
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul 14   ●    mai 2020 
 

”Nu lăsați pe nimeni să vă schimbe părerea despre voi! Aveți un vis! Faceți tot posibilul sa vă atingeți 
visul! Va fi ușor? Nu! Veți avea dezamăgiri? Da! Veți pierde bani? Da! Veți pierde prieteni? Da! Nu lăsați pe 
nimeni să vă schimbe părerea despre visul vostru! Dragii mei, atunci când veți simți că ați căzut, trebuie să 
vă treziți în fiecare dimineață, să vă ridicați și să vă spuneți: SUNT UNIC, VALOROS ȘI FANTASTIC. 
CURAJUL ÎMI ESTE TOT BAGAJUL! NIMENI ȘI NIMIC NU-MI STĂ ÎN CALE. REUȘESC TOT 
CE-MI PROPUN!”, a fost mesajul domnului director Marcel Emil Sas-Adăscăliții, transmis absolvenților.     

 

    
             

Vă mulțumim pentru toate flăcările pe care le-ați îmblânzit, pentru toate drumurile pe care 
le-ați croit, pentru tot timpul pe care l-ați cheltuit, pentru toate cărțile pe care le-ați citit, pentru 
toate sfaturile pe care le-ați oferit, pentru toate cunoștințele pe care le-ați sădit, pentru toți copiii pe 

care i-ați iubit.  
Vă mulțumim și vă oferim în dar a noastră umilă recunoștință! 

  



 
 

 

„Drumul nostru-ncepe aici și acum 
Iar colegiul nostru este cel mai bun. 

 (...) 

Oriunde vei merge, oriunde vei fi, 

De colegiul nostru-ți vei reaminti...” 

 

Cu aceste cuvinte, parte din imnul 

Colegiului Național „Octavian Goga” din 

Marghita începem orice festivitate. Sunt 

cuvintele care ne reprezintă cel mai bine, atât pe noi, cei care încă suntem aici, cât și pe cei care, de-a lungul 

anilor, au finalizat studiile și și-au continuat drumul propriu, neuitând de piatra de hotar ce au reprezentat-o 

anii de școală. Însă, probabil că aceia care cântă cu cea mai mare însuflețire sunt, an de an, absolvenții claselor 

a XII-a, fiindcă ei știu că este pentru ultima oară când îl cântă din postura de elevi. 

29 mai 2020! Ziua cea mai importantă pentru acești absolvenți ai liceului! De cei mai mulți, dorită 

cu ardoare, de alții detestată, pentru că reprezintă „ziua despărțirii”. Oricum te-ai uita la ea, trebuie să 

recunoști că e o zi importantă. De această dată, pentru că știam că nu putem să fim prezenți acolo, trup și 

suflet, alături de colegi, de profesori și diriginți, să ne luăm rămas-bun așa cum se cuvine, să râdem sau să 

plângem, să ne încurajăm reciproc sau doar să ne transmitem cele mai calde gânduri printr-o strângere de 

mână, parcă totul era și mai sfâșietor. În curtea școlii, unde trebuiau să fie câteva sute de oameni, acum urma 

să fie pustiu; acolo unde trebuia să se audă freamătul exuberant al mulțimii, imnul Goga și emblematicul 

Gaudeamus, acum urma să domnească o liniște adâncă. 

Toate acestea erau (am spus erau!) gândurile noastre, ale elevilor și ale profesorilor, până cu puțin 

înainte de materializarea lor. Mai exact, tot acest scenariu gri prin care v-am plimbat până acum, a fost doar un 

scenariu. Realitatea, pe de altă parte...?!? Nici măcar pe-aproape! DE CE? Pentru că noi suntem de la Goga! 

Aici lucrurile nu se întâmplă niciodată așa cum se poate aștepta cineva, aici surprindem și ne surprindem unii 

pe alții în moduri cu totul și cu totul neașteptate; aici nu facem lucrurile doar „ca să fie făcute”, ci punem inimă 

și suflet, depășim toate așteptările, și mai ales, creăm cele mai frumoase amintiri pentru copiii care ne trec 

pragul! 

Deci?! Ce s-a întâmplat de fapt? Și... de data aceasta, gata, nu mă mai joc cu imaginația voastră, va 

trebui să mă credeți   p e  c uv â n t !   

În ziua în care trebuia să aibă loc festivitatea – pe care toți o doreau, dar nimeni nu o mai aștepta, 

fiind clar interzisă – a avut loc festivitatea! În curtea 

școlii, care trebuia să fie plină de circa 500-600 de 

persoane au fost, în plan fizic, trei persoane. În plan 

sufletesc, au fost mii. Mii de persoane! Pe holurile școlii, 

goale de altfel, s-au aliniat 120 de suflete de absolvenți, 

care, cu lacrimile în ochi și cu emoția înecându-le 

respirația, au cântat Gaudeamus-ul. Au parcurs într-un 

itinerar virtual holurile școlii, clasele și laboratoarele în 

care au studiat, parcul și biblioteca școlii unde au 

petrecut anii de liceu. Cum au fost posibile toate acestea, 

vă întrebați?  

Printr-o idee care a combinat toate avantajele 

tehnologiei pe care le poți avea în secolul XXI cu inima 

mare și ideile de neegalat ale domnului director, prof. 

Marcel Sas Adăscăliții, ajutat din culise, zile rând, de 

cameramanul Claudiu Csokmay și de informaticianul 

Cristian Costelaș, fără a căror implicare niciunul din 

aceste lucruri nu ar fi fost posibil. Cu o ușoară ironie și 

un zâmbet în colțul gurii, recunosc că Marcel Sas, 

director de 14 ani și, la bază, profesor de sport, a scos la 
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iveală în ultima lună adevărate calități de regizor, 

scenarist, cameraman, director de platou... tot ce 

mai vreți, pentru a realiza circa o oră de ceva ce, în 

glumă, noi i-am zis: „one man show”.  

Pe de o parte, chiar așa și este, pentru că 

dumnealui a coordonat totul și, în final, a fost 

singurul care a vorbit live; pe de altă parte, așa cum 

și-a dorit, și cum era și firesc, a avut alături o serie 

de complici, noi, profesorii care predăm la clasele a 

XII-a și care ne-am dorit să le oferim absolvenților 

un moment de neuitat. În urma unor ședințe 

neconvenționale, prin intermediul aplicațiilor 

online, domnul director și cei 24 de profesori 

implicați au pus la cale festivitatea-supriză dedicată 

absolvenților. Organizarea nu a fost tocmai ușoară, datorită contextului dificil în care ne aflăm, dar implicarea 

și entuziasmul tuturor au simplificat lucrurile. Toată lumea a știut exact ce 

are de făcut, s-a mobilizat de îndată și rezultatul a fost pe măsură! Impactul 

dorit și efectul scontat au fost mult peste așteptări, dovadă fiind reacțiile 

instante ale elevilor și ale părinților lor, ale comunității locale (sau nu), ale 

miilor de oameni care au vizualizat până în acest moment transmisia Live 

Goga Marghita sau înregistrarea acesteia (11.000 de vizualizări). Totodată, 

inspirați de succesul și impactul avut, cei din echipa de management, 

diriginții și profesorii de la clasele au VIII-a au organizat un eveniment 

asemănător, la doar câteva zile distanță, și pentru absolvenții claselor a 

VIII-a (Live Goga Marghita).  

