ia 89/90
Dirig. Vincze Sabina
14. Petreuş Camelia-Rodica
15. Pop Diana-Ioana
16. Popa Vasile
17. Popi Aurica-Silvia
18. Sigheti Alexandru-Petru
19. Sofica Gabriel
20. Staii Adrian
21. Subu Alina
22. Strajici Petrică -Că lin
23. Să lă gean
Nicoleta Cosmina
24. Vasilescu Alexandrina
Emilia

1. Cata Cristian Gheorghe
2. Că prarClaudia
3. Cîrpaci Todor
4. Damian Cristina
5. Iile Florica Mihaela
6. Ile Lidia
7. Miloş Rusalim
8. Mircu Maria-Amalia
9. Muntean Ion
10. Pantea Claudiu-Aurel
11. Pai Că lin
12. Pai Lavinia Corina
13. Pă curarGabriel-Nicolae
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Promoţ ia 90/91
Dirig. Boji Petru
13. Ion Alin Claudiu
14. Ionică Liliana Maria
15. Iovă nescuGheorghiţ a
16. Jurcoane Daniela
17. Laicu Adina Sorina
18. Maci Valentina Mihaela
19. Mititi Liliana-Adina
20. Neţ i Daniela Doiniţ a
21. Pocş oarăAnica
22. Seviciu Claudiu
23. Stancu Cristian Nicolae
24. Morari Alin

1. Benea Mariana
2. Benea Violeta
3. Că tanăSorin
4. Cotuna Camelia-Rabeca
5. Covaci Gheorghe
6. Chivu Mircea-Dorin
7. Damian Claudiu
8. Galiş -MorodanCosmina
9. Hanc Lidia
10. Haidu Cosmina
11. Iacob Sorin Că lin
12. Ile Ruben

Promoţ ia 91/92
Dirig. Georgeta Paulescu
12. Macavei Sorin-Vasile
13. Oprea Alexandrina
14. Pantea Laura-Eunice
15. Popi Mihaela
16. Pocş oarăPavel
17. Rednic Claudiu Dinu
18. Sari Lenuţ a Ionela
19. Să lă jean
Marius
20. Strajici Li via
21. Ţ inea Maria
22. Vrînceanu Loredana

1. Ardelean Marian
2. Boji Maria Florina
3. Că prarCostina
4. Că tanăCristian
5. Dunca Mihaela
6. Korodi Estera
7. Iacob Ovidiu
8. Ile Ciprian
9. Iile Loredana
10. Ile Violeta-Loredana
11. Ile Aurel-Ciprian
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Promoţ ia 92/93
înv. Budea Adriana, dirig. Foster Cornelia
■

1. Baba Petru
|
2. Benea Dorin
I
3. Că prarMonica HF
4. Chereji Că lin
5. Dă ră ş tean
Mt

0tilia

jgf

:
'%<?■

' *

(fcjv

yî -I
'/

6. Galiş -Morodan K|j|
Ramona
.C;
7. Iancu Aurelia
8. Ile Ioan
9. Ile Sorin
10. Ile Ş tefan
11. Jurcoane Claudiu
12. Korodi Ana
13. Laichici Mirela
14. Lă că tuş
Petru
15. Morar Lavinia Florica
16. Negoi Adriana
17. Oprea Alina Ramona

i

»■

/

18. Pantea Elena Aurelia
19. Pocş oarăMariana
20. Sari Gheorghe Costel
21 Sigheti Dă nuţ
22. Strajici Sorin Cosmin
23. Usca Loredana Doina
24. Vanu Diana Nicoleta

Promoţ ia 93/94
Dirig. Ungur Lucia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baba Lucian
Codoban Alin
Fă tClaudiu
Ilea Fabiana
Iacob Simona
Jucu Nă stase
Korodi Elisabeta
Naghiu Mariana

9. Negoi Dan Nicolae
10. Paii Cosmin Ionel
11. Pocş oarăTeofil
12. Popi Nicolae
13. Seviciu Dorin Că tă lin
14. Sigheti Lidia-Dana
15. Tomulea Gabriela
16. Triponescu Lidia
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Promoţ ia 94/95
Dirig. Boji Petru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Lă că tuş
Anton
10. Mezei Paul-Gheorghe
11. Oprea Lavinia-Sofia
12. Pantea Florentina
13. Să lă gean
Gabriela Zorica
14. Suciu Mariana-Laura
15. Vlaicu Gabriela

Babuta
* Carmen-Daniela
Buftea Sorin-Alin
Catană Elisabeta
Hanc Marius
Iile Afina
Ilea Cristian Valeriu
Iile Simona Sanda
Ile Daniela

Promoţ * ia 95/96
Dirig. Sremcevici-Pauleseu Georgeta
11. Mircu Marius-Că lin
1. Alb Florin-Manole
12. Pocş oarăValeria
2. Ardelean Comei iu
13. Pop Daniel Râul
3. Baba Ionuţ -Claudiu
14. Pop Florin
4. Braiţ Voicu-Ioan
15. Pop Gianina
5. Bulzan Mariana
16. Raicu Milena Ramona
6. Că prarAnca
17.
Sari Florin
7. Că prarCostel-Valentin
18. Ţ ica Marius Adrian
8. Chereji Radu-Dorin
19. Vesa Timotei
9. Ile Ancuţ a Daciana
20. Vlaicu Adriana
10. Ile Dorin

Promoţ * ia 96/97
Dirig. Hă rdă Liana
uţ
1. Agrijan Ioan
2. Baciş Ramona-Adriana
3. Covaci Tonto
4. Giurchi Samuel
5. Haidu David
6. Horvat Cristian Ionică
7. Ile Adrian Cornel
8. Iile Viorel Adrian
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9. Muntean Gabriel
10. Muntean Sergiu
11. Muntean Titus
12. Pop Adina
13. Pop Simona
14. Sigheti Beniamin
15. Szuda Ramona

Promoţ * ia 97/98
Dirig. Foster Cornelia

1. Agrijan Maria
2. Babuţ ia Adriana Ligi
3. Bă iş an
Alin Ioan
4. Buftea Daniel Ioan
5. Bulzan Adriana
6. Cîrpaci Daniel
7. Cotuna Abel Samuiel
8. Giurchi Daniel
9. Ile Marius Silviu
10. Martinchi Cosmin
11. Muntean Marius
12. Petic Mirabela
13. Pocş oarăDaniel
14. Riviş Ana Simona
15. Roman Maria
16. Sarvici Râul
17. Sigheti Debora

18. Silaghi Ioana-Maria
19. Vesa Emanuela
20. Vlaicu Lavinia
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Promoţ * ia 98/99
Dirig. Milaş Flavius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Pecican Ramona-Maria
9. Pop Ancuţ a Maria
10. Popi Petru-Dimitrie
11. Să lă gean
Adina Mariana
12. Suciu Marius-Flavius
13. Vlaicu Ovidiu-Valentin
14. Vuculescu Că tă lin

Ardelean Adrian
Ardelean Valentin Marius
Ardelean Simina-Adina
Giurchi Timotei
Iile Valeriu
Morar Petru-Aurel
Korodi Samuel

Promoţ * ia 99/2000
Dirig. Marta Boji

mm

1. Ardelean Claudia Ramlona
2. Ardelean Tiberiu
3. Baba Radu-Petru
4. Baciş Daniel Ovidiu
5. Bulzan Carmen
6. Bumbuc Adriana
7. Că ldă raş
Claudia
8. Ghiţ Radu-Florin 1
9. Giurchi Laura Claudjra1
10. Ile Daniel-CipriarL^jjj
11. Ile Efraim
12. Miloş Cristina
13. Moţ Codruţ a Corina
14. Pecican Adrian Nicolae
15. Pop Simion
16. Pralea Anca Rebeca
17. Pralea Mihaela Laura
18. Riviş Angela Victoria
19. Riviş Romana Maria

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Stai Marius
Stancu Alin Petrică
Ş irianSergiu Onoriu
Uscă Dorin Aurel
Vesa Ligia
Vistovschi Natalia Maria

i

Promoţ ia 2000/2001

J

Dirig. Balaş Gabriela
1. Alba Cristina
2. Babuţ ia Samuel SimidjHK
3. Balaş Alexandru Francisca r~A
4. Bama Ancuţ a Florina
5. Bibarţ -Bulzan Gabriel
6. Brait Ioan Că tă lin
7. Calinovici Cristian
8. Că prarDavid
9. Ghiţ Cristian
10. Ghit Robert
11. Giurchi Lidia
12. Hurdea Cristina Ancuţ a
13. Ile Camelia Ioana
14. Ilea Daniela
15. Jucu Romelia-Adriana
16. Korodi Ş tefanFlorin
17. Korodi Teofil
18. Martinchi Ancuţ a-Cosmina
19. Nichi Ovidiu Că lin
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20. Oprea Adina Florentina
21. Pecican Silviu Ioan
22. Pintin Mirabela-Florentina
23. Pocş oarăIoan
24. Pop Alin
25. Sari Florina-Sabina
26. Sarvici Gabriel
27. Szuda Natalia
28. Velescu Simina Florentina
29. Vlaicu Diana
i?pj|

Promoţ ia 2001/2002
dirig. Foster Cornelia
şt

1. Alistir Mariana
2. Andraş Teodor Floriij
3. Ardelean Daniel
l
4. Ardelean Darius-Ovi®
5. Bama Marcel Flaviufl
6. Bă rdă cuţMirabela 9
7. Benea Ioan-David ■
8. Calinovici Lucian NiH
9. Captiu Adriana ComP
10. Cîrpaci Irina
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21. Moţ Ionuţ Ciprian Nicolae
22. Pă curarRadu-Petru
23. Roman Ion
24. Silaghi Alexandra Bianca
25. Ş oimoş an
Sergiu Dorel
26. Ş urubaruBogdan
27. Velescu Cristian Ioan
28. Vesa Olimpiu
29. Vlaicu Samuel
30. Pocş oarăAndrei Cornel

Codoban Cristian
Dubaş Marius Daniel
Grigore Rafael Vlad
Iile Danina Luiza
Itu Aurelian
Jucu Emanuela
Korodi Maria
Marincat Liana Adelina
Mechereş Marcel
Morodan Cristian

