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Motto 

 

,,Școalele sunt o fântână din care se adapă 

obștescul norod cu îndestularea învățării și a 

înțelepciunii, care învățătură îl face pe tot omul a 

cunoaște Dumnezeirea, a propăși pe oameni cu 

înfrumusețarea vorbirii  și practica cuvintelor” 

 

(Grigore Ghica Voievod „Hrisoavele din  25 

decembrie 1748 pentru deschiderea școalelor 

moldovene”)
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PREFAȚĂ 

 

 

   Existența materialului documentar care să ofere datele necesare, necesitatea unui volum 

imens de timp dedicat culegerii, selecției și interpretării acestor date, reprezintă o serie de factori 

implicați în elaborarea acestei lucrări. Istoria unei școli este  istoria elevilor care au învățat pe 

băncile ei, iar performanțele acestora așază școala în conștiința prezentului și reprezintă 

împletirea efortului elevului cu cea a omului de la catedră. Realizarea unei astfel de lucrări 

reprezintă o acțiune temerară, dificilă și plină de semne de întrebare care trebuie puse pe seama 

documentelor de arhivă ce se impun a fi consultate, prelucrate și interpretate. Lucrarea de față 

a fost realizată din dorința de a se păstra documentele existente  într-un număr mic, care atestă 

vechimea școlii, greutățile prin care a trecut  de-a lungul timpului, dar și condițiile în care s-au 

desfășurat învățământul primar, învățământul  gimnazial și eforturile pe care le-au depus 

dascălii pentru a ține aprinsă făclia culturii în localitatea Tureac. Sursele biografice au contribuit 

la reprezentarea unei secvențe din identitatea  unei  unități de învățământ, care a fost modestă 

la început, dar pe parcursul anilor a dat comunității oameni modelați și formați la flacăra cultului 

muncii și a dragostei de neam și țară, prin contribuția dascălilor, care au slujit cu credință și 

devotament aceste lăcașuri de cultură și civilizație . 

  Redactarea acestei lucrări are ca scop dorința firească de a lăsa generațiilor următoare o 

mărturie a acestui loc în care au interacționat de-a lungul anilor și până în prezent, elevi,  dascăli 

și alți factori pentru construirea unor destine. Pentru dascăli, școala nu este doar o instituție a 

profesiei ci a dăruirii unor oameni față de oameni pentru că, a fi profesor înseamnă a munci, a 

fi competent, a fi exigent, a fi răbdător, a înțelege, a ajuta, a ierta și a te bucura într-un fel unic 

de roadele muncii. Școala Tureac constituie o continuitate firească a spiritualității acestor locuri, 

o împlinire firească  a nevoii de educație și formare a neamului nostru. Istoria unei școli se 

încadrează în istoria satului și a comunității de-a lungul timpului, iar satul și-a căpătat 

identitatea în momentul zidirii celor două lăcașuri: școala și biserica. Cea de-a doua  este lăcașul 

de suflet, iar prima este instituția care călăuzește mai întâi începuturile, apoi toată viața. Cele 

două, împreună, duc la crearea unui mod de civilizație al localității, dar și cele care formează 

pulsul vieții unei așezări umane. După ce lăcașul a fost ctitorit și zidit, cel mai important element 

este omul, cel care prin munca și truda lui, dă viață și personalitate. De-a lungul anilor, într-o 

școală se află o singură personalitate, care se multiplică, ia diverse chipuri, aceasta fiind 

dascălul, care alături de preot reprezintă factorul de progres. În primii pași pe drumul 

cunoașterii, copilul este călăuzit de dascăl și este purtat prin cele mai diverse domenii, apoi 

asemenea puilor de pasări i se dă drumul să zboare din cuib. Câte zboruri atâtea destine, unii 

zboară spre zarea albastră și se întorc doar cu gândul, alții rămân lângă cuibul părintesc și caută 

să contribuie cu ce au mai bun și mai frumos în suflet pentru înfrumusețarea acestui cuib.               

Dascălul este apostolul localității unde trăiește și muncește, iar acesta dăruiește zilnic din 

preaplinul său de cunoștințe copiilor, iar viața și faptele sale sunt măsurate prin cât a dăruit și 

nu prin cât a primit. Școala joacă un rol foarte important în viața economică, socială și politică 

a localității, aceasta fiind o a doua casă. Încă de mic, orizontul biografic al copilului se limitează 

la casa părintească și împrejurimile ei, unde își petrece întreaga existență. Pe măsură ce crește, 

copilul va merge la grădiniță, apoi la școală, unde își va petrece o bună parte din zi, dornic să 

afle cât mai multe lucruri noi. Acasă, primii învățători sunt părinții și bunicii, la grădiniță și 

școală, educatorul, învățătorul, omul de la catedră cu inima veșnic tânără, cu răbdarea 
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caracteristică, picură zilnic câte ceva din tainele naturii, științei, lărgind treptat copilului 

orizontul cunoașterii. Școala este locul unde se dezvoltă personalități, se desprind 

comportamente politicoase, utile, fiind locul unde se primește educație și se învață despre viață, 

societate și lumea înconjurătoare. Școala este instituția care organizează trăirea unei experiențe 

de învățare urmărind atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și mijloace specifice. 

Prin intermediul școlii, elevii sunt formați și informați ținând cont de anumite principii și având 

grijă să se evalueze modul  în care obiectivele au fost atinse. Prin urmare, școala nu este singurul 

laborator în care copilul învață, ci doar unul dintre ele , mai specialist, competent și organizat 

în domeniul educației, decât altele. Educația tinerei generații se realizează în școală, aceasta 

fiind factorul decisiv pentru formarea unui om apt, care să contribuie la dezvoltarea societății, 

să ia parte activ la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care 

conferă școlii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea școlii este aceea de a contribui la 

realizarea idealului educativ impus de cerințele vieții sociale. Procesul de educație din cadrul 

școlii este condus și susținut  de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru. Menirea 

școlii nu constă doar în înzestrarea elevilor cu un bagaj de cunoștințe  cât mai mare, ci de a 

stimula calitatea de om, valorificarea abilităților de interrelaționare, de asumare a 

responsabilităților, de cultivare a capacităților în luarea unei decizii corecte, de descoperire a 

propriilor interese și aspirații  spre formarea școlară și profesională ulterioară. Școala a rămas 

punctul de pornire al orientării profesionale prin acțiuni de informare asupra posibilităților de 

continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale și a aptitudinilor, de discutare a 

criteriilor după care elevii își vor decide viitorul. În esență, școala are rolul de a transfera 

cunoaștere, de a pregăti tinerii pentru a deveni membri responsabili ai societății. 

Pentru cei mai mulți, școala este cea mai bună perioadă din viață, în care s-au legat prietenii 

rămase de-a lungul anilor, sau au avut loc cele mai bune momente de distracție, veselie și multă 

bucurie. Școala contribuie la dezvoltarea personalității umane  și este locul unde se pun bazele 

educației. Menirea acesteia este de a învăța pe copil să citească, să scrie, să înțeleagă și să 

memoreze unele informații și cea mai importantă lecție pe care copilul o învață la școală este 

aceea de a se descurca în viață. În general, termenul ,,școală,, este asociat cu pedagogia, însă 

școala reprezintă acel loc în care elevul are posibilitatea de a-și dezvolta relațiile cu cei de vârsta 

lui, relația cu autoritatea  și relația cu lumea informației, fiind cea care deschide ochii către 

universul cunoașterii, a lumii în care trăiește. Fiind considerată a doua casă a tânărului în 

formare, acesta trebuie să pășească în ea cu bucurie și încredere, deoarece aceasta reprezintă un 

prim factor al educației continue și sistematice. Școala oferă elevului  cadrul pentru dezvoltare, 

formare, socializare, plecând de la cunoașterea particularităților individuale și de vârstă 

specifice fiecărei etape de dezvoltare, prin proiectarea unei strategii, prin realizarea unui demers 

didactic riguros, având la bază o programă, o planificare, resurse educaționale, metode și 

strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor și a scopului propus. Școala 

reprezintă o perioadă importantă a vieții oricărui om, o instituție a culturii și intelectualismului, 

o clădire care găzduiește prieteni, năzbâtii, bucurii și tristeți, împliniri și dezamăgiri și mai ales 

diversitate, un loc care se frecventează zilnic  în vederea pregătirii pentru viitor, astfel că, între  

pereții acelei clădiri se află ziua de mâine. Odinioară școala și biserica erau îngemănate, 

dascălul și preotul erau amfitrionii maselor, ei cultivau slovele de foc ale științei, însă cu toate 

greutățile inerente acelor timpuri, dascălul a luminat calea strămoșilor noștri, transmițându-ne 

mai departe tradițiile, poveștile și vorbele sfinte care au farmecul dulce al acelor vremuri. Școala 

este leagănul inițierii în tainele cunoașterii, muncă și dăruire, pasiune și abnegație, educație și 

cultură, bucurie și nostalgie, aduceri aminte. Școala înseamnă cartea, care odată descifrată 

rămâne veșnic, străpungând tărâmurile eternității. 
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1. CADRUL GEOGRAFIC 

 

 

  Satul Tureac se află în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, situat în partea de 

nord a țării. Satul Tureac se află la 30 de kilometri de municipiul Bistrița. În partea estică a 

acestuia, se întinde de-a lungul râului Bistrița Ardeleană, valea cunoscută sub denumirea de 

Valea Bârgăului, traversată șerpuit de drumul național 17A, care face legătura prin Pasul Tihuța, 

între Transilvania și Moldova. De-a lungul văii și a șoselei este așezată o salbă de sate, legate 

între ele pe o distanță de 20 de kilometri. Dintre acestea, Tiha Bârgăului, Tureac, Mureșenii 

Bârgăului, Piatra Fântânele și Ciosa, formează comuna Tiha Bârgăului, care se situează în 

extremitatea estică a județului Bistrița-Năsăud, la granița cu județul Suceava. Locurile sunt 

vestite prin frumusețea lor de excepție. Mihai Eminescu, trecând cu diligența de la Viena spre 

Moldova se oprește în Prundu Bârgăului pentru a admira unul dintre munți, și anume Vârful 

Heniu 1611 m, comparându-l cu Olimpul. George Sion, călător și el prin aceste locuri 

consemnează următoarele ,,Cum trece cineva de Bistrița și se afundă în Carpați este lovit în 

fiecare pas de vederea locurilor celor mai pitorești. Natura este atât de bogată încât poți zice că 

a descălecat Dumnezeu pentru fericirea celor ce locuiesc aici.” 