Domnule director Marcel Sas Adăscăliții, în numele tuturor, vă 

felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o! Vă felicit pentru curajul pe care îl aveți mereu de „a face lucrurile 

altfel”. Ne învățați că, în ciuda problemelor care se pot ivi, întotdeauna se pot găsi soluții; în ciuda limitărilor 

care ni s-ar putea impune, întotdeauna există căi de scăpare – corecte, legale, fiindcă nicio lege nu a fost 

încălcată aici. Și toate astea, pentru ce? Pentru ca atunci când un copil părăsește școala noastră, să aibă nu 

doar un bagaj intelectual, ci mai ales un bagaj emoțional, care să îi folosească în viață. Din care să scoată atât 

atitudinile potrivite la momentul potrivit, cât și amintirile cele mai 

frumoase, la momentul când va avea mai mare nevoie de ele! 

Domnilor profesori – aceia dintre dumneavoastră care ați 

fost complici la realizarea acestei festivități-supriză – vă felicit și vă 

mulțumesc pentru că ați fost atât de deschiși și receptivi la apelul 

domnului director. Nu a fost la îndemâna nimănui să realizeze de 

acasă un material video cu urările pentru elevi sau acordarea 

premiilor la clasă, însă rezultatul final a fost atât de unic și de valoros 

în ochii elevilor care v-au privit!  

Și, nu în ultimul rând... dragi absolvenți! Aceste zile au fost despre voi. Aceste comploturi au fost ca 

să vă aducem cât mai aproape de starea pe care ați fi simțit-o dacă 

ați fi fost prezenți fizic în școală. Cumva, da, e amuzant și trist în 

același timp că, ani de zile vă număram, motivam, criticam pentru 

sutele de absențe pe care le aveați, și chiar acum, la final, n-am 

vrut să spuneți „ABSENT” de la momentul absolvirii voastre. Așa 

cum am putut, am încercat să vă pătrundem în case, în inimi și în 

suflete, să vă aducem mesajul nostru: acela că vă prețuim, vă 

apreciem, vă urăm succes la examenele (știute și neștiute), că ne 

dorim să aveți înțelepciune, reușite și vieți frumoase! Vă felicităm pentru absolvire! Oriunde veți merge și 

oriunde veți fi... sperăm că, „de Colegiul Goga vă veți aminti!” 

Prof. Manuela BÂRZA 
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În aceste zile, în cadrul festivității de 

absolvire a claselor a XII-a, unul dintre momentele 

emoționante și neașteptate a fost acordarea unei 

diplome de onoare dragei noastre colege, direct 

adjunct, prof. Sarca Simona Adriana. Diploma de 

onoare, acordată de domnul director Marcel Emil 

Sas Adăscăliții, vine ca o recunoaștere a meritelor 

ei și a valorii pe care o aduce instituției, atât ca dascăl, dar mai ales, ca membru în echipa de 

management.  

S-au adunat 10 ani de când Simona este unul dintre directorii adjuncți ai instituției, 10 

ani care au adus cu ei multă muncă pentru ea, multe eforturi, multe provocări, dar și multe 

satisfacții, împliniri, emoții și reușite. Director adjunct, profesor, soție și mamă, se dedică în 

egală măsură tuturor acestor domenii din viața ei, găsind echilibru și putere de a excela în 

fiecare. Nu știu dacă are o „rețetă” pentru a face asta, însă știu că face tot ce îi stă în putință 

pentru ca lucrurile să iasă mereu impecabil. Lucrând cot la cot cu ea, afli destul de repede că 

apreciază și pune accent pe responsabilitate, pe detaliu, pe soluționarea imediată sau chiar 

evitarea situațiilor conflictuale, gestionând orice situație cu multă înțelepciune. Este un om 

mereu stăpân pe situație, care va găsi mereu soluțiile cele mai bune și mai rapide chiar și sub 

presiune. Cu toții avem de învățat de la Simona lucruri dintre cele mai diverse, calmul, 

diplomația, eleganța, seriozitatea și responsabilitatea fiind doar câteva dintre ele. 

Am făcut parte din aceleași comisii de lucru de nenumărate ori. Am observat în detaliu 

felul cum se implică, modul în care reușește să ne atragă și pe noi, nelăsând loc de 

superficialitate sau ignoranță; cum ne încurajează sau cum se sfătuiește cu noi, pentru că 

niciodată nu manifestă atitudini de superioritate. Am observat de câtă stăpânire de sine este 

capabilă atunci când, inevitabil, se ajunge în momente critice și cu câtă detașare și calm 

reușește să le depășească. Simona este un om onest, integru, 

dar mai ales, de o blândețe dezarmantă, extrem de finuț și 

diplomat, diplomația excesivă fiind uneori, poate, și singurul 

ei defect. 

Calitatea și performanța profesorului Simona Sarca 

sunt confirmate de numeroase diplome și certificate de 

participare la programe de formare, la cursuri de 

perfecționare, la conferințe și simpozioane, de rezultatele 

obținute de elevii pe care îi îndrumă. 

Profesionalismul și claritatea viziunii managerului 

Simona Sarca sunt confirmate prin activitățile școlare și 

extrașcolare pe care le coordonează, Simona promovând 

arca  

eriozitate 
 

imona 

ensibilitate 
 

driana 

mbiție 
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diversitatea, calitatea, standardele înalte, atât în rândul colegilor profesori, cât și în rândul 

elevilor. Iubită și apreciată deopotrivă, și de unii, și de ceilalți, Simona ne-a implicat pe toți în 

numeroase proiecte locale, ne-a facilitat, împreună cu diverse echipe de proiect pe care le-a 

coordonat, accesul la schimburi de experiență pentru elevi și profesori în țări precum Spania, 

Portugalia, Anglia, Italia, Ungaria. A fost, în toate locurile unde a ajuns, un adevărat 

ambasador al instituției noastre, pe care a promovat-o cu mândrie.  

Integritatea și caracterul demn al omului Simona Sarca sunt confirmate și susținute de 

felul în care este percepută atât de colegii directori, cât și de colegii profesori. Simona și-a găsit 

un loc special și prețuirea sinceră în inimile noastre, ale tuturor. De multe ori, cei apropiați, îi 

spunem „șefa”, dar și dacă i s-ar spune „Prima Doamnă”, ea știe să rămână pentru noi - într-o 

modestie cu mult bun simț, înainte de toate - colega și prietena noastră de suflet, „Simona”. 

Pentru toate aceste motive, și multe altele, pe care un scurt articol nu are cum să le 

cuprindă, Simona: Felicitările noastre și la cât mai mulți ani de management! 