Promoţ ia 2002/2003
dirig. Hă rdă Liana
uţ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a Vlll-a A
1. Boji Cristian Marian
2. Boji Gianina Nicoleta
3. Calinovici Cameiia-Viorica
4. Giurchi Ana
5. Ile Voicu
6. Ioţ i Flavius Paul
7. Neaga Radu Dacian
8. Noţ ingher Violeta
9. Petruţ a Ciprian Lucian
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Pop Valentin Că lin
Pintin Loredana
Pocş oarăDavid
Roman Ramona Ioana
Savi Alin Beniamin
Seviciu Daniel Eugen
Sigheti Saul
Ş oimoş an
Lavinia Codruţ a
Vârtaci Daniela Cerasela

Clasa a VNI-a B
Dirig. Oancea Alexandra
10. Pop Valentin Că lin
11. Rîmboiu Ioan
12. Rujescu Flavius-Vasile
13. Sari Cristina Maria
14. Seviciu Daniel-Eugen
15. Stoleriu Sebastian
Constantin
16. Vesa Samuel

1. Agrijan Claudiu
2. Bemath Mariana
3. Buftea Remus-Radu
4. Cîrpaci Ghiorghe Cristian
5. Cîrpaci Hozu-Nelu
6. Cîrpaci Sorin
7. Covaci Manole
8. Huzur Ion
9. Lup Anca

Promoţ ia 2003/2004
dirig. Florica Vesa
1. Ardelean Daniela
2. Babuţ ia Teodora
3. Baichici Emina
4. Bă ieţ iValentin-Emilian
5. Butunoiu Alexandru
6. Că prarAncuţ a
7. Giurchi Larisa
8. Hanc Paul
9. Ioţ ii Dorin
10. Iile Adrian-Cristian
11. Iile Cassian-Roberth

12. Lescheian Ana Maria
13. Lup Denisa Mirela
14. Miloş Iosif
15. Naghiu Că lin-Dă nuţ
16. Pop Vasile Samuel
17. Pleş aDaniel-Gheorghe
18. Să lă gean
Denisa-Simona
19. Sevuţ Andreea Monica
20. Stan Traian
21. Szuda Marian-Andrei
22. Vlaicu Lidia
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Promoţ * ia 2004/2005
Dirig. Foster Cornelia
1. Ardelean Caleb
2. Ardelean Denisa-Liliana
3. Babuţ ia Teona
4. Bă ieţ iAncuţ a-Angela
5. Bibarţ -Bulzan Edina
6. Boghian Magda
7. Că prarSimona
8. Cîrpaci Samuel
9. Dă scă lescu
Lidia
10. Dumitraş cuCristina
11. Grigorean Roxana
12. Banc Bianca
13. Ile Marcel Radu
14. Iile Cassiana-Robertha

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Korodi Emanuel
Morodan Daniel-Dorel
Pă ş cuţAlexandra-Ioana
i
Pinitin Samuel
Pleş aNaomi
Pocş coarăValentin
Pop Claudiu
Suciu Gabriela-Adina
Tuduran Mircea-Marius
Ţ ica David-Adorian
Ţ ica Flavia-Carmen
Vlaicu Danusia
Vistovschi Stanislav-Andrei
Ză pucAmalia-Cristina

I-

Promoţ ia 2005/2006
înv. Pai Ioati, Corina Ursu^iris^a^^vi^J^i^lexandniBwi^j^i
]. Ardelean Andrei
A
\ flWI jjfe'
B® 'J
2. Bă rdă cuţSilviu-Cosmia
^
fi
^
3. Costina Simona-Elena P
^
n\
s
4. Grigorean Fabiana
I
5. Ile Emanuel-Paul
|
•f
6. Lescheian Petru
1
■i
7. Nicodin Andreea-IoanaJ•,
8. Pantea Adina-Mihaela i\
9. Pocş oarăValentin
*
10. Pop Claudiu
j
11. Râmboiu Florin-Gabr^
12. Savi Michael
16. Vasilică Constantin-Că tă lin
13. Senegeac Emanuela
17. Vesa Liviu
14. Stai Flavius-Cristian
18. Ză pucBianca-Larisa
15. Szuda Gabriel

hi

Promoţ ia 2006/2007
înv. Braif Voichita, dirig. Hă rdă Liana
uţ
1. Babuţ ia Ruth
2. Buftea Elvis
3. Captiu Ana-Maria
4. Cârpaci Florica
5. Dă scă lescu
Eunicia
6. Domş aAndrei
7. Florian Lorena
8. Ghiţ Eduard
9. Grigorean Demetrius
10. Grigorean Ruben
11. Ile Florin
12. Jucu Daniela
19. Petruţ a Ramona
13. Korodi Lidia
20. Pinitin Daniel
14. Medregan Marius
21. Pintilei Lidia
15. Neaga Ramona
22. Pop Andreea Tunde
16. Nemet Melinda
23. Seneageac Cristina
17. Nicolici Nicu
24. Tă maşAna-Maria
18. Pariţ a Larisa
25. Ţ erei Adriana
26. Ulea Ancuţ a
40

I

Promoţ ia 2007/2008
înv. Monica Bulie, c/irig. Tă tarLavinia

1. Baş aEmanuela-Ionela
2. Burzo Daniel-Aurelian
3. Calinovici Daniel-Cristian
4. Că prarRebeca
5. Giurchi David
6. Ghiţ Daniela-Ramona
7. Ile Corina
8. Ile Oana
9. Korodi David

10. Lază rEstera
11. Lixandru Darius
12. Nicolici David
13. Pantea Andrei-Adrian
14. Pocş oarăAlbert
15. Pop Lidia
16. Pop Mihai
17. Puş că Emanuel
u
18. Senegeac Emanuel

Clasa a VlII-a
Dirig. Vizental Mihaela

1. Ardelean Eliab
2. Bernath Alin Dorel
3. Cîrpaci Irina
4. Cosma Andreea Ana-Mari
5. Ghiţ Gabriel Romică
6. Ghiţ Ioan
7. Grigorean Ximena
8. Iosif Liliana Ioana
9. Korodi Moise
10. Mezei Marius Ilie
11 .Pinitin Beniamin
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r
12. Pocş oarăBertha Florentina
13. Savi Cristian Daniel
14. Stancu Alex Constantin
15. Strajici Flavius Timotei
16. Vîrtaci Gabriel Ionel
Clasa a Vil-a
înv. Ursu Corina, dirig. Groza Claudia (2006/2007), Blagoi CarolinClaudia (2007/2008), Waldvogel Brigitte-Gloria (2008/2009)
1. Babuţ ia Theo-Hadasa
2. Benea Florina-Daniela
3. Calinovici Florina
4. Ceapraga Adriana
5. Ciudan Ilie
6. Florian Francesca
7. Furtun Doriana
8. Gavliuc Antonela
9. Ghiţ Patricia-Rahela
10. Giurchi Ruben
11. Iană şCarina
12. Ioţ i Darius-Petru
13. Lixandru Daria
14. Muntean Sergiu Ră itan
15. Nichi Casian-Petriş or
21.Sabo Claudia-Tabita-Adina
16. Nicodin Ximena Ana Maria
17. Pantea Daniel
22. Stoi Lorena
23. Ţ ica Raluca-Florina
18. Pariţ ă Robert-Ş tefan
19. Pop Alexandru-Petru
24. Zubaş cuSergiu-Marinel20. Riviş Iustin-Mihai
Ioan
Clasa a Vl-a
înv. Braiţ Voichifa, dirig. Hă rdă Liana
uţ
1. Andrei Mă dă lina
2. Ardelean Paula
3. Bă ieţ iVlad Rafael
4. Benea Mă dă lin
Denis
5. Bemath Bianca Alina
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6. Bemath Maria Teodora
7. Cîrpaci Ţ inu
8. Dă ră ş tean
Mirel Laurenţ iu
9. Dă scă lescu
Larisa Debora
10. Ghiţ Emanuela
11. Ghiţ Patrick Andrei
12. Giurchi Ana-Maria
13. Giurchi Teofil
14. Grigorean Sefora
15. Ioţ i Andrada Florina
16. Lixandru Maria
17. Muntean Roman
18. Nemet Karoly Nicu
19. Nichi Emanuel Ioan
20. Pantea Andreea Monica

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Senegeac Aurehan
Seviciu Cristian
Subu Danina Laura
Trif Oana Claudia
Tuduran Alina Roxana
Vesa Elisei
Zubaş cuRomina Ionela

Clasa a V-a
înv. Buhe Monica,
Dirig. Tă tarLavinia

1. Benea Roxana-Mihaela
2. Cîrpaci Fernando
3. Ciudan Olivia
4. Covaci Adrian
5. Covaci Comei
6. Criste Daniel-Flavius
7. Florian Ileana-Marinela
8. Ghiţ Dalaris-Roberta
9. Ghiţ Lucas-Onasis
10. Ghiţ Sonia
11. Lă că tuş
Leonard-Roberto
12. Olari Stelian Marius Ioan
13. Pantea Filip-Cristian
14. Pîrnevan Casandra-Doina
15. Pintin Rebeca Ionela
16. Pleş aDiana-Sorina
17. Pocş oarăNatalia

i

i

18. Pop Claudia
19.Rîmboiu Ionatan-Comel
20. Stan Draghina-Daiana
21. Stancu Ancuţ a Romina
22. Stancu Denis Rafael
23. Strajici Denis Emanuel
24. Teglaş Daniel-Alexandru
25. Ţ erei Gabriel Silviu
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Clasa IA
Insfit. Bulie Monica
1. Ardelean Claudiu
2. Butunoi Alexandra-Ionela
3. Chelmă ganGabriela Nicoleta
4. Cîrpaci Roman
5. Covaci Gheorghe
6. Covaci Jean
7. Covaci Petrică
8. Damian Vlad-Andrei
9. Florian Daniel-Iasmin
10. Ghiţ Ronela-Loredana

r

Clasa I B
Instit. SifnuIov Cornelia Nicoleţ a.^
1. Ardelean Lucas
2. Că ldă raş
Samuel
3. Ciumpe Adelina
4. Covaci Leondardo
5. Covaci Patriciu-Valentin
6. Criste Adina-Sorina
7. Donţ n Andrei-Raul
8. Ghit Fabian
9. Grigorean Silviu
10. FIristea lulian-Comel
11. Pantea Adalian-Comel
12. Petreuş CosminLaurenţ iu
13. Popescu Alexandru-Ioan
14. Preda Sefora-Camelia
15. Rus Alexandru-Daniel
16. Strajici Sebastian-Andrei
Clasa a Il-a
Instit. Braiţ Voichiţ a
1. Anti Alexandru
2. Ardelean Valentin
3. Bulgă rescuLarisa-Sorina