  În zona Bârgăului mai întâlnim și denumirea de Borgo Pass, care înseamnă Pasul Bârgăului. 

Cuvântul, ”Borgo”, provenit din limba maghiară înseamnă ”Bârgău”,  iar ”Pass”, provenit din 

limba germană, înseamnă „Trecătoare sau Pas”. Această denumire apare consemnată pentru 

prima dată în documente pe harta elaborată în cea de A Treia Ridicare Topografică Austriacă 

în perioada cuprinsă între anii 1869-1887, după edificarea drumului de legătură dintre 

Transilvania și Bucovina pe Valea Bârgăului. Pasul Bârgăului este cunoscut în prezent sub 

numele de Pasul Tihuța și este situat în Munții Bârgăului, la hotarul dintre  Valea Bârgăului și 

Depresiunea Dornelor, pe Muntele Măgura Calului la o altitudine de 1200 m. Așezările de pe 

Valea Bârgăului sunt atestate documentar începând cu secolul al XIV lea, în anul 1317 apare 

denumirea „Borgo” iar în anul 1328, Toma Voievodul Transilvaniei utilizează doi termeni și 

anume, Borgoul de Sus și Borgoul de Jos, cele două Bârgaie apărând și în conscripția fiscală 

din anul 1750. În cursul secolului al XVIII lea se fac mențiuni concrete asupra așezărilor de 

aici, astfel devin atestate nominal Rusu Bârgăului,  Josenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, 

Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Mureșenii Bârgăului și Bistrița Bârgăului. Pasul Tihuța și 

arealul Văii Bârgăului își prefigurează valențele turistice odată cu construirea drumului care 

leagă Transilvania cu Bucovina, oferind permisiunea călătorilor care tranzitează această zonă 

să contemple nemărginirea  meleagului și să ducă și altora vestea despre frumusețea acestuia. 

Așezările sunt dintre cele mai pitorești din țară  cu împrejurimi  făcute parcă din priveliști, susur 

de frunze și ape, miros de flori și de fân. Locurile acestea îți dau senzația înfrățirii codrilor cu 

apele, culmile și vârfurile munților. Este o frumusețe a firii sfințită de mâna omului. În perioada 

iernii, peisajul devine desprins  din lumea basmelor cu ninsori fosforescente și zăpadă de cristal. 
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2. SCURT ISTORIC, 

ȘCOALA PRIMARĂ VALEA TUREACULUI 

 

 

  Școala Primară Valea Tureacului - este una dintre școlile cu tradiție din Tureac  fiind  atestată 

pentru prima data în anul 1950, când funcționa într-o casă  a  familiei Monda  Grigore. Familie 

modesta, cu mulți copii, și-a dorit educația propriilor fii, dar si a celorlalți  copii din sat. Însă, 

după 2 ani, în cele două camere, mai puțin încăpătoare, școala nu mai putea funcționa, 

transferată fiind  în casa familiei Rusu Macidon si Florica. 

  Sub îndrumarea dascălului, Ciuciur Ioan, cei 4 elevi învățau cum puteau, să scrie și să 

socotească  (indispensabilă fiind ora de religie). 

  În anul 1951 a fost din nou  schimbat locul învățării în casa lui Hoalba Macidon si Aurica ,nu 

mai mult de un  an. 

  Anul 1952, găsește școala în casa familiei Ojan George si Anisia,  timp de doi ani. Din dorința 

de a fi educați si de a avea copii „scolați” oamenii din cătunul Tureac au hotărât să ridice un 

edificiu instituțional unde copiii lor să poată să meargă la școală. 

  În anul 1960 Primăria Tiha Bârgăului, a făcut un schimb de teren  cu Ianiș  Emil si Floarea și 

au început construcția noii școli. Construită sub „bagheta magica” a meșterului mare din 

localitate Pahone George ajutat de Drăgan Vasile, școala a ajuns edificiu educațional pentru 

mulți tineri ai locului. 

  Primul dascăl cunoscut a fost Preoteasa Stefan in anii1958-1962. 

  Între anii 1968-1967 s-a înființat și o clasă de grădiniță mixtă, având ca educatoare pe 

Tomoroga Lucreția. 

  Apoi,  școala  a fost condusă de tânărul învățător Vartic Ioan, mai bine de doisprezece ani  

alături de doamnele învățătoare: Maria Martian, Mariana Coltan și Voichita Dunca. Școala a 

funcționat în regim simultan cu cate 2 clase paralele. 

  Între 1998-2000, în urma reparațiilor, școala a funcționat cu patru săli de clasă si o sală 

profesorală. 

  Începând cu anul  2018 pe baza unui proiect de investiție cu fonduri europene al Primăriei 

Tiha, sub conducerea primarului Vasile Șut,  școala  s-a renovat în totalitate, devenind o școală 

modernă după standarde europene de înaltă calitate. 

  Dotată  cu etaj și șapte săli de clasă, astăzi funcționează cinci clase primare - în regim  simultan 

și o grupă de grădiniță mixtă. 

 

Scurt istoric scris de prof. învăt. Primar, 

Antonia Crișan, pe baza informațiilor 

primite de la „bunicii satului” (foști elevi) 
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3. SCURTA ÎNSEMNARE DIN ISTORIA 

ȘCOLII GENERALE TUREAC 

 

 

   În anul 1950 familia Belei Nicolae și Tonica, la cererea autorităților locale au donat  un 

teren, pe care s-a construit unul din localurile pentru școală, vizavi de Biserică , în partea 

stângă a șoselei, cum se vine de la Bistrița.   

 

 Școala Generală Tureac între anii 1980-2001 

 

 

MOTTO 

,, EDUCAȚIA ESTE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ  

PE CARE VOI O PUTEȚI FOLOSI PENTRU A SCHIMBA LUMEA “ 

                                                                                                                             (NELSON MANDELA) 

 

 

    În vara anului 1980 profesorul de matematică Trifan Nicolae, născut pe frumoasele 

meleaguri  din Josenii Bârgăului, primește din partea Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud 

misiunea de a conduce instituția școlară din localitatea Tureac, comuna Tiha Bârgăului. Preia 

această îndatorire, având deja o experiență managerială de opt ani, timp în care a condus Școala 

Generală de la Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud. 

    Domnul director Pintican  Nicolae, profesor de educație fizică și sport, este cel care îi predă 

mai departe ștafeta de director al Școlii Generale Tureac, dânsul transferându-se la 

Liceul  Industrial Prundu Bârgăului. A preluat conducerea unei școli cu un efectiv foarte mare 

de elevi, cu trei școli aparținătoare cu clasele I-IV și învățământ preșcolar: Măgioreni, Bozgani 

(Tureac1) și Valea Tureacului (Tureac 2). De asemenea o grădiniță funcționa și la Valea Bicii, 

într-o casă particulară. 

    Atât ca profesor, cât și ca director, domnul Trifan Nicolae a fost tot timpul conștient că prin 

activitatea lor, dascălii își pun amprenta asupra eternității, încât nici ei nu știu cât de departe 

poate ajunge influența lor. Prin întreaga activitate didactică  desfășurată, profesorul și directorul 

Trifan Nicolae a urmărit îmbunătățirea activității școlare în vederea apropierii de idealul 

educațional al vremii și de nevoile beneficiarilor direcți și indirecți ai educației. A fost tot timpul 

conștient că ridicarea standardului de viață se poate face doar printr-o educație de calitate, atât 

științifică cât și morală.   

    În realizarea acestor deziderate a avut ca sprijin în primul rând un colectiv deosebit de dascăli 

care nu au uitat nicio clipă că sunt acolo pentru copii și au  lucrat cu  multă răbdare și pasiune 

pentru a aduce schimbări pozitive în viața elevilor. 

   Se spune că dascălul  nu-și poate vedea roadele unei zile de muncă. Ele sunt invizibile și 

rămân așa poate și douăzeci de ani. Privindu-și astăzi munca,  colectivul de dascăli  din anii 

amintiți pot să se bucure de roadele muncii lor, făcute cu răbdare și pasiune. 
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   Printre aceste roade putem vedea că s-au format muncitori pricepuți, țărani cinstiți și harnici, 

pădurari, educatori, învățători, profesori, cadre medicale, economiști, informaticieni, ingineri. 