Dir. adj. Pop Ioan Bogdan 

Prof. Bârza Manuela 

  

Un model de urmat 
 

Sfârșitul acestui an școlar a fost unul cu totul inedit. Momentul festiv pregătit de 

domnul director în cinstea absolvenților a adus cu el multe emoții, lacrimi și 

recunoștințe. O astfel de gratitudine s-a îndreptat spre una dintre cele mai merituoase și 

iubite eleve ale colegiului nostru, Iulia Braia. Iulia este o fată cum orice părinte și-ar 
dori, o elevă pe care orice profesor visează să o aibă, un adevărat model, care a inspirat 

prin ambiție, prin conduită, prin hotărâre și perseverență pe colegii ei mai mici, care i-au 

devenit admiratori, sperând să-i calce pe urme.  

De numele Iuliei se leagă unul dintre cele mai bune 

rezultate la concursuri și olimpiade școlare, care ocupă 
un loc de cinste în seria trofeelor cu care colegiul se 

mândrește,   un premiu internațional obținut prin multă 

muncă și dăruire în slujba cărții, pe care Iulia a îndrăgit-o 

atât de mult pentru că i-a oferit șansa unei desăvârșiri 
spirituale cum rar întâlnești la un copil. Cu Iulia am 

colaborat timp de doi ani, în calitate de președinte al 

Consiliului Școlar al Elevilor și am descoperit un elev pus, 

cu adevărat, în slujba colegilor, un purtător de cuvânt  al 
acestora, care își făcea cu tărie resimțit glasul în orice 

împrejurare.  Și-a dăruit din plin energia și timpul pentru 

a oferi colegilor săi o paletă cât mai vastă de activități 

educative, a luptat pentru a-și atinge scopul, chiar dacă, uneori, împrejurările îi erau 

potrivnice. Nu exista niciodată ”nu se poate” atunci când Iulia își punea ceva în gând, 
bătea de nenumărate ori la ușa conducerii și întotdeauna spiritul său persuasiv dădea 

roade. A reprezentat școala cu același entuziasm și în înttâlnirile Consiliului Județean al 

Elevilor, având diverse inițiative și demonstrându-le tuturor că la Goga există tineri de 

valoare.  
Diploma de onoare ”Alida Moca” care i-a fost înmânată cu ocazia absolvirii este o 

dovadă e recunoștinței pe care familia Goga i-o poartă acestei merituoase eleve ce va 

rămâne mereu în sufletele noastre.  
Consilier educativ prof. Margareta ANȚA 
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O viață închinată școlii 
 

 
Echilibrul dintre dorința de afirmare a 

tinerelor generații, perseverența și consecvența 
cadrelor didactice cu experiență constituie cheia 
succesului. Am profitat de această ocazie, stând 
de vorbă cu doamna învățătoare Curtean Florica, 
acum…în pragul pensionării. 

R. Care sunt principalele motive care v-au 
determinat să alegeţi profesia didactică? 

C.F. Am crescut într-o familie în care cadrele didactice erau foarte apreciate  şi considerate 
exemple demne de urmat. La vremea aceea învăţătura era importantă, fiind singura modalitate prin care 
puteai să te realizezi, iar mama voia să mă fac învăţătoare cum o altă mamă, Smaranda  „voia să-şi facă 
băietul popă”. 

R. Care sunt după opinia dumneavoastră cele mai importante momente în cariera unui profesor? 
C.F. Momente importante sunt etapele de formare profesională, respectiv examenele de obţinere 

a gradelor didactice, cursurile şi programele pentru formarea continuă, activităţile metodice, cele 
cultural-artistice, olimpiadele  şi concursurile  şcolare. 

R. Care consideraţi că sunt principalele calităţi pe care ar trebui să le aibă un dascăl? 
C.F. De-a lungul carierei mele am înţeles că dascălul ideal este acela care are pregătirea 

profesională corespunzătoare și o cultură generală solidă. Știe să se exprime corect, să se pregătească cu 
seriozitate pentru lecţii,  să-i  conştientizeze pe elevi de importanţa şcolii, să admită  că ar putea fi un 
model pentru elevi şi să se comporte ca atare, să nu înceteze să înveţe.  

R. Ce sfaturi aveţi pentru tinerii care sunt la început de drum în cariera didactică? 
C.F. Ca în orice domeniu ca să te menţii, trebuie să te străduieşti să fii printre cei mai buni, altfel 

societatea te taxează sau chiar te elimină. 
R. Privind activitatea de până acum, care  sunt cele mai dragi momente de care vă amintiţi? 
C.F. Momentele frumoase au fost multe, aş putea scrie pagini întregi... A fost un privilegiu să 

beneficiez atâta timp de compania inocentă şi fermecătoare a copiilor, de încrederea cu care atâţia 
concitadini m-au învestit optând pentru mine ca învăţătoare pentru copii. Consider că am  avut norocul să 
am elevi cu calităţi deosebite cu care am lucrat cu drag, mi-au adus rezultate nesperat de frumoase 
oferindu-mi momente de fericire pe care nu le voi uita. De altfel ei sunt cei care m-au determinat să ajung 
până aici. 

 

 
FLORICA noastră, îți dorim: 

multă sănătate, o pensie lungă, liniștită, plină de satisfacțiile datoriei  împlinite, de care să te poți bucura 
alături de toți cei dragi ție! 

prof. Ioana BENȚE 
  

Fidelă, stă falnică în mândra noastră școală  
La o catedră veche și mult prea prăfuită,  
Onestă, admirată, desigur și stimată.  
Rămâne-n mintea noastră, cuprinsă de emoții  
Iubită,apreciată de multele promoții,  
Chiar pentru harul său și marea ei vocație,  
Aceea de a face-n școală, educație. 

Curând ne vei privi,mereu printr-o clepsidră...  
Un gând se-ndreaptă azi, printre urări de elită:  
Rămâi cu-același glas duios, același om frumos,  
Trăind un nou capitol, cât mai armonios!  
Ești un om iubit de toți,  
Amabil și simpatic,  
Născută pentru a fi un bun cadru didactic. 
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O viață de familie trăită 