11. Grigorean Timotei
12. Mezei Sergiu-Daniel-Florin
13. Pasă rePaula-Marisa
14. Pintin Valerica
15. Pop Mihaela
16. Rîmboiu Iosif-Beniamin
17. Stanciu Sergiu-Iosif
18. Teglaş Raluca-Alexandra
19. Tudorovici Patricia-Florina
20. Ză pucDaniela-Luisa
21. Zubaş cuDacian-Gabriel

4. Babuţ ia Silvan-Teofil
5. Chelmă ganClaudia
6. Cîrpaci Emanuela
7. Cîrpaci Loredana
8. Cîrpaci Roland
9. Dă scă lescu
Sefora
10. Ghiţ Roxana
11. Incescu Paul-Antonio
12. Kovacs Ioan Daniel
13. Lă că tuş
Marcu
14. Mîmea Patricia-Danina
15. Mîmea Sergiu-Petru-Florin
16. Olari Dă nuţ -Ioan
17. Preda Elisei
18. Roman Andreea-Daniela
!

a

î

Clasa a III-a
Instit. Corina Ursu
1. Ardelean Lorena Ana
2. Bernath Filip Daniel
3. Cîrpaci Beniamin
4. Criste Fabiana Andreea
5. Damian Cristian Dorin
6. Foster Rachela-Joyce
7. Ghiţ Daniel Ruben
15. Pantea Daniela
16. Pariţ ă David
17. Pleş aNatan Crinel
18. Popescu Irina Elena
19. Rediu Maria Mgdă lina
20. Rîmboiu Geanina Maria
21. Sabo Adelin Silviu
22. Stan Daniela
23. Toth Raluca Karolina
24. Vesa Otniel
25. Ză pucHanani Ioan

19.
20.
21.
22.
23.

Stan Alin
Trif Diana
Timiş Laurenţ iu Marian
Teglaş Mă dă lina-Manuela
Pop Denisa-Consuela

8. Ghiţ Natan
9. Glodeanu Ciprian Vasilica
10. Iile David Dorin
11. Lază rDaniela
12. Lixandru Beniamin
13. Luciu Patrick-Ioan
14. Miculită Francesca Emilia

26. Zubaş cuDenisa Melina
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Clasa a IV-a A
Inv. Budea Adriana
1. Andrei Ana Maria Ioana
2. Ciudan Adina
3. Ciudan Alina
4. Covaci Florin Petru
5. Fă tMă lina
6. Ghiţ Sara Doriana
7. Grigorean Onisim
8. Ioţ i Casiana Nadina
9. Mîmea Daiana Alina
10. Mîmea Ioan Lucian
11. Muntean Xena
12. Pai Andreea
13. Pop Cristian Mircea
14. Raş caMaria Raluca
15. Rîmboiu Pavel Emanuel
16. Subu Adorian Că tă lin
17. Timiş Andreea Valentina

Clasa a IV-a B
Instit. (Lucia lancu), Gherghinei Ioana Alexandra
1. Bemath Victor-Nicolae
2. Bogojel Cinzia Lorena
3. Cârpaci Alina
4. Cârpaci Tabita
5. Dă ră ş tean
Flavius Mă dă lin
6. Dă scă lescu
Adriana
Damaris
7. Florian Ana Maria
8. Florian Larisa Gabriela
9. Giurchi Ionatan
10. Hanc Florentina
11. Lipitor Daiana
12. Olari Cristian Ioan
13. Peri Iuliana Andreea
14. Pintin Otilia
15. Pop Denis Emanuel
16. Preda Daniela-Adelina
17. Tcglaş Daniela Denisa

=
:
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Capitolul V
ACTIVITĂ Ţ EXTRACURRICULARE
I
Prof. Cornelia Foster, director, grad I (biologie,educaţ ia tehnologică ,
opţ ional biologie: cultivarea viţ ei de vie, educaţ ia pentru să nă tate)
în anul 2006, eleva Pintilei Lidia din clasa a VlII-a, unde am
predat biologie, a participat la Concursul Naţ ional „împreună pentru
natură”, unde a obţ inut locul III. în anul 2008 mai mulţ i elevi de la
ş coala noastră au participat la Concursul Naţ ional „Vine, vine Moş
Cră ciun”, organizat de Ş coalaGenerală Pilu, unde elevul Luciu Patrick
din clasa a IlI-a a obţ inut premiul I. în anul 2008 am fă cutparte din
Comitetul de organizare pentru Olimpiada Naţ ională de Biologie. In
anii 2005, 2006, 2008, am fă cutparte din echipa de evaluatori/corectori
la olimpiada de biologie - etapa judeţ eană .
Cu diferite ocazii, (în cadrul unor parteneriate sau proiecte, să rbă tori,
acţ iuni etc.) în ş coalanoastră se desfă ş oară
diferite activită ţ iculturale ş i
educative cum ar fi: concursuri de creaţ ie literară , plastică , carnaval,
spectacole, excursii (la Castelul Huneazilor, Muzeul Judeţ ean Arad,
Gră dinaZoologică Timiş oara etc.). Cu diverse ocazii s-au desfă ş urat
activită ţ icare au vizat formarea de abilită ţ ide comunicare, tehnice ş i
antreprenoriale. De ex. concursuri tematice ca: „Cea mai frumoasă
pă puş ăecologică”, „Cel mai interesant om de dovleac”, „Jucă rii
naturale”, workshopul: „împreună la toate”. De-asemenea, datorită
bogatei tradiţ ii folclorice a localită ţ iiSâmbă teniactivează o echipă de
dansuri populare ş iun grup vocal care ne reprezintă cu cinste la orice
spectacole participă .
Ş coalanoastră este implicată în mai multe parteneriate, dintre care
voi menţ iona doar câteva: cu Ş c. Generală Nr. 22 Arad, Gră diniţ a
„Samariteanul” din localitate, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”
Arad. De-asemenea ş coala noastră are un parteneriat cu Asociaţ ia de
Caritate „Samariteanul” din Arad, context în care aceasta ne-a ajutat de
mai multe ori cu pachete pentru copii, jucă riietc. în 2008 am început
derularea unui proiect intitulat „învaţ ă pe copil calea pe care trebuie s-o
urmeze ş i când va îmbă trâninu se va abate de la ea”, un proiect în
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parteneriat cu Biserica Ortodoxă din localitate. Cu ocazia să rbă torilor
de iarnă am realizat două din acţ iunile din cadrul proiectului ş i anume
adunarea de fonduri ş i distribuirea pachetelor de Cră ciunbă trânilorş i
altor persoane aflate în dificultate din localitate.
In cadrul parteneriatului pe care ş coala noastră îl are cu Liceul
Teologic Baptist „Alexa Popovici” din Arad, s-au desfă ş urat
o serie de
acţ iuni de cunoaş tere a elevilor din cele două ş coli, de prezentare a
localită ţ iicu specificul ei, competiţ ii sportive ş idiferite jocuri. în urma
acestor activită ţ ielevii noş triş i-aufă cutnoi prieteni, aflând mai multe
lucruri despre viaţ a la oraş ,ş i-audezvoltat abilită ţ ilede comunicare ş i
de a fi bune gazde.
Fiind o ş coală din mediul rural, profilul cercurilor care există
vizează în general dezvoltarea unor abilită ţ i care să le folosească
elevilor în viaţ a de zi cu zi în mediul în care tră iesc.Astfel în cadrul
cercului „Prietenii naturii”, elevii au contribuit la amenajarea ş i
întreţ inerea spaţ iului verde din jurul ş colii, la plantarea pomilor, la
cură ţ eniaspaţ iului din centrul localită ţ ii,la confecţ ionarea unor jucă rii
ecologice etc. în cadrul cercului „Micii Gospodari”, atât fetele cât ş i
bă ieţ iiau desfă ş uratdiferite activită ţ iîn domeniul artei culinare sau de
confecţ ionare a diferitelor obiecte care ulterior au fost expuse pentru a
putea fi vă zuteş ide alţ ii.
în 5 octombrie 2008, cu ocazia „Zilei internaţ ionale a educaţ iei”
colectivul de cadre didactice de la Ş coaladin Sâmbă teni a primit
Diplomă de excelenţ ă . Datorită implică rii în buna organizare a
Olimpiadei naţ ionale de biologie în anul 2008, am obţ inut Diplomă de
merit. Am participat la Concursul „Sanitarii pricepuţ i” ş i am obţ inut
locul I pe zona Lipova ş ilocul IV pe judeţ .
în urma parteneriatului pe care l-am avut în perioada 2005-2007 cu
Saratoga High School din California, S.U.A., elevii noş tri au fă cut
cunoscut celor de acolo elemente specifice culturii româneş ti ş i în
special tradiţ ia vieţ ii de la ţ ară , care este total diferită de a celor de
acolo, iar ş coalanoastră a beneficiat de o serie de materiale didactice ş i
aparatură de laborator de înaltă clasă . Prin nenumă ratele acte de
donaţ ie, ş coalaa fost dotată cu 20 de calculatoare (care au fost montate
câte unul în fiecare clasă ,iar celelalte în laboratorul de informatică ),un
copiator, DVD-VIDEO player, tablă ş colară ,mobilier ş colar de o
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calitate foarte bună , constând în dulapuri metalice, birouri, scaune ş i
mese cu care au fost mobilate ş ase să li de clasă , mă suţ eş i scă unele
pentru gră diniţ ă .
în 2008 am stabilit un parteneriat cu Asociaţ ia M.A.M.A. din Arad,
în cadrul că reiala ş coalanoastră membri ai asociaţ iei au derulat acţ iuni
de educaţ ie sexuală ş i consiliere, precum ş i informarea elevilor despre
mă surilede prevenire ş iriscurile infecţ iei cu HIV.
în unitatea pe care o conduc, atât datorită condiţ iilor materiale create
în ultimii ani, cât ş i a relaţ iilor de bună colaborare între personalul
didactic, între acesta ş ipersonalul de îngrijire (Ardelean Vasile, Baiş an
Lucia, Savi Florica), elevi, pă rinţ i ş i comunitatea locală , există un
climat favorabil pentru desfă ş urareaîn condiţ ii optime a procesului
instructiv-educativ.
Prof. Marta Boji, grad I, limba ş iliteratura română
Sub îndrumarea d-nei prof. Boji Marta s-au desfă ş uratactivită ţ i
cultural-artistice, sportive ş i activită ţ i practice agricole (muncă
patriotică ). Ş coalaavea o echipă de volei ş i de fotbal, înv. Anghelin
Ioan se ocupa de dansurile ş colare. Elevii participau la olimpiade ş i
concursuri ş colare, mergeau în excursii cu cadrele didactice la:
Arieş eni,pe Semenic, jud. Timiş ,Peş teraUrş ilor,Bă ileFelix, Arad.
în timpul cât a activat ca directoare (1987/88-1995/96), cadrele
didactice participau la sesiuni de comunică riş tiinţ ificela Lipova, ţ ineau
lecţ ii deschise în cadrul cercului pedagogic, fiind interesate de
perfecţ ionarea continuă .
înv. Bă rdă cuţPetru
Domnul învă ţ ă torş i-a amintit câteva activită ţ i cum ar fi: dansuri,
serbă rila Că min,piese de teatru, excursii în sat, pe Valea Mureş ului,la
Ş iria, Ş oimoş Haţ
, eg, Sarmizegetusa. împreună cu elevii ş i cadrele
didactice a lucrat la strâns de spice sau pe plantaţ iile de la Ghioroc. A
muncit, ca ş i celelalte cadre didactice, elevi ş i cetă ţ eni,la construirea
noii ş coli.