Însă mai presus de toate e cinstea și omenia care se pot vedea în comportamentul lor. 

   Întotdeauna elevii au fost încurajați să participe la concursurile și olimpiadele școlare , pentru 

a-și valorifica potențialul intelectual. O atenție specială s-a acordat pregătirii elevilor pentru 

examenele de admitere din clasa a VIII-a, făcându-se nenumărate ore suplimentare de pregătire 

la materiile de examen, română și    matematică. De asemenea elevii au fost implicați în 

numeroase activități cultural-artistice, în care s-au pus în valoare și  tradițiile și obiceiurile 

locale, dezvoltându-se  simțul artistic, gustul pentru frumos și respectul față de înaintași.  

   Până în anul 1980 școala avea trei nivele de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial. 

Venind în sprijinul formării profesionale a copiilor, conducerea școlii a reușit cu ajutorul 

organelor administrative locale, să obțină după anul 1980 înființarea a două clase de învățământ 

complementar sau de ucenici, a IX-a și a X-a, clase cu profil agricol și croitorie. Clasele au fost 

înființate pentru a contribui la îmbunătățirea programului de formare al elevilor doritori să 

urmeze cursurile nivelului profesional. Absolvenții acestui program de formare au avut 

următoarele avantaje: șanse mai mari de angajare, satisfacția de a avea locuri de muncă, 

mobilitate, capacitate de învățare pe tot parcursul vieții. Astfel, diploma de absolvire de zece 

clase a oferit fiecărui elev în parte câștigarea unui statut onorant în societate și posibilitatea de 

a deveni util lui, familiei sale și societății. 

   Spre exemplificare, pot fi citite în această lucrare creațiile literare ale unui fost elev al Școlii 

Generale din Tureac , Ilieș Zaharie, absolvent al claselor din învățământul complementar sau 

de ucenici. 

   În orice perioadă istorică școala rămâne lumină pentru mintea și sufletul comunității. Fiecare 

comunitate este unică și are la dispoziție un arsenal de resurse care pot oferi sprijin și 

oportunități pentru copii și pentru familiile lor. Și în această perioadă școala a făcut eforturi 

remarcabile pentru a utiliza resursele comunității, colaborând în primul rând cu familiile 

copiilor, apoi cu primăria de la Tiha Bârgăului și diverse unități economice, cu școala de centru 

de la Tiha Bârgăului și  celelalte școli din localitățile învecinate și nu în ultimul rând cu Biserica 

din localitate. 

   În ceea ce privește colaborarea cu familia s-a urmărit mereu să fie conștientizați părinții 

despre importanța majoră a educației școlare, care deschide ochii omului către universul 

cunoașterii lumii în care trăiește, pregătirea copilului în școală fiind o pregătire pentru societate. 

Părinții au înțeles că alături de familie școala ajută copiii să găsească cheia vieții, pentru a  putea 

deschide multe drumuri și a fi utili la locul potrivit. Împreună au putut să depășească greutățile 

din acea perioadă, dintre care putem să amintim, neajunsurile materiale  

(îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare etc.) sau distanța mare dintre domiciliul unor 

elevi și școală, elevii, fiind nevoiți să parcurgă pe jos zeci de km, dus-întors, pe ulițe desfundate 

și pline de noroaie, pe frig și ploaie, pe ger și soare. Colaborarea din acea vreme dintre școală 

și familie se oglindește astăzi în rezultatele amintite mai sus. 

    ,,Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine 

organizat și bine cârmuit și păstorit.” (Ion Heliade Rădulescu) 
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Școala Generală Tureac, 

cu clasele I-X 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Carmen Popovici 
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4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC 

SCURT ISTORIC 

 

  După abolirea iobăgiei și oprirea amenințărilor tătarilor, în zona Bârgăului, împărăteasa Maria 

Tereza a înființat Regimentul de graniță care avea scop să apere granițele imperiului. Acest 

regiment era format din țăranii de pe Valea Bârgăului și Valea Someșului. Pentru serviciile 

militare efectuate care durau șapte ani acești țărani militari au fost împroprietăriți cu pământ și 

păduri de pe raza fiecărei localități. Pământul și pădurile primite de țărani au fost confiscate de 

la bogații maghiari. Tot în această perioadă (sfârșitul secolului al XVIII lea) s-au construit 

câteva clădiri în care învățau copiii țăranilor și anume: la Tiha s-a construit clădirea în care a 

funcționat vechiul Cămin Cultural, iar la Mureșenii Bârgăului clădirea în care a funcționat 

Brigada Silvică. În aceste școli au învățat bunicii și străbunicii noștri (școala era obligatorie 7 

ani) în limba maghiară. 

  În acea vreme localitatea Tureac se numea Tiha nouă. Denumirea Tureac a fost dată de regina 

Maria care se deplasa spre zona Măgura Calului, unde dorea să construiască un castel la fel ca 

cel de la Peleș. În această zonă a făcut un popas, iar când a coborât din caleașcă și-a rupt tureacul 

de la cismă (legendă sau nu este singurul indiciu care ne spune despre toponimia localității 

Tureac). 

   Înainte de primul război mondial s – a construit școala veche unde funcționau 2 clase, iar în 

celelalte două camere ale clădirii se făcea slujbă religioasă o dată pe lună, slujbă efectuată de 

preotul din Tiha Bârgăului care, împreună cu preoteasa, erau și dascăli. În acea perioadă cei 

mai de seamă dascăli au fost: Ioan Dologa care era și preot, Bozga Larion, Purcil Ștefan care 

avea și studii de specialitate. 

   După marea unire din 1918, Ministerul Cultelor din acea vreme a trimis în Transilvania 

învățători și preoți din vechiul regat și anume: preotul Ioan Roman, învățătorii Stoiau, Moraru 

și Rudiev. În această perioadă la Tureac se învățau doar patru clase, elevii doritori continuând 

ciclul gimnazial la școala din Prundu Bârgăului. 

   După cel de-al doilea război mondial, datorită faptului că numărul copiilor era în continuă 

creștere s-a construit la Tureac o școală de opt clase care a funcționat până în anul 2000. 

Grădinița nu funcționa la acea vreme.  

  În anul 2000, primarul comunei a hotărât să pună accentul pe reforma și dotarea materială a 

școlilor din comuna Tiha Bârgăului. Vechea școală din localitatea Tureac a fost dărâmată și a 

fost construită actuala școală ce îndeplinește toate condițiile de funcționare pentru secolul XXI. 

Aceeași administrație locală a construit o grădiniță modernă, o extraordinară bază sportivă 

destinată elevilor și un centru educațional pentru comunitățile sărace unde se asigură o masă 

caldă și profesori care să-i ghideze în pregătirea temelor și aprofundarea cunoștințelor.  

  S-au construit toate acestea din suflet, cu multă muncă pentru elevii Școlii Gimnaziale Tureac. 

Ei ne vor face cinste peste tot pe unde îi va duce soarta. 

                                       Prof. Paulina Dologa, 

 Fost primar al comunei Tiha-Bârgăului, Vasile Dologa 
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5. PĂȘIND PE MELEAGURI RURALE 

Semnificația dascălului 

 

 

   În zilele noastre asistăm la tot felul de fenomene mai mult sau mai puțin paradoxale. Unul 

dintre acestea ar fi așa-zisa diferență dintre oraș și sat, altul pentru amploarea culturală fără 

precedent. Interesul pentru lectură în general și pentru cultura tradițională în special, preocupă 

atât elevii cât și cadrele didactice din satul Tureac, comuna Tiha-Bârgăului, județul Bistrița-

Năsăud. Aceste activități nu constituie apanajul elitelor, dar pentru acest lucru toată lumea 

merge înainte. Așa cum arunci o piatră în apă și cercurile provocate devin tot mai discrete 

provocând pe măsură ce se îndepărtează de , epicentru cercuri tot mai mari, , la fel și cadrele 

didactice de la Grădiniță cu Program Normal Tureac au realizat proiecte județene și naționale 

care evidențiază continuitatea preocupărilor culturale și educative. Se regăsesc teme variate cu 

abordări diverse fără intenția de a leza sau de a produce consecințe prin exprimarea punctelor 

de vedere. O sală încăpătoare a adunat de-a lungul anilor lucrări, expoziții , imortalizate pe 

filme realizate de profesioniști ai televiziunilor. Prin amabilitatea și preocupările didactice și 

culturale ale fostei directoare, doamna Ioana Tomoroga, proiectele au fost însoțite de editori, 

ziariști, fotografi , cameramani, părinți și copii. Edilii și biserica s-au implicat de asemenea. 

Poate chiar din acest aspect reiese și diferența dintre oraș și sat. O activitate educativă sau 

culturală este susținută de toată lumea, unitatea oamenilor este fără precedent în ciuda faptului 

că perioada pandemică ne-a încercat pe toți prin izolare sau chiar boală. 