între elevi și pentru elevi  

 A stima pe cineva înseamnă a-l egala cu tine. Nu 
suntem vrednici de stimă decât în măsura în care noi 
înșine știm să stimăm.  
 La Colegiul Național „Octavian Goga”, sfârșitul 
anului școlar 2019-2020 aduce cu sine și un moment 
ieșit din comun, neobișnuit, despărțirea de familia prof. 
Stan Gheorghe și Stan Erzsébet, prin ieșirea lor la 
pensie. 
 Cuvântul PENSIE sună straniu. Conform „Micului dicționar enciclopedic”, provine din limba rusă și 
înseamnă „suma plătită periodic pe baza unor norme legale foștilor salariați după depășirea unei anumite 
limite de vârstă.” Este momentul să ne exprimăm și în Revista Școlii cuvintele noastre de respect și prețuire 
față de acești oameni excepționali, care au „ars zilnic”, ani la rând, pe altarul școlii, instruind, educând și 
îndrumând generații de elevi pe cărările vieții.  
 Așa cum afirma criticul literar Titu Maiorescu: „tinerețea e totdeauna o enigmă, vârsta matură o 
dezlegare a enigmei.” Jean Cocteau, eseist și om de teatru francez, spunea: „trecutul este prezent îmbătrânit”, 
iar dramaturgul rus, Cehov, afirma: „trecutul este legat de prezent printr-un lanț neîntrerupt de evenimente 
care decurg unele din altele.” 
 Când te pensionezi te simți ca spre sfârșitul unui bal mascat, când se scot măștile. Acum vedem în 
adevăr, cu cine am avut de-a face în decursul vieții. Căci caracterele s-au dezvelit, faptele și-au dat roadele, 
operele au aflat aprecierea lor meritată și iluziile au dispărut. Tot ce este vopsea, tot ce este contrafăcut se dă la 
o parte și tu rămâi nici mai bun, nici mai rău decum ai fost în realitate. 
 A te pensiona, a fi pensionar este doar o etapă. Viața, societatea, mediul direct nu sunt un proces închis. 
Focul viu al căutărilor, al dorinței de împlinire torențială și plenară trebuie să vă macine și în continuare. 
Niciodată nu poți spune că ai ajuns la capăt. Vă dorim în continuare multă poftă de viață, putere de muncă și 
încredere în viitor. 
 Noi de fapt astăzi exprimăm respectul nostru față de familia Stan, adevărați oameni ai școlii, 
considerând că stima prețuiește mai mult decât celebritatea și considerația publică mai mult decât renumele. 
Pe scurt, vom omagia în continuare activitatea viitorilor pensionari.  
 Domnul profesor Stan Gheorghe s-a născut la 24 aprilie 1955, în comuna Bilbor, în apropierea stațiunii 

balneare Borsec, jud. Harghita. Este absolventul Universității din 
Oradea, finalizând Facultatea de chimie. A predat această materie la 
Școala Generală din Chișlaz, apoi la Liceul Industrial din Marghita, 
devenit ulterior Colegiul Național „Octavian Goga”. A fost un 
profesor foarte bun, o fire rațională, iubitor de ordine și disciplină, 
un profesor obiectiv, înzestrat cu multă răbdare și foarte rezistent. 
Nu a amestecat niciodată obligațiile cu distracția. Printre cele mai 
puternice trăsături pozitive, în afară de rezistență și răbdare, 
amintim loialitatea, stabilitatea și dispoziția armonioasă. Este un om 
practic, se implică total și duce lucrurile la bun sfârșit. A fost un bun 
manager și un supervizor foarte bun. Capacitățile sale manageriale 
sunt dublate de talentul nativ pentru organizare și de atenția la 
detalii, de meticulozitate. În perioada 1998- 2002 a fost directorul 
Colegiului Național „Octavian Goga” din Marghita. În timpul 
mandatului său s-a consolidat baza materială a școlii și internatului. 
La liceu s-a derulat investiția privind introducerea încălzirii cu 
centrală proprie pe gaz, ceea ce a asigurat condiții optime de 
desfășurare a procesului de învățământ în toate sălile de clasă, 
laboratoare și ateliere. În cadrul internatului s-a realizat construirea 

unei copertine în curte, fapt ce a permis organizarea unor evenimente ca banchete pentru absolvenți, nunți, 
botezuri și parastase, realizându-se astfel venituri pentru școală. Tot în această perioadă a început colaborarea 
cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, remarcându-se astfel și în activitatea academică.  

Casa și familia sunt vitale pentru domnul profesor Stan. Are doi copii realizați, căsătoriți, absolvenți de 
facultate: Cristina, medic și Bogdan, inginer. Nepoțica Maia aduce multă bucurie în casă. Preferă să trăiască la 
țară și nu în blocurile din oraș. Crede în prietenia sinceră, pentru că prietenia e acel ceva care dă valoare vieții 
noastre. 
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Doamna bibliotecar Stan  Erzsébet s-a 
născut în comuna Șimian, jud. Bihor, în 11 
septembrie 1958. Este absolventă a Universității 
din Oradea, a lucrat ca subingineră la I.M.U. 
Marghita; după Revoluția din 1989 s-a angajat la 
Liceul Industrial din Marghita, ajungând prin 
concurs să obțină postul de bibliotecar școlar. Cele 
mai puternice trăsături pozitive: istețime, abilități 
analitice, atenția la detalii, extraordinară 
competență tehnică, fiind o perfecționistă în tot 
ceea ce face. Este o gazdă foarte bună, o prietenă 
pe care te poți bizui, cu o casă ordonată și pusă la punct, cu toate obiectele la locul lor. Crede în valorile familiei 
și își iubește copiii și nepoții. A organizat numeroase întâlniri cu scriitori ca: Marin Sorescu, Adrian Păunescu, 
Băruța Arghezi, Pașcu Balaci, prezentări de carte, recenzii, dezbateri pe marginea filmelor vizionate în cadrul 
bibliotecii. A contribuit la reorganizarea bibliotecii școlii, făcând din ea un spațiu util elevilor și profesorilor. 
Este casieră la Casa de Ajutor Reciproc “Octavian Goga”, demonstrând punctualitate, corectitudine, respect 
față de persoane, ordine și disciplină.  
 Familia Stan a demonstrat în anii mulți de activitate didactică faptul că sunt oameni ai faptei, mereu au 
stat în linia întâi și au fost un exemplu de toleranță și bună înțelegere atât în familie cât și în afara ei.  
 Vă dorim, în încheiere, multă sănătate, să beneficiați mulți ani de calitatea de pensionar și nu uitați să 
păstrați în inima dumneavoastră un colț de verdeață și tinerețe, un colț de unde n-ați recoltat nimic și unde 
puteți oricând să semănați o plantă nouă. Să fiți veseli și să fiți stăpâni peste viața dumneavoastră! La mulți 
ani!   