50

i

Prof. Tă tarLavinia, gradul I, matematică ,diriginta clasei a V-a
A organizat olimpiada pe ş coală la matematică , piesa de teatru
„Punguţ a cu doi bani”, concursul „Că lă torie
în lumea matematicii” ş ia
participat cu elevii la concursul Cangurul. A pregă tit ş i a rezolvat
subiectele tezelor unice cu elevii. în cadrul orelor de fizică a creat
împreună cu elevii material didactic. De 1 mai a ieş itîmpreună cu elevii
ş colii pe dealurile de la Ghioroc ş i Miniş iar de 1 iunie a organizat
concursuri sportive la marginea satului. S-a implicat în organizarea
jocurilor în echipă din cadrul Carnavalului Toamnei ş i al Primă verii.
Doamna profesoară este preocupată de perfecţ ionarea sa, participând
împreună cu toate cadrele didactice la cursurile de perfecţ ionare de
„Consiliere ş i orientare”, Cursul de formare ş i dezvoltare profesională
din cadrul PIR, subcomponenta „Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice din mediul rural pe baza activită ţ ii proprii desfă ş urateîn
ş coală” cu o durată de 96 de ore, curs de formare în cadrul Programului
naţ ional de Dezvoltare a Competenţ elor de Evaluare ale cadrelor
didactice (DeCeE).
Prof. Hă rdă uţLiana, definitivat, franceză ,engleză ,
diriginta clasei a Vl-a
împreună cu clasa dânsei a vizitat Muzeul Judeţ ean Arad, Biblioteca
Judeţ eană ,Sala de lectură ,Sala Multimedia, Ş trandulNeptun Arad. A
organizat Recital de cântece în limba franceză , iniţ iindu-ş i elevii în
cadrul opţ ionalului „Franceza prin cântece” în această limbă elegantă .
A susţ inut lecţ ie deschisă la dirigenţ ie în cadrul cercului pedagogic pe
zonă : „Cum învaţ ă copiii”. A coordonat activită ţ ileCarnavalurilor. A
absolvit maş terulîn cadrul Universită ţ ii„Vasile Goldiş” Arad intitulat
„Managment educaţ ional” în 2006. în cadrul perfecţ ionă riicontinue a
absolvit „Profesorul ş iş coalaviitorului”, cursul de formare „Consiliere
ş i orientare”, cursul de formare ş i dezvoltare profesională din cadrul
PIR, subcomponenta „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul rural pe baza activită ţ iiproprii desfă ş urate
în ş coală” cu o durată
de 96 de ore. De-asemenea a participat la cursul de perfecţ ionare
internaţ ională la Timiş oara „Literatura francofonă” finalizat cu
adeverinţ ă . A participat la cursul organizat de Centrul Cultural Francez
în colaborare cu CCD Arad, „Limba franceză prin muzică”.
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Prof Vizental Mihaela, definitivat, istorie, geografie, engleză ,
cultură civică ,opţ ional istorie, diriginta clasei a VIII-a
A ţ inut lecţ ie deschisă „Bunele Maniere” la dirigenţ ie, lecţ ie
deschisă la istorie în cadrul cercului pedagogic pe tema „Stilul gotic ş i
stilul romanic”. A organizat excursii cu clasa la Muzeul Judeţ ean Arad,
Ş oimoş Mă
, nă stireade la Radna, Bă ileFelix. A participat cu clasa la
serbă rilede 1 dec., 1 mai (ieş irila pă dure),Cră ciun,Ziua Copilului.
Cursurile de perfecţ ionare absolvite: (2008) cursul de formare ş i
dezvoltare profesională din cadrul PIR, subcomponenta „Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice din mediul rural pe baza activită ţ ii
proprii desfă ş urateîn ş coală” cu o durată de 96 de ore, cursuri
organizate de CCD, ISJ, MEC „Character First” (tră să turide caracter),
maş terul „Managment educaţ ional” în 2005 la Universitatea „Aurel
Vlaicu” Arad, cursurile de formare în cadrul Programului Naţ ional de
Dezvoltare a Competenţ elor de Evaluare ale cadrelor didactice
(DeCeE), stagiu de formare „Consiliere ş i Orientare”, curs de formare
profesională organizat de SIVECO: AEL; cursuri postuniversitare la
Cluj de reconversie profesională , specialitatea geografie, (2 ani) în
cadrul PIR (Proiectul pentru învă ţ ă mântulrural), învă ţ ă mântgratuit la
distanţ ă la Universitatea Babeş -Bolyai, Cluj-Napoca, în cadrul
Facultă ţ iide Geografie. înscrisă la doctorat la Universitatea de Vest din
Timiş oara,catedra de istorie, Ş coaladoctorală internaţ ională dc istorie
conceptuală , având lucrarea de doctorat coordonată de prof. Victor
Neumann. A participat ia Simpozionul Internaţ ional organizat de
Universitatea „Aurel Vlaicu” cu lucrarea „Baron Francisc Neumann and
UTA”.
Prof Balint Georgeta, educaţ ie tehnologică ,desen
Responsabilă de frumoasele desene, obiecte decorative, felicită riş i
de împodobirea claselor ş ia coridoarelor, prof. Geta Balint încurajează
creativitatea ş ioriginalitatea. împreună cu elevii a împodobit bradul de
Cră ciun,a coordonat realizarea felicită rilor,a desenelor ş ia colajelor pe
diverse teme ş icu diferite ocazii: Cră ciun,Primă vară Toamnă
,
,Iarnă ,
1 ş i8 Martie, Ziua Copilului, Ziua iubirii etc. A confecţ ionat ornamente
(ş erpi,ghiocei, iepuraş ietc.) din: hârtie, lemn, seminţ e, clame de rufe ş i
alte materiale, îmbinând teoria cu practica. A organizat concurs de
împodobire a claselor între clasa a V-a ş i a Vl-a, concurs de desene cu
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florile primă verii,desene pe asfalt de Ziua Copilului etc. în orele de
educaţ ie tehnologică i-a învă ţ atpe elevi să aranjeze masa pentru diferite
ocazii. S-a ocupat de amenajarea panourilor cu desene ş i elemente
grafice. De-asemenea alte activită ţ i*au încurajat hă rniciaş i spiritul de
echipă : aranjarea lemnelor pentru iarnă , cură ţ areaparcului ş i a curţ ii
ş colii.
Prof Stoi Mircea, muzică
A participat la acţ iunea comunitară pentru strângerea de ajutoare
pentru bă trâni. A pregă titelevii pentru colindat în cadrul serbă rii de
Cră ciun. în orele sale foloseş te drept material didactic: powerpoint,
melodii ş i videoclipuri; familiarizează elevii cu diferite instrumente
muzicale: clarinet, orgă ,chitară ,trompetă ş iblockflote.
Prof Babuţ ia Teofil, pastor, religie penticostală ,definitivat
A organizat serbă ri de iarnă cu ocazia Naş terii Mântuitorului. A
participat la olimpiadă ş i la concursuri pe teme biblice. La Că minul
Cultural a participat la adunarea ecumenică .
Prof Curescu Ovidiu, religie penticostală
A organizat scenete pe teme biblice: Zacheu, Moartea lui Ioan
Boteză torul,Orbul Bartimeu. A discutat cu elevii despre problemele lor,
s-a rugat pentru ş iîmpreună cu ei. A pregă titelevii pentru olimpiada de
religie ş ide 1 mai a organizat cu elevii gră tarla iarbă verde.
Prof. Braif Ioan, preot, religie ortodoxă ,definitivat
Este implicat în proiectul parteneriat „învaţ ă pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze ş icând va îmbă trâninu se va abate de la ea”. Merge
cu elevii cu Crucea, organizează la Biserică serbă ri de Paş ti ş i de
Cră ciun. Participă la un concurs naţ ional organizat împreună cu
Mitropolia Constanţ ei, concurs pe tema Sfinţ ii, „Cea mai bună poezie,
Cea mai bună pictură” pentru copiii de la ciclul primar. La Că minul
Cultural a participat la adunarea ecumenică .
Prof Tudorache Bogdan, religie ortodoxă
în anul ş colar2007-2008, a pregă titelevii pentru a colinda cadrele
didactice. Este înscris la Maş terde Asistenţ ă Socială ,UAV, Arad.