   Comunicarea și relaționarea cu cei mici dar la fel de eficientă cu cei mari a cunoscut forme 

nebănuite de afirmare. Învățământul pornind de la preșcolari a îmbrăcat haine de sărbătoare și 

faptul că la fiecare activitate educativă desfășurată cu pasiunea tuturor, creația de frumos adună 

costumele populare mai vechi și mai noi , adăugând plus valoare. Pictorul, în persoana 

profesorului Gheorghe Toxin a imortalizat zona neatinsă a urbanismului. Icoanele realizate de 

copii, măștile realizate din materiale refolosibile, poveștile și cântecele, dar mai ales inocența 

și pacea sufletului celor implicați, mici și mari , au făcut ca satul Tureac să iasă în față , cu 

oameni și amintiri de neuitat. Aprecierile și elogiile sunt sărace, departe de realitate. Școala și 

învățământul au adus și adunat cântăreți de valoare, scriitori și jurnaliști. Prin schimburile de 

experiență cu alte județe , domeniul în care activează cadrele didactice , prin îndrumări practice 

și cultural educative , nu doar teoretice, acestea au reliefat cunoștințele, înțelepciunea, studiu, 

psihologia, sfaturile care au dus la finalizarea proiectelor cultural-educative. Utilizarea 

cuvântului ,,comunicare,, se dovedește definitorie pentru  zestrea spirituală a poporului român.,, 

Apoi toți de la RAM  ne tragem...,,Școlarii și-au pus bazele vocabularului în familie, dar mai 

apoi l-au îmbogățit trecând prin grădiniță, unde doamnele educatoare au format CARACTERE. 

,,Cine are carte are parte”. Cărțile de la Grădinița Tureac dezvoltă imaginație și abilități ale 

preșcolarului, cuvintele și chipurile memorate încă din copilărie vor fi prezente toată viața, iar 

sensurile, odată cu trecerea vârstei vor fi tot mai aprofundate. Semnificația dascălului are în 

vedere educația copiilor mici și mari , a preșcolarilor și școlarilor, dintre care mulți vor alege 

să rămână cunoscători de carte, pe care într-un fel sau altul l-au desprind dintr-un sistem mai 

bine organizat. Cartea, limbajul au generat metafore pentru înțelepciune , experiență , știință, 
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viață și istorie, gândire. Pe calea inițierii, copiii vor desprinde de la dascăli , adevărul. Odată cu 

formarea deprinderii de a citi, chiar și după imagini, specific perioadei preșcolarității, cartea va 

deveni sfântă, magică, veșnică. Cartea vieții va descifra misterele universului, realitatea va fi 

mai frumoasă și mult îmbogățită, fie ea și aparentă, datorită oamenilor-dascăli. Tocmai din acest 

motiv nu oricine poate să aibă răbdare să descifreze tainele fiecărui copil în parte, pentru a-i 

insufla curiozitatea și a-i dezvolta inteligența. Am toată admirația pentru Școala și Grădinița 

din Tureac. Credința și bunul simț sunt calitățile celor care trăiesc la sat. În spațiul acesta mirific 

și liniștit aș trăi oricând! 

                                                                Prof. înv. preșcolar Marilena Toxin, Mai 2021, Bistrița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

6. ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

 

 

   Primele încercări de a prezenta învățământul în istoria școlii din satul Tureac se conturează 

din relatările unor oameni ai locului cu vârste cuprinse între 70 și 85 de ani, care la rândul lor 

au pătruns în tainele scrisului, cititului si socotitului, în acea vreme la școala din Tureac. Astfel, 

potrivit afirmațiilor celor menționați, în zona de centru a satului Tureac exista un teren care 

aparținea familiei  de evrei Buroaia.  Aici poposeau cei care tranzitau zona pentru a ajunge în 

ținuturile Moldovei, transportând cereale și materiale lemnoase. În acest loc se opreau pentru a 

se odihni și pentru a hrăni animalele, deoarece transportul  în perioada respectivă se efectua cu 

ajutorul cailor sau vitelor. Se mai menționează faptul că, familia Buroaia deținea un mic han, 

de unde trecătorii aveau posibilitatea să-și procure băuturi și alimente. În perioada cuprinsă 

între anii 1941-1945, odată cu declanșarea fenomenului de deportare al evreilor, familia Buroaia 

părăsește satul , iar terenul acesteia va intra în posesia statului. Ulterior aici vor fi construite 

școala și biserica, ambele în aceeași clădire, jumătate servind drept școală, iar cealaltă jumătate 

servind drept biserică. În anul 1945 școala funcționa cu clasele I-IV simultane sub îndrumarea 

soților Stoian Lucreția și Stoian Crăciun care ocupa și funcția de director. La școală copiii 

foloseau tăblița, adică o bucățică de lemn pe care scriau, apoi ștergeau cu o bucățica de pânză 

țesută din in sau cânepă. Procedeul se repeta alternativ pentru scris și socotit. Începând cu anul 

1949 numărul copiilor a crescut determinând astfel construirea unor noi săli de clasă care în 

prezent se regăsesc în Corpul A de clădiri ale Școlii Gimnaziale Tureac, dar și reorganizarea 

din  grupe simultane în clase omogene și totodată apariția unor noi dascăli cum ar fi 

Chiburcutean Nicu, care a preluat și funcția de director și soția sa Teodora, învățătoarele 

Hendrici și Vrăsmaș, ambele din Prundu Bârgăului, Roman Cornelia-preoteasa soția preotului 

Roman, care păstorea comunitatea din satul Tureac la acea vreme. Disciplinele de bază erau 

limba română, matematica și limba rusă.  În anul 1966 apare prima promoție de clasa a VIII-a, 

până la acel moment fiind obligatorii patru, apoi mai târziu șapte clase.  

     După al doilea Război Mondial situația învățământului românesc se va schimba radical, 

reforma din anul 1948 prevedea printre altele laicizarea acestuia și eliminarea disciplinei 

„religie” din grila obiectelor de învățământ. România trece în sfera de influență sovietică și 

începe să preia tot mai multe elemente din învățământul rusesc. Astfel, în locul trimestrelor apar 

pătrarele și notarea de la 1 la 5, această situație fiind întâlnită în perioada cuprinsă între anii 

1951-1957. Începând cu anul școlar 1957-1958 se va reveni la împărțirea anului școlar în 

trimestre și la notarea tradițională a școlii românești. Se constată o politizare excesivă a 

învățământului manifestată prin obligativitatea cadrelor didactice de a participa lunar la 

învățământul politico-ideologic, iar politica Partidului Comunist Român era răspândită în 

rândul elevilor prin intermediul orelor de dirigenție , dar mai ales prin activitățile organizațiilor 

de Uniune a Tineretului Comunist Pionieri și Șoimi ai Patriei. În această perioadă, atât 

preșcolarii cât și elevii erau obligați să poarte uniformă, iar la gât o cravată de culoare roșie, 

simbol al Partidului Comunist Român. După Revoluția din Decembrie 1989 și în special după 

aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, se militează pentru ridicarea 

învățământului românesc la standardele învățământului occidental. Astfel, începând din anul 

școlar 1998-1999 trimestrele sunt înlocuite de semestre, numărul săptămânilor în care elevii 

trebuie să frecventeze cursurile școlare rămânând același de 35. 
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      Au apărut de asemenea manualele alternative care dau posibilitatea atât elevilor cât și 

dascălilor să-și pună în valoare  capacitatea creatoare, să-și valorifice experiența didactică, să 

lucreze cât mai diversificat, obiectele de învățat și numărul orelor pentru fiecare fiind în 

general același. Unul dintre avantajele aderării României la Uniunea Europeană  constă în 

faptul că, a urmat o reabilitare a tuturor localurilor școlilor de pe raza comunei Tiha-Bârgăului 

cu fonduri nerambursabile  de la Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții . În toate 

școlile a fost înlocuită tâmplăria veche cu cea de tip termopan, au fost parchetate sălile de 

clasă, au fost înlocuite sobele cu centrale termice pe lemn, instalarea apei potabile in fiecare 

clădire, organizarea grupurilor sanitare și obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare. 

După finalizarea acțiunii de reabilitare a clădirilor școlare, acestea au fost dotate cu mobilier 

nou, pupitre și scaune, dar și înlocuirea materialului didactic învechit cu unul modern cum ar 

fi videoproiectoare, laborator de informatică, dar și o bibliotecă ce stă la îndemâna elevilor 

care doresc să-și lărgească orizontul de cunoaștere pătrunzând în tainele lecturii. 

      Școala Gimnazială Tureac funcționează cu clasele 0-VIII și două structuri aparținătoare, 

Grădinița cu Program Normal Tureac și Școala Valea Tureacului, nr.2, care funcționează cu 

clase simultane și o grupă mixtă de copii preșcolari. În anul 1965 a fost  construită Școala 

Bozgani pe o suprafață de 160 m2, fiind compusă din două săli de clasă și o grupă pentru 

preșcolari. În cele două săli frecventau elevi din cilul primar organizați în grupe simultane. 

Școala Bozgani a funcționat în comunitatea romilor ca structură a Școlii Tureac până în anul 

2012 când elevii au fost mutați la școala din centru unde aceștia beneficiază de toate condițiile 

necesare, rămânând doar grupa de preșcolari. De asemenea, în jurul anului 1960 se înființează 

o grupă mixtă de copii preșcolari  la Valea Bicii, care va funcționa  într-o casă particulară, ca 

structură a Școlii Tureac. Începând cu anul 2014, odată cu finalizarea construcției  unei 

grădinițe  noi, care oferă toate condițiile desfășurării optime a procesului educațional, în 

apropierea școlii din centru, atât grupa de copii preșcolari de la Structura Valea Bicii cât și cea 

de la Structura Bozgani vor fi transferate în grădinița nouă de la centru. 