Prof. pensionar, BAJKO FRANCISC 

Un alt dascăl ,,s-a lăsat la vatră” sau … 
o săritură în lungime de pe loc: pensia 

Vine o vreme când nu te mai lași amăgit de tinerețe și înțelegi că nimic nu e veșnic, iar amintirile vor fi singurele 
care vor dăinui. Chiar dacă vremea trece, faptele rămân în inimile celor din jur și vor fi mereu o mărturie a ceea ce ai 
fost.                                                                                                                                                                                                 
 Domnul profesor Viorel Pop  ,,a gustat”, timp de 45 de ani de dăscălie, cu fiecare generație, câte puțin din 
bucuria succesului. N-a dorit niciodată să   fie primul, ci doar să aibă un loc onorabil printre colegi. Multe generații i-au 
fost alături, lasându-le de fiecare dată o parte din sufletul său.                                                                                      
 Ohooo…de-a lungul unei zile a fost nevoit, ca orice dascăl, să fie actor, prieten, antrenor, psiholog, părinte de 
ocazie, păstrător de credințe, ghid turistic… A fost de toate! Un om entuziast, plin de energie, o energie pe care a știut să 
o dăruiască și celor din jur.                                                                                                                          
 Animat de responsabilitate şi dragoste pentru elevi, domnul profesor Viorel Pop a purtat făclia ştiinţei şi a 
culturii, modelând conştiinţe şi caractere, punând bazele formării personalităţii celor instruiţi de dânsul. Pentru elevii săi 
a fost un părinte iubitor, pentru părinţii acestora a fost un bun consilier, iar pentru colegi a fost un prieten, un om pe 
care te puteai baza, un om cu o inimă mare, care a bătut cu putere pentru 45 de generaţii... Niciodată n-a spus „nu" în 
faţa greutăţilor. I-a învăţat pe elevii săi normele de conduită morală: cinstea, omenia, bunul simţ, credinţa în Dumnezeu, 

respectul pentru cei din jur, fiind el însuşi un exemplu de conduită morală.                                                  
 Nu știu care moment e mai încărcat de emoție, cel de început de 
drum sau cel de încheiere a unei activități de lungă durată. Desigur că ambele 
momente sunt importante și ne marchează viața, dar, în timp ce primul pas 
pe un drum e încărcat de speranțe, de ambiții, dar și de sfiala intrării în 
necunoscut, clipele de final al unei etape a vieții aduc cu ele satisfacția 
rezultatelor obținute și liniștea sufletească a datoriei împlinite.                                                         
 Consider că, acum, când trece într-o altă etapă a vieții, pensia, 
domnul profesor are nevoie de timp să se bucure de oamenii dragi!                                                                                                                                         
 Mă rog lui Dumnezeu să-i dea oameni dragi să se poată bucura de 
timp! 

prof. Ioana Nadia DAT 

8



 
 

 

Eveniment cultural- lansare de 

carte 

 

Viața ne poartă de multe ori pe culmi nebănuite. 

Uneori, stând pe cele mai înalte vârfuri pe care le-am atins 

până acum, ajungem să privim în jos, spre trecut, și suntem 

recunoscători, în astfel de momente, în care realizăm cu 

adevărat cât de departe am ajuns, că munca noastră susținută 

dă roade. Un astfel de moment a trăit, anul trecut, și domnul 

Pop Ioan Bogdan, profesor și director adjunct la Colegiul 

Național “Octavian Goga” Marghita, preot, profesor și 

doctor, iar, acum, și autor!   

Într-un moment festiv, în pragul împlinirii a 101 ani de 

la Marea Unire, domnul Pop Ioan Bogdan a organizat, în sala 

festivă a colegiului nostru, o lansare de carte, operă intitulată 

„CONTRIBUȚIA PROTOPOPULUI PETRU E. PAPP LA 

VIAȚA CULTURALĂ ȘI POLITICĂ A BIHORULUI (1881-

1945)”, abordând tematica istorică și religioasă. Domnul Pop Bogdan-Ioan, preot, profesor, doctor, ne 

demonstrează prin scrierea sa că este un român adevărat, care nu uită de trecut și care luptă pentru 

viitor. 

Chiar dacă nu se află prea des 

menționat prin manualele de istorie, 

protopopul Petru E. Papp a avut o 

contribuție semnificativă la formarea 

României, așa cum o știm astăzi. Cu 

precădere, a fost un pilon stabil al 

dezvoltării vieții bihorene și a dăruit 

românilor, din cultura, credința, 

patriotismul și virtutea sa. Pentru 

comemorarea sa, domnul Pop 

Bogdan a lucrat neobosit, adunându-

și gândurile, mulțumirile și respectul 

față de această personalitate istorică, 

în paginile unei cărți.  

În numele tuturor elevilor din școala noastră, îmi permit să spun că suntem mândri să avem la 

catedră un om ca dumneavoastră, cu suflet bun, cu credință, care ne oferă un exemplu viu al faptului 

că literatura contează  chiar și acum, într-un secol în care predomină tehnologia.  

A fost, pentru toți cei prezenți, un moment deosebit, emoționant, care ne-a readus la rădăcini și 

la orgini și ne-a purtat prin timp, într-o călătorie fascinantă a cunoașterii prin intermediul lecturii. 

Iulia BRAIA XII B 
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ParteneriatE+  la Goga 

Titlul de Școală Europeană, 

obținut de colegiul nostru, în iunie 

2019, ne onorează, dar ne și obligă. 

Astfel, noi, cei de la Goga am înțeles 

nu numai să ne purtăm cu mândrie 

titlul, ci să muncim neobosit la 

dezvoltarea dimensiunii europene a 

școlii. Un aport însemnat la 

obținerea titlului au avut-o cele trei 

proiecte Erasmus+ derulate de 

înstituție, în ultimii ani. 

Recunoaștem oportunitatea 

extraordinară pe care acest program european de finanțare în domeniul educației, o oferă cadrelor 

didactice și elevilor de a se forma și dezvolta personal și profesional, în concordanță cu valorile 

europene. 

În acest context s-a înscris demersul directorului instituției, domnul profesor Marcel – Emil 

Sas – Adăscăliții și a coordonatorului pentru proiecte comunitare, Loredana Braia, de a aplica pentru 

procesul de selecție de la nivel național, inițiat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în vederea alegerii instituției care să 

găzduiască Atelierul de scriere de proiecte ParteneriatE+, în cadrul Programului ERASMUS+, din 

luna noiembrie, 2019. 

Rezultatele deosebite, infrastructura modernă, strategia de management orientată spre 

dezvoltarea cooperării europene, ne-au propulsat pe lista câștigătorilor. Această veste ne-a onorat și 

ne-a bucurat, cu atât mai mult cu cât instituția noastră a oferit, în acest fel, șansa tuturor 

organizațiilor și instituțiilor bihorene, interesate să implementeze proiecte de parteneriate strategice 

în cadrul acestui program de finanțare europeană, de a beneficia de organizarea cursului, în județul 

nostru.  

Atelierul a avut loc în 

perioada 21 – 23 noiembrie, 2019 și 

a fost un real succes! Au participat 

reprezentanți ai instituțiilor de 

învățământ, asociațiilor non-profit 

și organizațiilor de formare și 

asistență socială, din toate colțurile 

județului Bihor. Cei doi formatori ai 

Agenției Naționale, doamnele 

Corina Pintea și Nicoleta Chiș-

Racolța au abordat cu mult 

profesionalism toate temele de 

interes și s-au pliat pe nevoile 

participanților, reușind să creeze o atmosferă caldă, deschisă și să răspundă tuturor întrebărilor 

cursanților. 

Toată lumea a plecat de la Marghita cu o bună înțelegere a programului european și cu o 

motivație crescută de a scrie proiecte de parteneriat strategic Erasmus+. 