53

Prof. Nicoară Florin, gradul II, ed. fizică
A pregă titechipa de fotbal ş ide volei a ş colii.A participat la turneul
de fotbal de 1 iunie organizat în cadrul parteneriatului „Prietenii între
inimi de copii”, locul III. A organizat campionate ş colare zonale; la
Ghioroc echipa a luat locul III. S-a implicat în parteneriatul cu Liceul
Teologic Baptist. în prezent este directorul Ş coliiGenerale Pă uliş .
Instit. Braiţ Voichiţ ci, gradul I
A participat la concursuri sportive, a fă cut excursii la marginea
satului de 1 mai ş i 1 iunie. A pregă titelevii pentru serbă riş colare. A
vizitat împreună cu elevii: Muzeul Ioan Slavici Ş iria,Ş trandulNeptun
Arad, Castelul Huniazilor, Parcul Dendrologic Macea, Gră dina
Zoologică Timiş oara ş i Muzeul Satului Bă nă ţ ean.A organizat Târgul
Copiilor, desene pe asfalt. A continuat studiile la Facultatea de Ş tiinţ e
Umaniste ş i Asistenţ ă Socială , Aurel Vlaicu, Arad. Titlul lucră rii de
gradul I este „Dezvoltarea creativită ţ ii în orele de limba ş i literatura
română la ciclul primar”. Este implicată în echipa de proiect
educaţ ional extracurricular „învaţ ă pe copil calea pe care trebuie s-o
urmeze ş icând va îmbă trâninu se va abate de la ea”.
Instit. Ursu Corina, gradul 1
A încheiat un parteneriat educaţ ional cu Ş coalaGenerală nr. 22
Arad Step by Step. în cadrul cercului pedagogic a organizat împreună
cu Ş coalaGenerală Vladimirescu o activitate cu pă rinţ ii ş i copiii la
pă dureaVladimirescu. A mers în excursii la Deva, Haţ eg, la Plop (în
sat, de 1 iunie); vizite la Muzeul Judeţ ean Arad, la teatrul de pă puş i,cu
bicicletele în jurul satului. A pregă titelevii pentru Cangurul, a organizat
concursuri la română ,matematică .A continuat studiile la Universitatea
Aurel Vlaicu Arad, a absolvit cursurile de formare PIR, AEL, A fă cut
parte din echipa de proiect în cadrul PIR intitulat „Un pas mic dar sigur
spre un mediu mai curat ş imai să nă tos
”, cursuri de abilită ţ ipractice.
A susţ inut lecţ ie deschisă ş i referate la cerc pedagogic la ora de
matematică . A organizat desene pe asfalt, concurs de felicită ri, de
compuneri. A publicat un articol cu ocazia Zilei Educaţ iei organizat de
Ş coalaGenerală „Aurel Vlaicu” Arad în volumul colectiv împreună ,pe
calea... cunoaş terii. Ghid pentru pă rinţ i,articol intitulat „Disciplina,
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cheia conduitei cooperante” împreună cu Simona Cancă .Este implicată
în proiectul educaţ ional extracurricular „învaţ ă pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze ş icând va îmbă trâninu se va abate de la ea”.
Instit. Iancu Lucia, definitivat
A participat împreună cu d-na înv. Budea Adriana la vizitarea fermei
zootehnice din sat ş ia unei gospodă riiîn cadrul cercului pedagogic de
cunoaş terea mediului. A organizat concursul cu tema rutieră în
colaborare cu agentul Pă ră uanVasile „Micul pieton” ş i „Să circulă m
corect”! A colaborat cu revista „Doxi” ocupându-se de distribuirea ei în
ş coală în
. cadrul cercului pedagogic a fost numită membră în echipa dc
proiect „O nouă abordare a curriculumului”. A participat la un concurs
de machete (oraş ul) în cadrul Carnavalului Primă verii.A participat la
cursurile de formare: „Consiliere ş i orientare”, Programul de formare
organizat în cadrul PIR ş i a absolvit Facultatea de Ş tiinţ eUmaniste ş i
Sociale, secţ ia Română -Engleză Ală
. turide celelalte cadre didactice ş i
de gră diniţ ăa vizitat Gră dina Zoologică ş i Muzeul Satului Bă nă ţ ean
Timiş oara.
Inv. Budea Adriana, gradul I
A participat la excursii la Alba-Iulia, Haţ eg, Peş teraUrş ilor,Muzeul
Criş urilor, Oradea, Timiş oara, Brad (Muzeul Aurului), Parcul
Dendrologic Macea, Bă ile Lipova, Arad (parc, muzeu, teatru). Este
implicată în proiectul educaţ ional extracurricular „învaţ ă pe copil calea
pe care trebuie s-o urmeze ş icând va îmbă trâninu se va abate de la ea”.
A organizat: desene pe asfalt, concurs de să niuţ e, felicită ri de Paş ti,
Cră ciun,ouă încondeiate, colaj, sebare de Ziua Mamei, confecţ ionare
de mă rţ iş oare,
întreceri sportive de Ziua Copilului. A participat cu elevii
la Cangurul ş ila concursul organizat de Ş c.Gen. Pilu „Vine, vine Moş
Cră ciun!” unde au câş tigatlocul II ş iIII la desen ş imască de carnaval,
în cadrul cercului pedagogic a prezentat un referat ş i portofoliile
elevilor ş i a organizat concurs de compuneri „Că rticicaiernii”; tot la
cerc împreună cu Iancu Lucia a efectuat o vizită la ferma zootehnică .A
coordonat proiectul la cultură civică „Prietenul meu cel mai bun”. A
ţ inut lecţ ie deschisă la limba română ş i în cadrul comisiei metodice a
prezentat o lecţ ie deschisă la matematică „Ordinea efectuă rii

55

operaţ iilor”. A urmat cursurile de formare: „Consiliere ş i orientare”,
PIR ş iIa Universitatea Aurel Vlaicu „Institutorul ş coliide mâine”.
Instit. Buhe Monica, gradul II
A vizitat împreună cu elevii Parcul Dendrologic Macea, Ş trandul
Curtici, Muzeul de Ş tiinţ eArad, Muzeul de Artă Arad, Teatrul de
Marionete, Parcul Copiilor. în fiecare an iese cu copiii în sat la cules de
muş eţ el, tei ş i soc. De-asemenea organizează concursul „Copaci
înfloriţ i”, ouă încondeiate, desene pe asfalt de Ziua Copilului. A vizitat
obiectivele turistice din Arad: faleza Mureş ului, Sala Polivalentă ,
Bazinul de înot „Delfinul”, Muzeu ş i a ieş it cu elevii la pizzerie. A
prezentat referatul „Tehnici de lucru la abilită ţ ile practice” în cadrul
cercului pedagogic. A absolvit cursurile de formare: „Educaţ ie
economică ş i antreprenorială eficientă” finalizat cu atestat de formare
continuă a personalului didactic, PIR, AEL, „Consiliere ş i orientare”.
Ş i-a completat studiile împreună cu d-nele Ursu Colina ş i Braiţ
Voichiţ a, „Psihopedagogia învă ţ ă mântului
primar ş ipreş colar”.
Instit. Ş erbanGheorghita, gradul II
în fiecare zi pe scaunul de la calculator, „Scaunul autorului”, elevii
povesteau o întâmplare pe care au observat-o în drumul spre/sau de la
ş coală . A vizitat Lunca Mureş ului, efectuând observaţ ii asupra
fenomenelor naturii, Muzeul de istorie Arad. A organizat jocuri ş i
concursuri pe echipe la diferite materii (ex. „Micul gospodar” de
pregă tireş i organizare a mesei). La ş tiinţ ea folosit calculatorul pentru
prezentarea animalelor domestice ş i să lbatice, audiţ ii. La abilită ţ i
practice a folosit materiale textile ş i naturale ş i a pregă titexpoziţ ii la
sfârş it. A urmat cursurile de formare: „Teoria Evaluă rii ş i a
Curriculumului”, „Consiliere ş i orientare”. Ş i-acontinuat studiile la
Facultatea de Ş tiinţ eleEducaţ iei, Aurel Vlaicu, Arad.
înv. Monica Iacob, directoarea Că minuluiCultural Să mbă teni
A organizat jocuri ş i concursuri pe diferite teme. La Carnavalul
Primă verii” a participat cu elevii cu desene ş ia organizat concursuri la
abilită ţ ipractice. împreună cu d-na Bulie Monica mergea la cules de tei,
aveau activită ţ iîn natură în sat. A pregă titelevii pentru serbă rilede
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sfârş it de an ş colar, de 1 martie ş i 8 martie. A absolvit cursul de
calculator de la Media Soft, PIR, AEL. Din anul 2008 este noua
directoare a Că minului Cultural unde a organizat: Balul de Sf. Ion,
întrunire ecumenică ,serbare de Cră ciun,dansuri populare.