      Școala Gimnazială Tureac deține un număr de patru clădiri, astfel Corpul  A, Corpul B, 

Școala Valea Tureacului nr. 2 și Grădinița cu Program Normal Tureac. În perioada 1949-1950 

încep lucrările de construire a Corpului  A, clădire separată de biserică, deoarece până la acea 

dată funcționau sub același acoperiș școala cu biserica. În prezent, Corpul  A format din parter 

și etaj, este compus dintr-un număr de șase săli de clasă, o sală profesorală și secretariat, pe o 

suprafață de 480 m2. Corpul B este construit pe o suprafață de 1250 m2 , format din parter și 

etaj cu un număr de treisprezece săli de clasă, un laborator și o sală profesorală. Școala nr. 2 

Valea Tureacului a fost construită în anul 1965 și are o suprafață de 160 m2. Grădinița cu 

Program Normal Tureac este compusă din subsol, parter și etaj și funcționează cu cinci grupe 

de copii preșcolari astfel, o grupă mică, două grupe mijlocii și doua grupe mari. Cei care 

îndrumă zi de zi cu răbdare,  înțelegere competentă, deschiși spre ajutor, iertători și muncitori 

sunt dascălii colectivului de cadre didactice care activează la Școala Gimnazială Tureac: 

 Sabina Ștef - profesor Limba și Literatura Română 

 Nicoleta Beșa - profesor Limba și Literatura Română 

 Paulina Dologa - profesor Matematică 

 Dorina Monda - profesor Matematică 

 Ștefan Sălăgean - profesor Istorie 

 Nadia Rebrean - profesor Geografie 

 Radu Ștefănuț - profesor Educație Fizică 

 Daniel Colțescu - profesor Educație Fizică 

 Alina Racoși-Bogdan - profesor Fizică, Chimie 

 Daniela Mureșan - profesor Limba Engleză 



16 
 

 Codruța Busioc - profesor Biologie 

 Loredana Goarță - profesor de sprijin 

 Radu Morariu-Ciot - profesor Religie 

Profesori pentru învățământul primar: 

 Mia-Elena Vrăsmaș 

 Elena Tăloi 

 Sofia Galben 

 Mirela Bozga 

 Florica Vlad 

 Albina Pop 

 Doinița Lacatiș 

 Tiberia Morariu-Ciot 

 Daniela Măgurean 

 Antonia Crișan 

Profesorii pentru învățământul preșcolar: 

 Anamaria Flore 

 Ioana Buleu 

 Mărioara Cioanca 

 Cristina-Ioana Ploscar 

 Ioana Tomoroga 

      Școala pe meleagurile noastre  s-a dezvoltat ca o instituție puternic ancorată în viața și 

aspirațiile comunității, urmărind realizarea actului educațional întemeiat pe aspirațiile societății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prof. înv. preșcolar, Ioana Tomoroga 
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7. UN RAPORT ALTFEL ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC 
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În traseul educațional al elevului o parte foarte importantă este reprezentată de 

activitățile extracurriculare abordate cu cea mai mare seriozitate în școala noastră pentru că 

acestea vin în completarea celor formale și oferă suport pentru reușita școlară în ansamblu. Am 

încercat să capacitez colegii să se implice împreună cu elevii lor în în activități cât mai variate 

și  bogate în conținut  care sa dezvolte aptitudinile speciale ale copilului, să le crească interesul 

pentru activități socio-culturale să le cultive un stil de viață civilizat și sănătos, să îi determine 

să citească cu plăcere, să le stimuleze creativitatea  și să le dezvolte talentele personale pe care 

de multe ori în cadrul orelor formale nu le putem fructifica.. 

Dascălii școlii noastre au încercat să atragă elevii într-un demers educativ cat mai variat: 

proiecte educaționale în școală, județene, naționale, regionale, concursuri din diferite domenii, 

excursii, voluntariat, activități valoroase și frumoase care să aibă un caracter atractiv la care 

elevii sa participe cu drag. A fi dascăl nu este o meserie, este o chemare pentru a împărtăși cu 

ceilalți idei, știință, dragoste pentru frumos și bine. Ca și profesor trăiești permanent cu temerea 

că nu ai sădit bine în sufletele copiilor tăi cunoașterea, că nu te-ai făcut înțeles, că nu te-ai 

coborât de pe piedestal să citești mai bine nevoile și interesele lor. Pe lângă componenta 

științifică în educație noi trebuie să fim foarte atenți cum modelăm suflete cum pregătim viitori 

adulți, ce valori și atitudinile le livrăm pentru marea călătorie care înseamnă viața. Educația 

non-formală în școli are relevanță în dezvoltarea personală a copilului contribuind astfel la 

participarea activă în societate, pe piața muncii, având rol complementar achizițiilor dobândite 

prin educația formală. Mulți ani am purtat responsabilitatea activităților educaționale non-

formale în școala noastră și nu pot spune că a fost tocmai ușor. Împreună cu colegii educatori, 

învățători, profesori a trebuit să alegem direcții de activitate, am creionat proiecte, am participat 

la concursuri, la activități de voluntariat. Nu o să mă refer aici la piedicile de toate felurile 

întâmpinate de-a lungul anilor, la dezamăgire ci o să celebrez ceea ce noi toți am reușit să 

ducem la bun sfârșit, momentele frumoase și activitățile memorabile la care în prezent le ducem 

dorul pentru că pandemia a venit cumva și ne-a îngrădit, dar poate și acest context ne-a făcut să 

reflectăm la cât eram de fericiți și cat de multe aveam și noi nu am știut să apreciem. Acest 

articol trebuia scris și pentru a aduce mulțumiri colegilor dascăli care în tot acest timp s-au 

implicat, și-au dăruit timp si suflet în tot ce înseamnă provocarea non-formală și fără de care 

școala noastră atât de mică ”fizic” nu ar fi fost remarcata de atâtea ori in comunitatea școlară, 

iar elevii noștri nu ar fi ”strălucit” la concursuri școlare și proiecte educaționale. In tot demersul 

educativ m-am bucurat de susținerea conducerii școlii, de buna colaborare pe plan profesional, 

de susținerea morală si materială pentru a duce la bun sfârșit  proiectele  în care am fost  

implicați. Cea mai mare putere însă am primit-o de la copii, din sufletele lor pure și frumoase, 

din dorința lor de a face și de a participa, de a face școala noastră cunoscută. 
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Unele dintre cele mai reușite activități educaționale non-formale sunt dedicate 

voluntariatului din diferite domenii: social, protecția mediului, sportiv pentru că împreună cu 

colegii dascăli am reușit să implicăm nu doar populația școlară ci și întreaga comunitate a 

satului Tureac. Astfel, de mulți ani, în cadrul ”Săptămânii Educației Globale” care are loc în 

fiecare an în luna noiembrie la școala noastră are loc ”Târgul de Toamnă”, eveniment  așteptat 

cu mare nerăbdare. Generozitatea toamnei cu darurile sale face această activitate să 

demonstreze că oamenii încă pot fi buni și generoși, că puținul lor pot să îl împartă cu ceilalți 

semeni pentru că toate produsele alimentare tradiționale expuse au luat drumul Căminului de 

Bătrâni din Susenii Bârgăului și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Lacrima- Bistrița. Elevii 

noștri participă de fiecare data la acțiunile de donare din cele două unități ocazie cu care 

vizitează persoanele vârstnice, socializează și participă la programul educațional al elevilor de 

la C.S.E.I. Lacrima cu care școala noastră are parteneriate în diferite proiecte. 

   

 

 

 

 

”Târgul de toamnă” 2019 
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”Târgul de toamnă”- 2018 
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”Târgul de toamnă”-2017 
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”Carnavalul Toamnei”-grădiniță 
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”Târgul de Toamnă” Valea Tureacului 
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Vizită la C.S.E.I. Lacrima Bistrița 
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Se spune ca faptele bune se fac în liniște. Așa au răspuns elevii școlii noastre, 

comunitatea satului, cadrele didactice la campania umanitară ”Întinde mâna pentru o faptă 

bună” desfășurată în perioada 25.02-29.03.2019, care face parte din  proiectul județean 

”Întinde mana, prietene!” inițiat de Liceul Tehnologic Agricol Bistrița cu care noi suntem 

parteneri de fapte bune. Această campanie s-a desfășurat în parteneriat cu  Crucea Roșie 

Romană- Filiala Bistrița a demonstrat ca omenia există, ca faptele bune pot schimba vieți, iar 

cantitatea impresionantă de alimente neperisabile colectata în școală a ajuns la Cantina Socială 

Sfânta Mucenița Filofteia Bistrița și la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice de la 

Cușma, Maieru, Târlișua. 

                     

 

”Întinde mâna pentru o faptă bună!”- 2019 
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Activitățile de voluntariat din domeniul de protecție a mediului sunt extrem de apreciate 

de catre elevi și comunitate. Am contribuit împreună la plantarea unor păduri in cadrul comunei 

și în județ în parteneriat cu Tășuleasa Social, Consiliul Local Tiha-Bârgăului și Ocolul Silvic 

Prundu-Bârgăului, am realizat actiuni de ecologizare pe teritoriul comunei in cadrul proiectului 

național ”Let's Do it Romania!” și ori de cate ori natura a avut nevoie. Am încercat să 

conștientizăm nevoia de a colecta selectiv, astfel că împreună  cu Tășuleasa Social un vechi 

partener de fapte bune, intreaga comunitate s-a mobilizat și timp de o lună a reușit să colecteze 

o cantitate impresionantă de plastic.  