Loredana BRAIA- coordonator proiecte și programe comunitare 
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“TOGETHER IN EUROPE” - Proiect de parteneriat 

internațional 

Anul școlar 2019-2020, a debutat cu 

un nou proiect pentru colegiul nostru. 
Asociația Cultural Educativă „Octavian 
Goga", Marghita, în parteneriat cu Colegiul 
Național ,,Octavian Goga", Liceul Teoretic 
,,Horvath Janos" și Zespół Szkolno 
Przedszkolny Nr. 2 din Legionowo, Polonia, a 
obținut o finanțare de 44.349 lei (6.000 lei de 
la Consiliul Județean Bihor, prin Direcția de 
Dezvoltare și Implementare a Proiectelor și 
38.349 lei de la Consiliul Local al 
Municipiului Marghita) pentru 
implementarea proiectului de parteneriat 
internațional, intitulat ,,Together in Europe" 

(“Împreună în Europa”).  

Scopul proiectului este dezvoltarea unei cetățenii europene active în rândul elevilor, prin 
promovarea diversității și a dialogului intercultural. Proiectul a fost inițiat de președintele asociației, 

dl. profesor Marcel Emil Sas - Adăscăliții, acesta conștientizând rolul pe care factorii implicați în 
educație îl au în crearea unui spațiu european real, viu, în care, indiferent de naționalitate, să ne 

simțim cu toții acasă. În acest 
context, prin derularea 
proiectului, ne dorim educarea 
tinerei generații, în spiritul 
democrației, egalității, toleranței, 
respectării diversității și 
participarea ca cetățeni activi la 
dezvoltarea societății europene. 

Proiectul se desfășoară în 
două locaţii, Marghita şi 
Legionowo, pe o perioadă cuprinsă 
între 2.09.2019 şi 31.08.2020. 
Grupul țintă este format din 32 de 

elevi: 16 elevi români, dintre care 
12 studiază la Colegiul Naţional 

,,Octavian Goga", iar 4 elevi la Liceul Teoretic ,,Horvath Janos", cu predare în limba maghiară şi 16 
elevi polonezi, de la școala Zespół Szkolno Przedszkolny Nr. 2 din Legionowo, Polonia. Elevii au 
vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani. 

Proiectul prevede activităţi online, lunare (prin intermediul cărora elevii din cele două țări se 
cunosc, își prezintă școala, orașul, țara, derulează proiecte cu tema interculturalității, împărtășesc 
opinii, idei, organizează dezbateri cu subiectul cetățeniei europene) și două mobilităţi. Prima 
mobilitate a  fost cea a polonezilor, care au vizitat România în perioada 07 - 13.10.2019. Vizita 
delegației noastre în Polonia trebuia să aibă loc în decursul săptămânii Școala Altfel, dar, din cauza 
contextului internațional generat de pandemie, a fost reprogramată pentru primăvara anului 2021.  

În cadrul vizitei interculturale din România, elevii și profesorii polonezi au avut ocazia să se 

familiarizeze cu obiceiurile și tradițiile strămoșești, cu meșteșugurile practicate de localnici, cu 
istoria locurilor și cu mâncarea tradițională. Au participat la lecții interactive pe teme culturale, au 
vizitat municipiile Oradea și Cluj-Napoca, s-au minunat de frumusețea și unicitatea Salinei Turda și 
a Cheilor Turzii, și-au meșteșugit vase de lut la olăria din Albiș, au învățat să realizeze cocarde 
tricolore și tradiționalele mărțișoare, au cântat și au jucat românește. 
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Acea săptămână petrecută 
împreună a adus cu ea închegarea 
unor prietenii și conștientizarea 
faptului că, în pofida diferențelor 
dintre noi, suntem atât de 

asemănători. Ochii înlăcrimați ai 
copiilor la despărțire au constituit 
pentru noi indicatori de evaluare a 
proiectului, ne-au convins că 
activitățile și-au realizat scopul, iar 
proiectul nostru e pe drumul cel 
bun. 

Așteptăm cu nerăbdare vizita 
noastră în Polonia, în primăvara 

anului viitor și încheiem cu motto-ul proiectului, de-acum atât de bine înțeles de către copii: ,,SO 
CLOSE, NO MATTER HOW FAR!" (Atât de apropiați, oricât am fi de departe!) 

Prof. Loredana BRAIA și  Prof. Liana SÂRB, coordonatori  proiect 

 

DDIP Bihor - Asociația Cultural Educativă “Octavian 

Goga”, Marghita – 

“CEA MAI BUNĂ ASOCIAȚIE” 

Atunci când ai viziune, îți pasă cu adevărat și ești pasionat de ceea ce faci, îți vin idei și găsești 

resursele necesare pentru a le realiza.  

Acest lucru se poate spune despre directorul Colegiului Național “Octavian Goga”, Marghita, 

prof. Marcel Sas – Adăscăliții, care, în anul 2010, a propus colegilor săi înființarea unei organizații 

non guvernamentale, non profit, cu scopul de a atrage fonduri suplimentare pentru dezvoltarea 

instituției pe care o conducea, în interesul direct al elevilor. Ideea a fost îmbrățișată de profesorii și 

angajații colegiului, și astfel, a luat ființă Asociația Cultural Educativă “Octavian Goga”, Marghita. 

De atunci și până în prezent, președintele asociației, dl. 

Marcel Sas-Adăscăliții, împreună cu membrii acesteia, au depus un 

efort susținut prin care au reușit să sensibilizeze comunitatea locală 

să se implice în activitatea școlii prin diverse donații, sponsorizări 

și, în special, prin direcționarea fișelor fiscale. În fiecare an, un 

număr important de fișe fiscale au fost direcționate către asociație. 

Banii au fost investiți, pe de o parte, în dotarea școlii cu table smart, 

videoproiectoare, calculatoare, mobilier etc., iar pe de altă parte, în 

finanțarea unor proiecte educative mult îndrăgite, care au adus 

bucurie în suflete și zâmbete pe fețele copiilor. 

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate de 

asociație este “Together in Europe”, un proiect în valoare de 44.000 

lei, pentru implementarea căruia, asociația a depus o cerere de 

finanțare la Direcția de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor 

(DDIP) Bihor și a obținut o parte din acești bani. Derularea 

proiectului, prin activitățile online și de mobilitate organizate, oferă 

oportunitatea unui grup de 32 de elevi, români, maghiari și 

polonezi, din două ţări participante, România și Polonia,   să-şi promoveze cultura, tradițiile,    să    se  
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cunoască și să înțeleagă că, indiferent de naționalitate, în definitiv, toți suntem oameni și promovăm 

aceleași valori, chiar dacă ne exprimâm în limbi diferite sau ocupăm spații diferite ale bătrânei 

Europe.  