Impresiile elevilor:
Ardelean Paula, clasa a Vl-a:
„Acum 2 ani am participat la concursul de matematică „Cangurul” ş i
am obţ inut un punctaj mare. Ş ila campionatul de volei am participat ş i
la concursul de desen ş iam câş tigatpremiul I la Carnavalul Primă verii
la secţ iunea Poezii.
îmi amintesc că în 2003, într-o zi de septembrie, mai precis în 15
sept., am pă ş itsfioasă în ş coala ce urma să o frecventez mult timp.
Totul era nou. Urma să îmi cunosc colegii, dar mai ales pe învă ţ ă toarea
(d-na Braiţ Voichiţ a) cu care urma să îmi petrec urmă torii 4 ani de
ş coală Dânsa
.
avea ochii blânzi ş i în privirea ei se vedea dragoste ş i
înţ elegere. Cu fiecare zi petrecută la ş coală descopeream noi lucruri
prin care eu înţ elegeam mai bine lumea în care tră iescş iprin care îmi
îmbogă ţ eamvocabularul. Ş ianii treceau precum trece ş i viaţ a noastră .
După cei 4 ani petrecuţ i ală turide învă ţ ă toareamea, a venit timpul să
pă ş escpe un nou drum... Parcă ş i acum îi vă d ochii înlă crimaţ i de
durerea despă rţ irii.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns ş i în ciclul gimnazial: noi
profesori, noi reguli, totul se schimbase. însă profesorii nu erau duri
cum îmi imaginasem. Am cunoscut-o pe doamna dirigintă ş i pe ceilalţ i
profesori. Acum, când am ajuns în clasa a Vl-a ne este dor de d-na
Blagoi Carolin (română )ş ide d-1 Curescu Ovidiu (religie penticostală ).
Toţ i profesorii siint foarte buni ş iînţ elegă toriş ine înţ elegem bine cu ei.
îi mulţ umim doamnei directoare care se ocupă de ş coala aceasta ş i
pentru numeroasele excursii organizate de profesori! Dumnezeu să le
ră splă tească pentru efortul depus! Această ş coală este foarte
frumoasă ... îmi voi aminti mereu de ea pentru că aici mi-am petrecut
timpul în folosul meu ş i am învă ţ at lucruri minunate... O amintire
frumoasă am de Cră ciunul2008 când am mers la cei bă trâniş i i-am
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colindat. Unii plângeau, alţ ii se bucurau. Mereu îmi voi aminti de acele
momente când am putut face bucurii unor oameni”.
Lorena Stoi, clasa a Vil-a:
„Eu am participat la un concurs de religie împreună cu Lixandru Daria,
Babuţ ia Hadasa, Ghiţ Patricia, Giurchi Ruben, Pariţ ă Robert”.
Ioţ i Darius, clasa a Vil-a:
„Ş coalaaceasta îmi aduce aminte de multe întâmplă ri cum ar fi
excursia la Plop din clasele primare sau când am fost la terenul de
fotbal de am adunat pietrele pentru a semă naiarba. îmi amintesc când
am fost la teatru la Arad ş iîn parc. îmi place că avem sală de sport mare
ş i putem juca volei ş ibaschet. Mie îmi place la ş coalăcă este aproape
de casă ş i mă trezesc cu o oră mai târziu. De la profesori am învă ţ at
lucruri bune”.
Senegeac Aurelian, clasa a Vl-a:
„Eu am învă ţ atcum să conjug verbul „to be” la English. îmi place
sportul ş i pauza. Profesorii sunt buni ş id-na dirigintă îmi place că ne
face morală”.
Ghiţ Patricia, clasa a VII-a:
„Primul concurs la care am participat a fost Cangurul, un concurs la
matematică .Am primit la sfârş ito diplomă ,dar m-a ajutat foarte mult
acest concurs. Alt concurs a fost cel de desene ş ipoezii create de noi. Ş i
acolo am primit o diplomă ş iniş tedulciuri. Anul acesta a fost olimpiada
la română la care am participat ş ieu, deş inu am trecut mai departe doar
colega mea, Babuţ ia Hadasa.
Despre ş coală vă pot spune că e cea mai frumoasă din câte am
întâlnit. Profesorii sunt buni cu noi ş ine învaţ ă multe lucruri.
Eu le mulţ umesc pentru sacrificiul lor de a veni în fiecare zi la noi la
ş coalăş ipentru că ne suportă în fiecare zi aş acum suntem. în special îi
mulţ umesc ş id-nei directoare pentru tot ce face pentru noi ş i ş coalăş i
pentru sacrificiile dumneaei. Asemenea persoane trebuie respectate!”
Cîrpaci Ţ inu, clasa a Vl-a:
„Ş coalao să mă ajute peste ani. Trebuie să citim, altfel nu putem să
scriem ş isă vorbim frumos. Profesorii ne explică bine ş ine învaţ ă ca pe
copiii lor. Ei nu strigă pe noi ş iîncearcă să ne facă să înţ elegem. Noi
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trebuie să fim civilizaţ i la ş coală îmi
. place să scriu, să citesc ş i multe
alte lucruri”.
Pariţ ă Robert clasa a Vil-a:
„Mie profesorii îmi plac la nebunie, mai ales de doamna profesoară
de matematică ...Ş coalaîmi place pentru că se amenajează : se fac
vestiare; doamna directoare îş idă foarte mult silinţ a pentru ş coală Eu
.
dacă învă ţ bine la ş coală merg
,
la un liceu bun ş i îmi formez viitorul
prin ş coală De-aceea
.
mă ajută ş coaladin punctul meu de vedere”.
Andrei Mă dă lina,
clasa a Vl-a:
„Am participat la concursul de matematică „Cangurul” la care am
avut un punctaj destul de mare, fiind pe primul loc pe ş coală Am
.
participat ş ila olimpiada de matematică unde am avut un punctaj destul
de bun. în clasele 1-IV am avut-o ca învă ţ ă toarepe doamna Braiţ
Voichiţ a, iar acum o am ca dirigintă pe doamna profesoară Hă rdă uţ
Liana. Materiile mele preferate sunt: matematica, desenul ş i limba
română .Doamnele ş idomnii profesori sunt simpatici ş iindulgenţ i, deş i
câteodată când îi supă ră m
ne ceartă ş i ne dau teste. în clasele mai mici
mă speriam că o să fie greu când voi fi mai mare, dar cu domnii ş i
doamnele profesoare este uş orş iînţ eleg lecţ iile din clasă fă răsă -mibat
prea mult capul acasă .îmi place la ş coală !!!
Trif Oana, clasa a Vl-a:
„Am participat la concursul de matematică „Cangurul” ş i la
olimpiada de matematică unde am obţ inut un punctaj destul de mare.
Am mai participat la Carnavalul Primă veriiunde am luat locul întâi la
compunerea de poezii. La ş coalăîmi place foarte mult ş iîmi plac toate
materiile. Domnii ş i doamnele profesoare sunt foarte buni cu noi ş i ne
explică tot ce nu înţ elegem. Este super la ş coală !!!
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ANEXE
CURR1CULUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume: Foster Cornelia
E-mail: comelia.foster@gmail.com
Naţ ionalitate: Română
Data naş terii:9 Octombrie 1960
EXPERIENŢ Ă PROFESIONALĂ
-1990- ş ipână în prezent: Ş coalaGenerală Sâmbă teni
-profesor titular pe catedra de biologie
-1990-2005 -responsabila comisiei metodice a diriginţ ilor ş i a
profesorilor de matematică ş iş tiinţ e.
-membru în Consiliul de administraţ ie al ş colii.
-2001-2004 Consilier pentru proiecte ş iprograme educative, ş colare
ş iextraş colare.
-2005-2009 Director
-1986-1990 Detaş ată la mai multe ş coli din judeţ ul Arad: Ş coala
Generală Ş iria, Casa Pionierilor ş i Ş oimilorPatriei Ş iria, Lic. D.
Ţ ichindeal, Ş coalaGenerală Ghioroc, Ş coalaGenerală Vladimirescu,
prof. biologie
-1982-1986 Ş coalaGenerală Boiu - jud. Bihor, profesor titular pe
catedra de biologie-agricultură
-responsabila comisiei metodice a profesorilor de ş tiinţ e
-membru în consiliul de administraţ ie al ş colii.
EDUCAŢ IE Ş IFORMARE
- 2008 - Lucrarea de licenţ ă la absolvirea Facultă ţ ii de Ş tiinţ eale
naturii din cadrul Univ. “Aurel Vlaicu” Arad intitulată Influenţ a irigă rii
asupra procesului de rigogeneză La Vitis Vinifera
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- 2008 - Cursul de formare ş i dezvoltare profesională din cadrul PIR,
subcomponenta „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul rural pe baza activită ţ iiproprii desfă ş urate
în ş coală” cu o durată
de 96 de ore. In cadrul acestui curs am susţ inut trei activită ţ i
demonstrative pentru colegi (30 .de credite)
-2007 - Casa Corpului Didactic Arad - Stagiu de formare "Consiliere ş i
orientare" (25 de ore), adeverinţ ă
-2006 - Univ. “Aurel Vlaicu” Arad - Curs de perfecţ ionare de lungă
durată (260 ore) „Managerul noii ş coliromâneş ti”(Certificat)
-2006 - Ş c.Generală Sâmbă teni- Curs de pregă tireîn vederea utiliză rii
Ael- (30 de ore), adeverinţ ă
-2005- Universitatea din Oradea - Gradul didactic I- (Certificat) media
10 intitulat Valorificarea rezultatelor cercetă rii viticole în cadrul
activită ţ ilorcu elevii, prin curriculumul la decizia ş colii
-2005 - Curs de formare în educaţ ia pentru să nă tate,din cadrul
Programului Naţ ional „Educaţ ia Pentru Să nă tate în Ş coala
Românească”(Certi ficat)
-2003 -Universitatea “Vasile Goldiş” Arad, Atestarea cunoş tinţ elorde
limbă engleză (Certificat)
-2003 - BBComputer Arad - Curs de perfecţ ionare „Utilizarea
microcalculatoarelor compatibile IBM - PC, sub sistemul de operare
Windows 498”(Certificat), nota 10.
-2002- Universitatea din Oradea - Gradul didactic II- (Certificat) media
9.90
-2002- Moneasa - Instruirea consilierilor pentru proiecte ş i programe
educative, ş colareş iextraş colare.
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-1988- Centrul de Perfecţ ionare a Cadrelor care Muncesc cu Pionierii
Cluj - Curs central de perfecţ ionare în profilul agro-biologie,
adeverinţ ă ,calificativul f.b.
-1985- Universitatea din Cluj Napoca, Definitivare în învă ţ ă mânt(Certi ficat) media 10
-1979-1982- Institutul de învă ţ ă mânt
Superior Baia Mare, Facultatea de
Pedagogic durata (3 ani), Diplomă de absolvire,
învă ţ ă mânt
Profil - Biologie
1975-1979 - Liceul de Matematică -Fizică“ Miron Constantinescu”
-Diplomă de Bacalaureat, Profil Chimie-Biologie
1971- 1975- Ş coalaGenerală Ghioroc-jud. Arad
1967-1971 - Ş coalaGenerală Sâmbă teni-jud.Arad
APTITUDINI Ş ICOMPETENŢ E PERSONALE
- Limba maternă :Română
- Limbi stră inecunoscute: limba engleză : citit - excelent, / vorbit excelent, / scris-bine