 

                   

 

 

 

 

 

Plantăm  Pădurea Transilvania 5.0 
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   Plantăm Pădurea transilvania 4.0     
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Actiune de împădurire-  partener Consiliul Local Tiha Bârgăului 
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Din grijă pentru natură - plantare de puieți în gradina școlii 
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Voluntar Asociația  

Pachamama România         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campania de colectare selectivă a 

plasticului 
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Ne străduim sa insuflăm copiiilor dragostea și respectul față de natură în  diferite 

proiecte educaționale, campanii județene și naționale,  activități care s-au desfășurat de-a lungul 

timpul în școala noastră: Școala Altfel, ”Copiii în sprijinul naturii!”, ”Harta reciclării!”, 

”Dă electricele la reciclat pentru un Pământ curat!”, ”Provocare la reciclare!”, ”Centenar 

aniversat pentru un Pământ curat!” ”Let's be eco!”, ”EcoTeens”  și exemplele ar putea fi 

numeroase.   

      

       

 

Ziua 

Voluntarilor Mici                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let's Do It Romania!-2016 
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Obiecte din materiale reciclate realizate de elevi 
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Saptamâna Educației Globale-2017 

 

 

 

 

Școala Altfel 
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Let's Be 

Eco! 

  

 

 

 

 

 

  

                                

         

  

 

 

Let's Do It Romania! 2018
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La Concursul regional de ecologie și protecția mediului ”Arbori pentru viitor”- ediția 

2019 desfășurat la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița  echipajul școlii noastre a obținut locul 

III. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Arbori pentru viitor” 
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De asemenea voluntari din diferite asociații cum ar fi Asociația Pachamama România 

au activat la scoala noastra în cadrul proiectului  ”Copiii în sprijinul naturii!” pentru a educa 

elevii in spiritul protecției mediului. 

Daca scopul nostrum este să avem tineri bine educați și informați care să respecte mediul 

înconjurător, să ajute semenii, să fie empatici și buni cetățeni la fel de important este menținerea 

sănătații fizice prin sport. Cadrele didactice din școala noastra alocă mult timp evenimentelor 

sportive extracurriculare.Concursurile școlare din domeniul sportului au fost numeroase și 

totadată fructuoase,  elevii nostri au reușit performanțe notabile având în vedere ca nu fac parte 

din cluburi sportive practicand sportul doar ca o alternativă de a petrece activă a timpul liber 

asta sub insuflețirea profesorilor  care au reușit să le inoculeze dragostea pentru mișcare: 

Memorialul Maria Cioncan(etapa 2018,2019), Crosul Cos-book, Memorialul Nicolae 

Lupan, November Run -unde elevii au prticipat la un competiție de alergare pentru ”oameni 

mari” ”, O.N.S.S. Atletism- locul III, O.N.S.S. Minihandbal-etapa județeană locul III. Copiii 

nostri talentați au alergat după cărți, au alergat pentru toleranță, au participat la crosuri in 

memoria unor sportivi extraordinari care au hotarât sa părăsească lumea noastră prea devreme 

sau au fost prezenți la evenimente sportive din plăcerea de a face sport. 

       

 

Alergăm pentru toleranță 
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Crosul ”Maria Cioncan”-2019 

 

 

 

 

 

                       

Crosul  

Cos-Book  

  

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crosul  ”Memorialul Maria Cioncan” 
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       Profesorii din catedra de educație fizică și sport au organizat competiții cu ocazia unor 

evenimente culturale sau din dorința de a implica cat mai mulți elevi in activități sportive: 

”Mișcare pentru toleranță”, ”Crosul copiilor- 1 Iunie”-2019, ”Olimpiada copiilor”, 

O.N.S.S. Fotbal Băieti-etapa centru locul II, O.N.S.S. Fotbal fete-etapa centru locul III, școala 

noastră a fost centru de organizare a competiției. 

      Rezultate deosebite s-au obținut la  proiectele și concursurile cu caracter național: 

Festivalul concursul  național de tradiții și obiceiuri ”Copil ca tine sunt și eu” echipajul  școlii 

noastre s-a clasat pe locul III ediția 2018, locul II ediția 2019, CD-idei în cărti, loc II la faza 

națională, Jocurile olimpice în imaginația copiilor, Scoala Tedi - Ziua Stafetei, programul 

Let,s Do it Romania!, Dă block agresivității!, Special Olympics. La concursul național 

Școala Cu Ceas, echipajul format din elevii școlii noastre au obținut mențiune. 
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”Copil ca Tine sunt si eu!” 

 

  

 

”CD-idei în cărți”-faza județeană 2019 
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CD-idei în cărți-faza locală 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Scoala Siguranței Tedi 
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      Proiecte educaționale incluse în calendarul activităților județene sunt numeroase: 

concursul județean ”Întinde mâna, prietene!” echipajele noastre au obținut locul III ediția 

2018, locul III ediția 2019, locul I ediția 2021, ”Joacă-te cu mine!”, Memorialul Maria 

Cioncan-premii și mențiuni, Stop bullyingul în școlile bistrițene!, Alege cartea – premii și 

mențiuni, concursul județean ”Cunoaște Europa- locul III-2018, Concursul interjudetean al 

cântecului, dansului si obiceiurilor traditionale "Istorie si traditii" editia a X-a, 2017-

mențiune proiectul educational interjudețean Micii exploratori pe urmele marilor 

evenimente istorice-ediția 2017, ”Provocare la reciclare!”. Campaniile de prevenire a 

consumului de droguri,  de promovare a aconsumului de fructe , campaniile  de prevenire a 

traficului de persoane de prevenire a violenței în   parteneriat cu Poliția Română, din care elevii 

nostri au invățat lecții valoroase și care credem noi că au ajutat sa construim oameni de 

încredere și buni cetățeni ai acestei țări. Am avut participări  la  concursurile din calendarul 

activitaților educative județene din alte județe unde s-au obținut premii și mențiuni: Festivalul 

Cultural Țara Crăișorului etc. 

                                                             

    

 

               

 

”Cunoaște Europa” 

 

 

 

”Intinde mâna, prietene!” 
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Intinde mana, prietene! 

 

 

     

 

Povestitorul John Row               

 

 

 

 

 

 

Micii exploratori pe 

urmele marilor 

evenimente istorice 
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Intinde mana, prietene!

    

 

 

 

 

 

     Concursurile școlare organizate în școala noastră au fost  fie în cadrul proiectelor 

educaționale ca de exemplu ”Dor de Eminescu” în cadrul proiectului Cartea, prietena mea!, 

Concursul de creatie literara `` Lumea in care as vrea sa traiesc`, ”Mesaje pentru Pământ”, 

în cadrul proiectului ”Copiii în sprijinul naturii!”,  cu participarea Scolii Gimnaziale Tiha 

Bârgăului și a Scolii Gimnaziale Nușeni, "Eminescu mai aproape de noi"- concurs 

interdisciplinar în cadrul proiectului educațional Zile de Sărbătoare, ”Coșbuc 100” ”Copiii 

Europei” fie organizate de profesorii din catedra de educație fizică și sport cu ocazia unor 

evenimente culturale sau din dorința de a implica cat mai mulți elevi in activități sportive: 

”Mișcare pentru toleranță”,  ”Crosul copiilor- 1 Iunie”, ”Olimpiada copiilor”, O.N.S.S. 

Fotbal Băieti-etapa centru locul II, O.N.S.S. Fotbal fete-etapa centru locul III, școala noastră 

a fost centru de organizare a competiției 

 

                           

 

”Dor de Eminescu!”                                                ”Lumea in care aș vrea să trăiesc” 
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”Eminescu mai aproape de noi”                                                Recital de colinde 

     

”Coșbuc 100”                   

                                                                                                ”Copiii Europei” 

    

”Crosul copiilor”                                                       ”Copiii Europei” 
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              Gimnaziada 2019 

 

 

 

 

 

                                                 

           

     

 

 

 

 

Competiție de minihandbal 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

”Biblioteca pe roti”        
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Revista școlii                

                        

 

 

 

 

 

 

 

                             România 100  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabăra de vară de la Ciosa 
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Scoala Altfel 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoasterea orizontului local                                                      Arta cusutului 
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                                     Obicei de nuntă 

 

Atelier de pictură- Manastirea Srâmba         
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    Proiectele educaționale din școală  au avut un rol complementar activităților formale s-au 

axat pe nevoile elevilor nostri. Mai jos sunt doar cateva exemple: 

1. Cartea, prietena mea! – proiect derulat datorită nevoii de a citi a elevilor sub 

coordonarea prof. Nicoleta Beșa si Sabina Ștef 

2. Zile de sărbătoare – proiect dedicat marilor evenimente culturale și istorice din timpul 

anului școlar, coordonatori prof. Nadia Rebrean, prof. Nicoleta Beșa, prof.  Sabina Ștef 

3. Copiii în sprijinul naturii! -proiect de educație ecologică, coordonator prof. Nadia 

Rebrean, prof. Radu Morariu-Ciot 

4. Voluntar pentru educație!- proiect educațional de remediere școlară și voluntariat, 

coordonator prof. Paulina Dologa 

5. Utilizez eficient- sunt prieten cu calculatorul- proiect care are drept scop găsirea de 

alternative pentru petrecerea timpului liber și scăderea perioadei de petrecere a timpului 

liber în mediul virtual, coordonator prof. Paulina Dologa 

6. Revista școlii ”Evantai” - coordonator Codruța Busioc. 

7. Arta populară prin joacă- coordonator  prof. Ioana Tomoroga 

8. Școala părinților- coordonator prof. Loredana Goarță 

9. Săptămâna Educației Globale- proiect național 

10. Fii isteț, salvează vieți! Coordonator prof. Paulina Dologa, prof. Nadia Rebrean 

                              

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități in parteneriat cu pompierii 
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   Parteneriatele încheiate  cu diferite instituții și scoli din județ și din țară au contribuit la 

desfășurarea unor concursuri pe diferite teme, activități de donare de alimente, voluntariat, 

împădurire, prezentare de carte cu vânzare sau au sprijinit diferite activități din proiectele 

derulate  în școală cum ar fi campanii de informare si educație pentru igiena orală, încurajarea 

lecturii, alegerea carierei, reducerea violenței și traficului de persoane, educație rutieră. 