Pentru activitatea sa în folosul comunității din care face parte, 

Asociația Cultural Educativă “Octavian Goga” a fost desemnată CEA MAI 

BUNĂ ASOCIAȚIE, în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Proiectelor 

organizate de DDIP din cadrul Consiliului Județean Bihor. A intrat deja în 

tradiție ca, la finele fiecărui an calendaristic, DDIP să premieze asociațiile 

care au depus proiecte și au primit finanțare prin acest organism, în anul 

în curs. Astfel, în luna decembrie, într-un cadru festiv și elegant, oferit de 

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, reprezentanții celor peste 160 de 

asociații  finanțate, așteptau cu emoție decernarea premiilor. Asociația 

Cultural Educativă “Octavian Goga” a fost reprezentată de coordonatorii 

proiectului “Together in Europe”, Loredana Braia și Liana Sârb, cărora li 

s-a înmânat frumosul premiu.  

Această recunoaștere a eforturilor noastre, care încununează cei 

aproape 10 ani de activitate, ne încurajează ca și pe viitor să profităm cât 

mai mult de oportunitățile de finanțare a ONG-urilor și să depunem 

proiecte de succes care să aducă beneficii elevilor comunității marghitene.  

Lăudăm pe această cale activitatea DDIP Bihor și-i mulțumim pentru încrederea și aprecierea 

acordate!  

Coordonatori proiect “Together in Europe”,  

Loredana BRAIA și Liana SÂRB 

 

SPER- ȘCOALĂ PENTRU VIITOR 

„Este îndeobşte cunoscut că felul în care un pedagog priveşte 

procesul însuşirii cunoştinţelor de către elevi presupune totdeauna o bază 

filozofică, o anumită poziţie în ce priveşte teoria cunoaşterii. Instrucţia 

este, în esenţa ei, o formă a cunoaşterii.” 
MIHAI EMINESCU  

CNOG Marghita a inițiat proiectul Erasmus + S.P.E.R.  coordonat de doamna prof. Loredana 

Braia. Acesta  cuprinde cinci 

mobilități, dintre care una s-a 

desfășurat în  perioada 26.08.2019 - 

31.08.2019, în orașul Nafplio, Grecia. 

Cele patru cadre didactice  

participante: prof. Dat Nadia, prof. 

Prahanca Luminița , prof. Moca 

Laura și prof. Popescu Ileana au luat 

parte la cursul ”Classroom 

management solutions for teachers: 

new methodologies, effective 

motivation, cooperation and 

evaluation strategies” (Soluții pentru  
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managementul  clasei:  noi  metodologii,  strategii  concrete  de  motivare  a  elevilor,  cooperare  și
evaluare). Pe lângă cele patru  cadre didactice din România au mai fost prezenți doi reprezentanți
ai Marii Britanii, doi ai Spaniei si unul al Italiei. 

Cursul  a fost  împărțit  pe mai  multe module,  în
fiecare zi de curs  dezbătându-se teme  precum:

• Definirea managementului clasei
• Metode folosite în managementul clasei
• Învățarea centrată pe elev
• Cadru general  pentru proiectarea învățării  care

ne poate  ajuta  să susținem  nevoile  diverse  ale
elevilor

• Proiectare universală pentru  Învățare (UDL) ca a
instrument  crucial  în  portofoliul  de  instrumente
necesar pentru incluziune

O  parte  interesantă  a  acestui  curs  a  fost
dedicată discuțiilor    legate de noțiuni actuale , care preocupă societatea europeană în general ,
dar  și  cea  românească,  în  particular.  Astfel  s-a  abordat  problema  societăților  /comunităților
multiculturale și interculturale, dar și cea a educației inclusive.

De asemenea, au fost realizate activități pe grupe al căror scop a fost descoperirea  unor
metode și strategii noi de management al clasei  și de învățare prin cooperare(metoda ”Think-pair-
share”, metoda Jig-saw, PBL- Project Base Learning - Învățarea pe bază de proiect/studiul de caz).
Evaluarea s-a realizat pe baza produselor activităților:afișe, chestionare,produse media,etc. 

 Cursul  s-a  finalizat  cu
obținerea  unui  certificat  care
atestă formarea  profesională a
participanților.  Această
mobilitate  a  reprezentat  o
oportunitate  deosebită  de
accesare  și  aderare  la  valorile
educaționale  europene,  dar  în
același  timp  un  schimb  de
experiență valoros  cu  alte
sisteme  de  învățământ  din
Europa.

Prof. Ileana POPESCU

O săptămână de HAPPY SCHOOL
Împrejurările în care ne este dat să trăim par desprinse dintr-o

peliculă cu subiect științifico-fantastic al celor mai interesanți regizori
ai momentului. Totul s-a transformat, într-un interval de timp foarte
scurt, iar traiul nostru, munca noastră, s-a mutat, undeva în virtual,
devenit  un  nou  prezent.  Încercăm să  ne  descurcăm,  elevi,  părinți,
dascăli, cum știm noi mai bine, gândindu-ne, mai degrabă, la resursele
materiale  și  tehnologice  care  ne  înlesnesc  învățarea.  Încercăm  să
supraviețuim  în  condiții  la  care  nu  ne-am  fi  gândit  vreodată  a  fi
posibile, în situații care nu fac parte din niciun exercițiu de urgență.
Cel puțin, nu încă... Însă, poate, acum, mai mult decât oricând, avem
vreme SĂ TRĂIM. Avem timpul - de a cărui lipsă ne-am plâns veșnic - să ne înțelegem gândurile, mintea,
traiul, zilele, prezentul. Ne agățăm și de experiențele trecute, gândind că ne vor fi de folos și în viitor. 

PBL
promotes

3 basic elements

• Critical thinking

• Collaboration

• Communication

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dFySmS9_y_0
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O astfel de experiență, prin care pot lega trecutul de prezent sau viitor, este și cea oferită, la finele 
lui februarie – 23.02.2020 - 29.02.2020 - de cursul Happy schools: positive education for well-being 
and life-skills development, de la Florența, Italia, desfășurat în cadrul Proiectul  Erasmus+, cu titlul 
„S.P.E.R.–Speranță Pentru Educația Românească”(2018-1-RO01-KA101-047947) al Colegiului Național 
”Octavian Goga” Marghita, școala mea din 
județul Bihor. O experiență de cunoaștere 
și autocunoaștere pe care am avut 
privilegiul de a o petrece împreună cu 
minunatele noastre colege profesoare 
Elisabeta Cozma, Tatiana Voicu și 
psihologul școlar Ribana Costelaș. Între 
multele lucruri pe care le-m învățat în 

cadrul cursului - teorii fundamentale de 
psihologie pozitivă, educație pozitivă și 
bullying, învățarea bazată pe proiecte (PBL) 
- mi-a atras atenția, în mod special, tehnica 
de mindfulness, datorită căreia am ales, în 
primă instanță, cursul.  

Despre frumusețea Florenței ... 

Florența este un adevărat muzeu în aer liber. Practic, 
pe orice străduță ai lua-o este imposibil să nu vezi vreo 
operă de artă din perioada Renașterii. Statui celebre, poduri 
vechi de secole, biserici impresionante, muzee cu lucrările 
celor mai de seamă pictori sau sculptori ai Italiei, străduțe 
pline de viață, palate cu grădini superbe – toate acestea fac 
din Florența una dintre cele mai mari atracții ale Italiei. 
Ponte Vecchio, “David” al lui Michelangelo, magnificul Dom, 
Catedrala Santa Maria del Fiore, Galeria și Palatul Uffizi – 
doar câteva din cele mai importante obiective turistice în 
Florența.  