i

- Aptitudini ş icompetenţ e artistice
- Teatru de amatori - Curs de teatru la Ş coalaPopulară de Artă
Baia Mare, absolvit în timpul studenţ iei
-Aptitudini ş icompetenţ e sociale:
- profesor cu o vechime de 28 de ani
- director de ş coală
- consilier în cadrul Consiliului Local Pă ulişcu al treilea mandat
-responsabila Comisiei pentru învă ţ ă mânt,cultură , să nă tate,protecţ ie
socială ,activită ţ isportive ş ide agrement.
în acest context buna comunicare ş imunca în echipă sunt absolut
indispensabile.
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- Fiind că să torităcu un cetă ţ ean american, tră iesc într-un mediu
multicultural (cu vizite în S.U.A. ş i vizitatori din S.U.A.) în care
abilită ţ ilede comunicare ş iaptitudinile sociale sunt foarte importante.
Aptitudini ş icompetenţ e organizatorice:
- Din 1982 de când am terminat facultatea, am fost dirigintă în
fiecare an
- responsabilă de comisia metodică de specialitate.
- consilier pentru proiecte ş i programe educative, ş colare ş i
extraş colare.
- Am organizat ani la rând tabere de copii ş itineri, naţ ionale ş i
internaţ ionale. Având în vedere cele mai sus menţ ionate, am fost
nevoită să -mifolosesc ş isă -midezvolt spiritul organizatoric.
- Ca director de ş coală conduc
,
un numă rde 220 de elevi, 40 de copii de
gră diniţ ă 23
, de angajaţ i ş iadministrez bugetul ş colii.
- Este al patrulea an de când conduc ş coala, timp în care am renovat
complet sala de sport, sala profesorală ,direcţ iunea, secretariatul. Am
înlocuit în întregime mobilierul din să lilede clase cu mobilier modem,
o parte nou, ş io parte obţ inut din donaţ ii din Olanda.
- în 2007 am realizat reparaţ ia capitală la acoperiş ul ş colii, lucrare în
valoare de 230 000 lei, bani obţ inuţ i prin hotă rârede guvern.
- în 2008 s-a realizat introducerea sistemul de încă lzire centrală cu
combustibili solizi lucrare în valoare de 250 000 lei, bani obţ inuţ i tot
prin hotă rârede guvern.
- în 2008 s-a început derularea uni proiect de extindere a clă diriiş colii
cu o sală de bibliotecă ,sală de lectură ,două să lide clasă ,vestiare ş i
grup sanitar pentru sala de sport, cu bani obţ inuţ i tot prin hotă rârede
guvern.
- Am dotat ş coala cu un numă rde 22 de calculatoare ş i un copiator
modem, obţ inute tot din donaţ ii.
- Am amenajat un laborator de biologie modern cu resurse financiare de
la bugetul local ş idin sponsoriză riinterne ş iexterne.
- Am donat personal ş coliiun microscop performant nou (M 3503DF),
cu videocameră (SVMA48 Swiftcam USB), obţ inut din S.U.A.
- Ca ş i consilier în cadrul Consiliul local al comunei Pă uliş ş i
responsabilă a Comisiei pentru învă ţ ă mânt,cultură ,să nă tate,protecţ ie
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socială , activită ţ i sportive ş i de agrement, am amenajat în 2002 o
gră diniţ ămodernă în localitatea Sâmbă teni,cu resurse financiare de la
bugetul local ş idin sponsoriză riinterne ş iexterne.
Aptitudini ş icompetenţ e tehnice:
- Capacitate de utilizare a microcalculatoarelor compatibile IBM - PC
ş iMac. Programele - Word, Excel, PowerPoint, cunoş tinţ edobândite în
urma cursurilor de perfecţ ionare mai sus menţ ionate. Programele iPhoto ş iPhotoshop, ca un hobby personal.
- Capacitate de utilizare a aparatului de fotografiat digital, tot ca un
hobby personal.
Permis de conducere - Posed permis de conducere categoria B, din
anul 1991.
Alte informaţ ii:
-1993 ş i 1994 Am fă cutparte din Asociaţ ia Educatorilor Creş tini din
România ş i am participat la Conferinţ a Naţ ională a Educatorilor
Creş tini din România, la Cluj ş i respectiv la Arad, desfă ş uratesub
conducerea organizaţ iei internaţ ionale “ACSI”
- 2001 - Am vizitat o ş coalăîn California,“Saratoga High School”, ş i
am asistat la cîteva ore de biologie pentru a avea un termen de
comparaţ ie în ceea ce priveş tedotarea ş idesfă ş urarea
orelor.
-2001-2002 Am fost director de tabă răla Dezna.
-2003 - Am participat la Concursul “Sanitarii pricepuţ i” - ş iam obţ inut
locul I pe zona Lipova ş ilocul IV pe judeţ .
- Am participat la un schimb de experienţ ă în domeniile
învă ţ ă mânt,cultură , administraţ ie între corn. Pă uliş ş i localitatea
Ottomos din Ungaria.
-2005, 2006, 2007 - Am fost membru în comisia de corectare la
olimpiada de biologie etapa pe municipiu ş ijudeţ .
- Mi s-a acordat gradaţ ia de merit ca profesor de biologie, 2005
-2005 - Am stabilit un parteneriat educaţ ional cu o ş coală din
California, “Saratoga High School” prin care am obţ inut material
didactic modem pentru laboratorul de biologie.
- 2008 - M-am implicat în organizarea Olimpiadei Naţ ionale de
biologie care a avut loc la Arad, obţ inând Diplomă de merit.

64

i

!

i

Curriculum
vitae
Europass

•X
europass

I

Informaţ ii personale
Nume,Prenume
E-mail(uri)

Blagoi Carolin Claudia

Naţ ionalitate
Data naş terii

carolin@rdslink.ro
Română
12. IV. 1984

Locul de muncă
vizat

Profesor titular la Grupul Ş colar„Mihai
Viteazul” Ineu, jud. Arad
Experienţ a profesională

Perioada
Funcţ ia
Activită ţ iş i
responsabilită ţ i
principale

Anul ş colar2008-2009
Profesor titular (detaş atla cerere) de limba ş i
literatura română ,definitivat 2008 la Timiş oara
Formarea intelectuală ,etică ş iculturală a elevilor de
clasa a V-VIII-a

Loc de muncă

Ş coalaGenerală „Avram Iancu” Arad,
tel. 0257. 274.445

Activită ţ i
extracurriculare

-corector la Olimpiada de lb. ş ilit. română ,faza pe
centru ş ijudeţ eană (6 eleve din ql. a VUI-a B), în 13.
12. 2008 ş irespectiv în 10.01. 2009.
- lucrare ş tiinţ ificăpublicată în cadrul Simpozionului
Internaţ ional al Universită ţ ii„Aurel Vlaicu” Arad
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Perioada

Activită ţ iş i
responsabilită ţ i
principale

Perioada
Activită ţ iş i
responsabilită ţ i
principale

| Anul ş colar2007-2008
Ş coalaGenerală Sâmbă teni,jud. Arad,
tel. 0257.216.245
-membră în comisia metodică „Limbă ş i
comunicare”, consiliul pentru curriculum, comisia
metodică a diriginţ ilor ş iresponsabilă a comisiei
ARAC1P.
-pregă tireaelevilor pentru tezele cu subiect unic
- am menţ inut un contact permanent cu pă rinţ ii
clasei mele (cl. a Vl-a).
-am efectuat raportul de evaluare ARACIP, am
asistat la lecţ iile colegilor mei ş iam chestionat
pă rinţ iiîn legă turăcu activitatea ş colii.
-am organizat activită ţ iextracurriculare, afiş ateîn
tablourile: „Crâmpeie din activitatea noastră” ş i
„Carnavalul Toamnei ş ial Primă verii”.
-am organizat urmă toareleactivită ţ i:Carnavalul
Toamnei, O zi dedicată iubirii, Să rbă toarea
Primă verii,expoziţ ia „Dor de Eminescu”; vizite la
Teatrul de Marionete: „Culoarea viselor noastre”;
am participat la excursia în Timiş oara(vizitarea
Gră diniiZoologice ş ia Muzeului Satului Bă nă ţ ean),
-sunt preocupată de realizarea obiectivelor generale
ale lb. ş ilit. române; am îndrumat elevii pentru
gândire critică ,obiectivă ş icreativă ,dezvoltarea
vocabularului, să gândească singuri ş isă fie
responsabili în societate.
-parteneriat educaţ ional cu Liceul Teologic Baptist
Anul ş colar2006-2007
Liceul „Adam Muller Guttenbrunn”, Arad,
tel. 0257.286.402
-pregă tireaa 14 elevi de clasa a V-a C,D ş ia Vl-a D
la Concursul +-Poezie din 16 III. 2007
-pregă tireaelevilor pentru bacalaureat (a Xll-a C)
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Perioada

;

Perioada
Diploma obţ inută
Cursuri de
perfecţ ionare

!

i
i

Educaţ ie ş iformare
2007-2009
Maş terEuropean Pentru Educaţ ia Adulţ ilor,
Facultatea de Sociologie, Universitatea de Vest,
Timiş oara
2006-2002, Facultatea de Litere, Universitatea de
Vest, Timiş oara
Licenţ iat în Filologie
Profil: Romă nă -Engleză
1. Atestat de formare continuă a personalului
didactic: „Program de dezvoltare profesională pe
baza activită ţ iiproprii desfă ş urate
în ş coală” (30
credite), 2 dec. 2008.
2. Certificate ofAttendance, Ist workshop on
class animation techniques for young teachers of
English, Arad, July 7-11,2008, „Aurel Vlaicu”
University, Arad.
3. Curs de formare în cadrul Programului
naţ ional de Dezvoltare a Competenţ elor de Evaluare
ale cadrelor didactice (DeCeE), noiembrie 2008.
4. Adeverinţ ă :stagiul de formare „Consiliere
ş iorientare”, ISJ ş iCCD Arad, 11. 12. 2006.
5. Adeverinţ ă: cursul de formare „Didactica
limbii ş iliteraturii române. Formarea debutanţ ilor”,
CCD, 04.feb.2008.
6. Adeverinţ ă: cursul de formare
„Metodologie ş ialtemativitate în evaluarea curentă”,
15 noiembrie-11 decembrie 2007, CCD.

Carte publicată Personajefeminine în proza românească, Editura
Multimedia, Arad, 2008.