 

       

    Consilier educativ, 

Prof. Nadia Rebrean 
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8. UN DUBLU PRIVILEGIU 

 

 

 Se spune că în viaţă de multe ori avem privilegii, adică lucruri date de Cel de Sus. Eu 

cred că am dublu privilegiu, acela de a fi dascăl şi acela de a-mi desfăşura munca la Şcoala 

Gimnazială Tureac. 

 Sunt profesor de Limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială Tureac din toamna 

anului 2008. Îmi iubesc şcoala, aşa cum iubesc şi această comunitate de oameni, din care fac 

parte elevii mei. 

 Uitându-mă în urmă, pot spune că munca din această şcoală a fost, de cele mai multe 

ori, o împlinire pentru mine. Am găsit aici mereu nevoia de a mă perfecţiona, zi de zi am învăţat 

să privesc viaţa cu alţi ochi şi să mă ridic de fiecare dată când cad.  

 Munca din această şcoală este mereu antrenantă, cel puţin pentru mine. Îmi dedic o mare 

parte din timp pregătirii minuţioase a orelor şi a noţiunilor care trebuie abordate, dorind mereu 

să îmi îmbunătăţesc metodele de predare, astfel încât elevilor mei să le fie cât mai uşor să 

înţeleagă şi să dobândescă competenţe noi.  Mă preocup, de asemenea, de metodele de creştere 

a stimei de sine a elevilor, astfel încât ei să devină cât mai conştienţi de potenţialul pe care îl 

au. 

 Relaţiile colegiale şi profesionale sunt  foarte bune, şi asta datorită implicării conducerii 

şcolii şi întregului corp profesoral. Între noi, dascălii, este o atmosferă de colaborare, ca şi într-

o familie, ceea ce ne face să ne simţim în siguranţă. 

 Ca realizări din cariera mea,  aş putea enumera câteva, pe scurt. Astfel, am îndeplinit 

rolul de profesor diriginte pentru trei generaţii, respectiv, promoţiile: 2008-2012, 2012-2016, 

2016-2020. Am trecut, an de an, prin fiecare etapă de pregătire pentru Evaluarea Naţională, 

îndrumând elevii pentru a obţine rezultate cât mai bune. Am pregătit elevii capabili de 

performanţă pentru participarea la olimpiade şi concursuri, având rezultate la nivel local şi 

judeţean şi participare la nivel naţional. Îndeplinind şi rolul de biblotecar al şcolii, am încurajat 

permanent elevii să citească şi am organizat, periodic, activităţi de stimulare a lecturii. I-am 

recompensat întotdeauna pe elevii câştigători cu diplome, cărţi şi alte amintiri. Am făcut parte, 

an de an,  din comisiile de corectare a simulărilor la examenele naţionale şi din comisiile de 

examen. Am luat parte la activităţile educative organizate în cadrul şcolii, am propus şi am 

realizat astfel de activităţi. Am făcut parte din comitetul de redacţie al revistei şcolii, ,,Evantai”. 

Am participat tot timpul la cursurile de perfecţionare şi la activitatea comisiilor metodice. 

 Fiind atât de antrenantă în sine,  activitatea didactică  are foarte multe aspecte, dar fiecare 

şcoală are modul ei de abordare a problemelor. În şcoala noastră am găsit tot timpul elevi dornici 

de învăţare şi deschişi spre comunicare, dar am putut comunica bine şi cu familiile lor, ceea ce 

m-a ajutat şi mă ajută, în continuare, foarte mult. 

          Simt tot timpul că lucrul cu elevii este foarte antrenant, şi că prind  noi puteri, atunci când 

mă aflu în faţa lor. Uitându-mă la ei, am învăţat să văd lumina şi înţelepciunea din fiecare om. 

Îmi doresc să continui cu bine munca în această şcoală şi să pot lua mereu lucrurile de la capăt, 

an de an, zi de zi, în munca pe care mi-am ales-o şi pe care o fac cu drag şi cu pasiune. 

                                                                  prof. Nicoleta Beşa 
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9. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE DESFĂȘURATE LA ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ TUREAC 

 

În toamna anului 2013 am devenit profesor de matematică al Școlii Gimnaziale Tureac. 

Am descoperit un colectiv extraordinar de profesori. Profesioniști, muncitori, implicați, dornici 

să obțină cele mai bune rezultate pentru elevii lor. Copiii școlii noastre sunt veseli, activi, 

harnici și respectuoși. 

În cadrul școlii noastre învățarea nu s-a redus niciodată doar la formarea competențelor 

și a cunoștințelor cerute de programele școlare. Prin activitățile școlare și extrașcolare 

defășurate ne dorim să cultivăm în inimile elevilor bunătatea, hărnicia, voluntariatul, empatia, 

recunoștința, responsabilitatea, curajul, ambiția. Sub coordonarea cadrelor didactice, elevii 

școlii noastre au participat cu entuziasm la proiecte locale sau în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană, Judecătoria Bistrița, ISU Bistrița, Poliția și la concursuri educative locale, județene 

sau naționale. Au dat dovadă de seriozitate, implicare și determinare, făcând cinste școlii 

noastre. 

Proiectele care se desfășoară cu regularitate în cadrul școlii noastre sunt: 

• Proiectul Darurile toamnei ce are loc 

la fiecare sfârșit de toamnă.  

Elevii claselor 0 – VIII, împreună cu 

părinții, învățătorii, diriginții și 

profesorii realizează o expoziție de 

produse culinare biologice. Fiecare 

clasă își organizează propria 

expoziție și alege câțiva reprezentanți 

care fac o prezentare originală. Sub 

îndrumarea doamnei Rebrean Nadia, 

consilier educativ și a doamnelor 

profesoare Beșa Nicoleta și Ștef Sabina elevii prezintă și câteva scenete sau cântece cu 

scopul de a sărbători darurile naturii, dar și a scoate 

în evidență frumoasele obiceiuri și tradiții de pe 

Valea Bârgăului. La finalul expoziției elevii 

donează tot ce au expus centrului de bătrâni de la 

Susenii Bârgăului și către CSEI Lacrima Bistrița. 
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• Proiecte de voluntariat, ecologizare și protecția mediului 

sub îndrumarea doamnei Rebrean Nadia, a domnilor 

Sălăgean Ștefan, Morariu – Ciot Radu, a învățătorilor și 

profesorilor diriginți. În parteneriat cu Ocolul Silvic Tiha 

Bârgăului, Primăria Tiha 

Bârgăului, Tășuleasa Social 

sau din inițiativă proprie 

elevii școlii noastre au 

participat la acțiuni de 

împădurire, curățare și 

înfrumusețare a spațiilor 

verzi din curtea școlii, 

localitate sau comună. 

 

 

 

 

• Proiecte și activități sportive coordonate de profesorii de sport Ștefănuț Radu, Vultur 

Vlad, Panti Samuel, Colțescu Daniel și domnul profesor Sălăgean Ștefan. Cei mai activi 

dintre elevii școlii noastre participă în fiecare an la diverse competiții sportive (cross, 

fotbal, handbal) înțelegând că sănătatea este un dar prețios ce poate fi întreținut prin 

mișcare și dând dovadă de perseverență, ambiție, determinare și spirit de echipă. Se 

întorc cu premii, cupe, medalii, mândri că au luptat și au 

câștigat. 

 

• Proiecte artistice și culturale prin care se aduc omagii 

unor mari personalități române, se celebrează zile 

importante pentru istoria țării noastre și sărbători ortodoxe. 

Aceste proiecte sunt un prilej de a aminti întregii comunități 

de valorile, obiceiurile și tradițiile poporului român. 
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• Proiecte ce promovează lectura și dezvoltarea competențelor de literație: Alege 

cartea, CDIdei în cărți, Biblioteca pe roți, scrierea în revista școlii -  Evantai, întâlniri 

cu autori contemporani. Întreg colectivul școlii Gimnaziale Tureac promovează 

importanța lecturii în dezvoltarea armonioasă a limbajului și culturii generale. Prin 

implicarea în aceste proiecte elevii sunt încurajați să descopere tainele cititului și 

beneficiile scrierii creative în exprimarea emoțiilor și a trăirilor interioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proiecte ce promovează un stil de viață sănătos și importanța acordării primului ajutor. 