Surpriza săptămânii petrecute de noi în Italia a fost 
excursia de o zi în Toscana, în ținuturile ce ascund vestitele 
podgorii Chianti. Am descoperit că, întradevăr, Italia este 

fermecătoare. Străzile înguste al orașului Siena amintesc de 
filmele italienești, iar dorințele copiilor locului sunt, cel 
puțin, surprinzătoare: în loc de fotbaliști celebri, băieții 
Sienei își doresc să devină jokei, în onoarea curselor de cai 
găzduite de oraș în fiecare an. Așezat pe o colină, sătucul-
cetate Monteriggioni de doar 49 de locuitori, te cucerește cu 

liniștea și ordinea sa. În San Giminiano am găsit, fără 
pretenții de high class, gelateria Dondoli care, potrivit 
specialiștilor, are cea mai bună înghețată din lume. A fost un 
privilegiu care ne-a învățat ce înseamnă să te plimbi, 

ocazional, ”sub soarele Toscanei”. 
Ne-a plăcut foarte mult cursul: 

subiectele, dinamica, și relațiile dezvoltate între 

toți membrii clasei. Subiectele nu au fost cu 
adevărat noi pentru noi, dar modul în care am 
lucrat, resursele pe care ni le-a prezentat 
formatoarea, proiectele pe care le-am făcut 
individual și în grup ne-au sporit cunoștințele și 
abilitățile. Cele patru cadre didactice de la 
Colegiul Național “Octavian Goga” din Marghita, 

am apreciat mult oportunitatea de a împărtăși 
experiențele noastre profesionale cu colegii de 
la curs, pentru a avea o înțelegere clară asupra 
temei cursului. Ne-am întors acasă pline de idei 
și concepte noi despre predare și așteptăm 
nerăbdătoare să le punem în practică. 

Prof. Cristina Adriana DUTKAȘ 
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GÂNDURI ALESE DE LA PROFESORI CĂTRE ABSOLVENȚI

Noi - și voi - trăim astăzi timpuri excepționale, din care nu ne putem retrage, dar putem să ne găsim
resursele pentru a ne uni, în jurul vostru, al absolvenților noștri, și să încercăm să vă asigurăm protecția și

sprijinul de care aveți nevoie.
Timpul se scurge implacabil; cei patru ani petrecuți împreună ne-au apropiat și s-a realizat   acea tainică

legătură între maestru și învățăceii  săi, din care am ieșit câștigați și noi și voi.
Dacă într-un ungher al sufletului vostru ați simțit nevoia de protecție, atunci când mama sau tata nu erau de

față, le-ați găsit, negreșit, în credința nevinovată pe care doar un copil o poate manifesta.
Cifrele au încetat să se mai plimbe în voie, ați descoperit locuri de basm, oameni care au avut curajul să

schimbe lumea, ați cântat, ați dat viață și culoare primelor forme ale imaginației voastre, îmbogățindu-vă
cu primii ani de școală.

Când totul părea că începe să capete un sens, timpul v-a zorit să o luați de la capăt, să cunoașteți oameni noi,
să pășiți în lumi noi, călăuziți de profesori care au încercat, și au și reușit, să vă dea ce știau ei mai bine:

învățătura ca parte a sufletului lor.
Poveștile scornite de minți celebre v-au purtat în lumea unor personaje care nu făceau parte din lumea

vostră, dar pe care le-ați acceptat ca fiind modele de viață, încercând să pătrundeți sensuri ale unor cuvinte
pe care, poate, nici nu le cunoșteați.

Ați devenit tineri frumoși, curajoși și independenți, gata să vă luați la trântă cu viața. Sunteți  gata de drum,
mai aveți doar un pas… examenul pe care îl aveți în față.

Să  folosiți cu încredere și discernământ informațiile transmise de noi și să le transpuneți pe foaia de examen
într-un mod original și surprinzător.

Priviți cu încredere viitorul, cu nostalgie trecutul, luptați să vă autodepășiți, credeți în voi, și vi se vor
îndeplini visurile!

Doriți-vă să căpătați seninătatea de a accepta ceea ce nu puteți schimba, curajul de a schimba ceea ce se
poate și înțelepciunea de a face diferența între cele două

Pe lângă baza teoretică, atât de hulită, dar atât de necesară, ați avut ocazia să observați personalitatea celor
care v-au format, să vedeți și lucrurile bune și cele mai puțin bune, și să decideți, ca niște adevărați înțelepți,

care este calea potrivită vouă.
Să nu vă lăsați cuprinși de teamă, căci mintea voastră strălucitoare și caracterul întărit de efortul depus

până acum vă vor ajuta să obțineți ceea ce vă doriți.
Aveți încredere în voi, generația 2020, în faptul că veți reuși să vă împliniți visele, să vă întăriți speranța și
să vă desăvârșiți ființa, în ciuda acestui final de ciclu de învățământ pe care nimeni nu l-a prevăzut și nu l-a

dorit.
Fiți siguri că ceea ce v-am oferit, dar și rugăciunile și sfaturile părinților ce vă iubesc vor face scut în jurul

vostru și vă vor liniști mintea și sufletul în acele momente.
Nu uitați să dăruiți iubire celor care v-au fost aproape și mai ales părinților care v-au  susținut

necondiționat.
Prieteniile născute aici, iubirile ascunse și adversitățile mascate, nelipsite din viața tuturor, v-au făcut tinerii

frumoși care sunteți azi.
Noi nu ne-am pierdut încrederea în voi nicio clipă, sperând mereu să vă aducem exact în acest moment, si

suntem atât de mândri!
Acum vă dăm drumul să zburați către înălțimi, către necunoscut și să folosiți resursele pe care le-am văzut

in voi.
Aveți șansa de a dovedi că sunteți capabili să vă depășiți condiția, să deveniți niște oameni vrednici și

dornici să faceți lucruri care vor schimba lumea în care trăim
Veți rămâne unici în amintirea noastră, pentru că orice ființă este specială în felul ei, la fel  ca fiecare

generație.
Voi veți fi generația cutezătorilor, într-o lume care, aparent, e în derivă. Avem nevoie să deschideți drumul

generațiilor viitoare și să le fiți exemplu.
În final, vă îndemnăm să perseverați în cunoaștere și de acum înainte, căci, așa cum spune Robert Hensel,

”nimeni nu a murit datorită expunerii timp îndelungat la educație”…..Aveți grijă totuși la COVID  :))
Noi, dascălii voștri, vă urăm succes în tot ceea ce faceți și vă dorim să treceți cu bine, de primul examen pe

care îl aveți în față, sperând cu toții că TOTUL VA FI BINE!
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