!
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Articol publicat The Modern Discourse ofTracy Chevalier în
International Symposium: Research and Education
în an Innovation Era, 2nd edition, Section I:
Cultural Identities and Modern Discourses, Editura
Universită ţ ii„Aurel Vlaicu”, Arad, 2008.
Disciplinele
Lingvistică ,Estetică
principale studiate Istoria literaturii române
Pedagogie
Metodica predă riilimbii ş iliteraturii române ş i
engleze,
Literatură comparată ,
Limba germană ,
Istoria literaturii engleze,
Literatură americană ,
Folcloristică ,
Cursuri practice de engleză ,
Studii feministe,
Gramatica limbii române ş iengleze etc.
Numele ş itipul
instituţ iei de
învă ţ ă mânt
/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
internaţ ională

Inspectoratul Ş colarJudeţ ean Arad
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad,
Facultatea de Litere, Teologie ş iIstorie
Facultatea de Sociologie ş iPsihologie din cadrul
Universită ţ iide Vest, Timiş oara
ISCED5

Aptitudini ş i
competenţ e
personale

Sociabilitate, încredere, loialitate, ambiţ ie de
autoperfecţ ionare

Limba maternă

Română

Limbi stră ine
cunoscute

Engleza, germana

Autoevaluare

înţ elegere

Vorbire
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Scriere

i

i

Nivel european

n

Limba germană

Ascultare

Citire

Participare
la
conversaţ ie

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

înde
EleAvanAvan R9 IndepenC2
B2
penAl
mensat
-sat
dent
dent
tar
AvanAvan
C2
C2
C2 Avansat C2 Avan C2 Avan
sat
-sat
-sat
-sat
C2

Limba engleză

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţ ă
Pentru Limbi Stră ine
Competenţ e ş i
abilită ţ isociale

Competenţ e ş i
aptitudini
organizatorice
Aptitudini de
utilizare a
calculatorului
Hobby
Permis(e) de
conducere

Spirit de echipă :am experienţ a muncii în echipă
încă din facultate când am participat la activită ţ ile
practice ş ide cercetare derulate în cadrul facultă ţ iiş i
de-asemenea am fost lider de tabă răla Ş iş tarovă ţ ,
jud Arad
Experienţ ă bună de management al clasei fiind
diriginta clasei a Vl-a la Ş coalaGenerală Sâmbă teni
Avansat. Windows XP

cititul, că lă toriile
ş ifilmele...
categoria B din 2004
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Ş coalaGenerală Sâmbă teni
Nr.14. XII.2007

D O M N U LE INSPECTO R G ENERAL,
Subsemnata, prof. Cornelia Foster, director al Ş coliiGenerale
Sâmbă teni, prin prezenta vă aduc la cunoş tinţ ă dorinţ a noastră de a
personaliza numele ş colii începând cu data de 1 septembrie 2008 ş i
anume: Ş COALAGENERALĂ “SABIN MANUILĂ” SÂMBĂ TENI.
Dorim să realiză maceasta în memoria celui care s-a nă scut,a
copilă ritş i a urmat cursurile ş colii primare în localitatea Sâmbă teni.
SABIN MANUILĂ care
,
a tră itîntre anii 1894-1964, a fost unul dintre
savanţ ii români, ale că rui merite au fost recunoscute ş i pe plan
internaţ ional.
în perioada cât a locuit în ţ ară a fost:
- membru al Academiei de Medicină din România
- secretar general al Ministerului Să nă tă şţ iiiOcrotirilor Sociale din
România
- director al Institutului de Demografie ş iRecensă mânt
- ş efal Secţ iei de Statistică din cadrul Institutului Social Român.
în perioada cât a locuit în afara graniţ elor ţ ă riiîncepând cu anul
1948 a fost:
- membru în Comisia de Populaţ ie a Ligii Naţ iunilor Unite
- membru al Institutului Regal Olandez de Statistică din Haga
- consultant al Organizaţ iei Mondiale a Să nă tă ţ ii
- vicepreş edinteal Uniunii Internaţ ionale pentru Studiul Populaţ iei
cu sediul la Berlin.
După plecarea din Sâmbă teniSABIN MANUILĂ a pă stratlegă tura
cu satul natal, sprijinind financiar unele instituţ ii iar pe locuitori i-a
ajutat în diferite feluri având în vedere poziţ iile pe care le-a deţ inut.
în speranţ a că ne veţ i acorda sprijinul necesar în demersurile pentru
obţ inerea noului nume al ş colii,vă mulţ umesc!
Director, prof. Cornelia Foster
CĂ TREC.A. AL I.S.J. ARAD
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INSPECTO RATUL Ş CO LARAl.JUDEŢ ULUIARAD

DIPLOMA de MERIT
Se Bcordfl domnului/doamnei profesor.....JF.QSIKR CORNELIA -director
Ş COALAGENERALA SAMBATENI ........................................
de la.
.................................................................................... «.'Pentru
implicarea in buna organizare a
OLIMPIADEI NAŢ IONALE DE BIOLOGIE
ARAD 29 aprilie • 04 mai 2008
Un.profesor oferă educapc.
tar educaţ ia este cea mat beni! asigurare
pe care o putem avea pentru totdeauna
IN8PEOTOR
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DIPLOMA
St acordă echipajului Ş colii
. J/W/P?'. •..
clasat pa locuL A .. la etapa .ZmV.. a concursului pentru
să nă tate
fi acordarea primului fuior "Sanitarii pricepuţ i",
ediţ ia
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ICETARII DIN ROMÂNIA
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Romanian biology students check out scientiflc models donated from a
fundraising project lead by biology teacher Lisa Cochrum.

Biology students donate
to Romanian classrooms
by Michelle Haq
and Aashima Sharma

As her students and colleagues
would teii you, biology teacher Lisa
Cochrum has been to some odd places
and has done some even odder things.
But nothing has ever been as rewarding as her philanthropic trip to Roma
nia, where she contributed money and
supplies to a biology class with bright
students but old equipment.
"Last year, I went to Romania and
met this biology teacher who had very
limited supplies to work with," said
Cochrum. "Shc's a phenomenal educa
tor, and I thought I could give her more
tools to teach with."
Upon hearing Cochrum's idea, fcllow science teacher Kelly Nicholson
suggested that Cochrum involve her
Saratoga students in the cause.
"We only thought we would raise
about $50 or $100," said Cochrum, "but
we ended up raising over $400!"

Cochrum uscd her students' monetary donations to purchase supplies
ranging from anatomy models to
microscope slides for the Romanian
class. Shc bought this equipment over
the course of seven months to ensurc
that she vvould get the best deals from
the manufacturers.
'The companies did a wonderful job
of helping me vvith supplies," said Cochrum. "They gave me great deals."
Over spring break, Cochrum returned to Romania to bring the sup
plies to the Romanian classes. After
encountering difficulty at the customs
line, she finally managed to deliver the
supplies that she and her fellovv biol
ogy teachers and students had worked
so hard to raise money for.
"It’s fun to see how you can combine
the educaţ ional and personal parts of
your life," said Cochrum. "Doing
somcthing that is tied to vvhat 1 care
about academically and doing somcthing from the heart lil my fire." ❖
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SARATOGA HIGH SCHOOL ,
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Principal: Kcvin SktUy, Ph.D.
,
Aj»i»t*nt Principali: Kaicn Hyde, Martin Nichols. Gail Wa «termin

20300 Hciriman Avtnuc
Sintogi, CA 95070-1999
rhone 408/867-3^11
Fu 408/867-3577
www.iantogaliigh.urg

June 2. 2005

To Whom I( May Concern:
This lellcr is Io confirm thnt Cornelia Foster and lier sludenls al Sambatcni General School in Arad
county, Roniania. have formed an educaţ ional parmership with Lisa Cochrum and lier sludenls al
Saraioga High School in California, USA. Lisa Cochrum and Cornelia Fosicr both teach Biology,
howcvcr, Ihcir student populalions arc from diffcrcnl dcmograpliic arcaş aud have diffcrcnt educaţ ional
and cultural experiences.
Miss Cochrum’s sludenls have collcclcd funds lo provide tcaching and laboralory supplies for Mrs.
Foster’s classroom. Wilh thcsc funds Miss Cochrum was ablc lo purchasc a microscop, slides,
biological models, bolanical and zoologica! samplcs for use by Mrs. Fosier's sludenls.
•r *

In rctum, Mrs. Fosier's sludenls will bc providing Miss Cochrum's sludenls wilh in formal ion abolit
living in an agricullural sociciy. Tlic sludenls ai Saraioga Iligh School arc from an urban area and are noi
familiar wilh ihc skills needed to mise hcallhy livesiock and crops. The firsihand knowlcdgc (hat Mrs.
Foster’s sludenls have, will provide invaluablc background 'Information that will enable Miss Cochium
lo teach more cffcclively aboul agricullural socictics in her classroom.
Sînnercly,

1
I

Lisa Cochrum
Biology Teachcr
Saraioga High School
California, USA

A DIS1INGUISI IEI) CALIFORNIA SCI IOOL NATIONALLY RECOGNIZF.U FOR EXCFL1.F.NCF.
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Sabin Manuilă

s-a nă scut la Sâmbă teni
în anul 1894 ş i a murit la
New York în anul 1964.
Primele clase le-a urmat
în satul natal, apoi a urmat
cursurile Gimnaziului Regal
din Arad ş i ale Colegiului
Andrei Ş agunadin Braş ov,
unde a absolvit în anul
1912. între 1912 - 1918 a
urmat cursurile Facultă ţ ii
de Medicină de la Universi
tatea din Budapesta undea
obţ inut licenţ a ş idoctoratul în medicină ,în anul 1919. în peri
oada cât a locuit în ţ ară a fost: - Membru al Academiei de
Medicină din România - Secretar General al Ministerului Să nă tă
ş iOcrotirilor Sociale din România. - Director al Institutului de de
mografie ş iRecensă mânt.- Ş efal Secţ iei de Statistică din cadrul
Institutului Social Român. în perioada cât a locuit în afara
graniţ elor ţ ă rii, începând cu anul 1948, a fost
- Membru în Comisia de Populaţ ie a Ligii Naţ iunilor Unite.- Membru
al Institutului Regal Olandez de Statistică din Haga. - Consultant al
Organizaţ iei Mondiale a Să nă tă ţ -Vicepreş
ii.
edinte al Uniunii
Internaţ ionale pentru Studiul Populaţ iei, cu sediul la Berlin.

Editura Multimedia 2008
ISBN 978-973-7650-82-5