În parteneriat cu ISU Bistrița – Năsăud și 

cu sprijinul Crucii Roșii, profesorii școlii 

noastre au urmat cursuri de acordare a 

primului ajutor în situații de urgență și au 

inițiat proiecte și activități menite să 

antreneze reacțiile elevilor în diverse 

situații de urgență (incendii, cutremure, 

inundații, accidente rutiere). 

• Alte proiecte și concursuri educative: 

"Întinde Mâna Prietene", "Arbori pentru 

viitor", "Copil ca tine sunt și eu", "Satul românesc văzut prin ochii copilăriei", "Întinde 

mâna pentru o cauză bună! ", "Mișcare pentru toleranță ",  "Copiii în sprijinul naturii", 

"Let's do It România! ", "Cunoaște Europa", "Ziua Bună! - Ziua Voluntarilor Mici", 

"Zile de sărbătoare", "Micii exploratori pe urmele marilor evenimente istorice", 

"Poveste de Crăciun", "Lumea în care aș vrea să trăiesc", "Istorie și tradiții", "Utilizez 

eficient. Sunt prieten cu internetul". 

Fiecare dintre aceste activități aduce mai aproape profesori, elevi, părinți și contribuie la 

menținerea stării de bine din cadrul școlii noastre. Mulțumim tuturor colegilor, partenerilor, 

elevilor și părinților pentru implicare și învățare! 

 

 

prof. Paulina Dologa 
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10.  PIETRE PENTRU ȘCOALA MEA! 

 

 
 

 Dragi cititori, vreau să vă fac de la început cunoscut faptul că acest titlu ales de mine nu 

face trimitere la opera marelui poet și filosof, Lucian Blaga – „Pietre pentru templul meu”. Aici 

este vorba despre un altfel de templu, unul cu totul aparte. Dacă vă întrebați deja care este acest 

templu despre care voi vorbi, cred că mulți dintre voi dragii mei a-ți intuit răspunsul: așa este, 

școala este templul meu.  

 Este vorba despre Școala Gimnazială Tureac, din satul Tureac, comuna Tiha-Bârgăului, 

județul Bistrița-Năsăud, iar altarul acestui templu se dorește a fi numit „școala vieții”, unde nu 

se sacrifică, ci se purifică mlădițele care vor alcătui coroana noii și tinerei societăți. O societate 

destul de blamată, considerată fără idealuri și destul de „murdară” din punct de vedere cultural 

și comportamental. Așa este văzută într-o manieră mai sumbră tânăra generație căreia i s-au pus 

în spinare toate acestea și de gâtul căreia atârnă numeroase epitete, care nu-i fac deloc cinste. 

 Avem așteptări multe de la tânăra generație, dar ea este deja gârbovită. Putea-va ea oare 

să le îndeplinească? Sigur că va putea, dar mai întâi trebuie încercată și făcută îndreptarea 

acesteia; îndreptare care poate fi făcută prin aceeași metodă pe care a folosit-o și Burebista, 

când a lucrat asupra comportamentului geto-dacilor și i-a ridicat din rândul celorlalți traci prin 

„abstinență și sobrietate și ascultare de porunci” (Strabon, „Geographia”). Educarea prin 

abstinență presupune crearea unui discernământ în rândul tinerilor prin care ei să se îndepărteze 

de tentațiile societății de consum din prezent: droguri, alcool, tutun și kitsch-ul cultural, atât de 

des promovat. Sobrietatea presupune în cazul nostru manifestarea unui acut simț al 

responsabilității, pentru că responsabilitatea este ca o umbră care te însoțește în tot locul de-a 

lungul vieții, fie că ai făcut ceva sau chiar pentru că nu ai făcut nimic, deși ai fi putut sau ar fi 

trebuit să fi făcut. Ascultarea de porunci, în acest caz, nu presupune nici pe departe crearea unor 

ființe docile care să poată fii controlate mereu, ca și cum s-ar afla într-un sistem totalitar. Ea 

presupune – în cazul nostru – îndeplinirea cu brio și spre folosul mediului înconjurător a 

sarcinilor ce decurg din calitatea de elev. 

 Așadar, dragii mei, am văzut o modalitate – dar nu singura – prin care se poate realiza 

îndreptarea tinerei generații, pentru a o scăpa de epitetele ce atârnă destul de greu pe calea 

devenirii personalității membrilor ei. Și rolul primordial de arhitect al personalității tinerilor din 

ziua de azi îi revine – ca și până acum - școlii, în general și dascălului, în special. Și mergând 

pe acest principiu am început să realizez diferite activități cu elevii mei. 

 Sunt profesor de istorie la Școala Gimnazială Tureac, o școală frumoasă – cum ne spun 

vizitatorii – din mediul rural, din Depresiunea Bistriței, sub poalele munților Bârgăului și în 

apropiere de Pasul Tihuța (1201 m), unde întâlnim vestitul Castel Dracula, la al cărui stăpân 

face trimitere cartea lui Bram Stoker. 

 „Templul” nostru – adică școala noastră – este unitate de învățământ cu personalitate 

juridică - Școala Gimnazială Tureac și are următoarele structuri care depind de ea (de centru): 

Școala Primară Tureac Nr. 2, numită și Școala de pe Valea Tureacului şi Grădinița cu Program 

Normal Tureac. Școala împreună cu structurile înregistra în anul școlar 2013-2014 un efectiv 

total de aproximativ 450 de copii, număr apropiat de cel din anul şcolar 2020-2021, copii care 

provin atât din familii cu situație materială foarte bună sau bună, dar și din familii cu situație 
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pauperă. Iar în ceea ce privește distanța până la școală, unii dintre elevii din ciclul gimnazial au 

venit până a fost introdus microbuzul şcolar chiar și de la 3-4 km distanță, pe jos. 

 În „templul” nostru fiecare încearcă să-și facă meseria cât mai bine sau cum consideră 

fiecare că ar trebui făcută, pentru că meseria de dascăl presupune, pe lângă un sporit efort 

intelectual și o largă disponibilitate din partea fiecărui „arhitect” (dascăl) de viitoare 

personalități, pentru diferite activități extrașcolare, fiind vorba aici de o mare dăruire de sine și 

fără să primeze alt factor, alt motiv, decât acela de împlinire sufletească. 

 Fac cunoscut faptul că am realizat cu elevii mei - și rog pe Dumnezeu să-mi dea 

înțelepciune și multă putere de muncă și pe viitor – diferite activități extrașcolare, în diferite 

domenii: de la istorie, literatură, cultură și până la activități de educație pentru mediu și de 

voluntariat, acestea din urmă într-un număr mai mare. 

 Pe baza unei colaborări foarte bune cu Ocolul Silvic Josenii-Bârgăului, reprezentat de 

ing. Dănilă Vlad, am realizat în mai multe primăveri acțiuni de împăduriri – plantare de puieți 

– în zona Dornișoara. Cei de la Ocolul Silvic ne puneau la dispoziție mijlocul de transport și 

puieții proaspăt aduși din pepinieră, ce așteptau să devină străjeri ai locurilor. Obiectivele 

stabilite au fost îndeplinite, pentru că spre exemplu: împreună cu un grup de 21 de elevi, 

împărțiți în 3 grupe, s-au plantat în vreo 3 ani la rând în jur de 700 de puieți (în fiecare an, în 

diferite parcele), iar lucrările au fost făcute corespunzător, pe durata a 3-4 ore de muncă, după 

cum au conchis cei de la ocolul Silvic Josenii-Bârgăului. Acest tip de activitate a fost una 

voluntară, copii având satisfacția că au avut posibilitatea să creeze încă o „gură” de oxigen. 

 Voi prezenta în continuare câteva activităţi din anii 2011, 2012 și mai detaliat din anul 

2013. Am coordonat activități de ecologizare cu elevii, în cadrul campaniei „Letʼs do it 

Romania!”: în 24 septembrie 2011; în mai 2012 – în zona Valea Străjii, comuna Tiha-Bârgăului, 

unde împreună cu 12 elevi am adunat un număr de aproximativ 60 de saci de deșeuri, de pe o 

suprafață de 4-5 ha, într-un interval de timp de 4 ore, iar la final elevii au fost recompensați cu 

o gustare caldă  de către Primăria Tiha-Bârgăului; și 28 septembrie 2013 – în Bistrița-Bârgăului, 

unde 30 de elevi au adunat aproximativ 50 de saci de deșeuri, într-un interval de timp de 3 ore, 

de pe o distanță de 5 km, de pe marginile drumului, iar la finalul activității Primăria Bistrița-

Bârgăului a oferit o gustare caldă voluntarilor implicați (vezi articolul de presă „Letʼs do it 

Romania, la Bistrița-Bârgăului”, pe www.răsunetul.ro - https://rasunetul.ro/lets-do-it-romania-

bistrita-bargaului ). 

 În anul școlar 2012-2013 am format un grup de 35 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale 

Tureac și am participat ca voluntari în Săptămâna Națională a Voluntariatului, din 13-19 mai 

2013, unde am coordonat următoarele activități, care vor fi expuse mai jos. 

 Luni, 13 mai 2013 un grup de 15 elevi de la Școala Gimnazială Tureac au ecologizat pe 

o porțiune de 1 km drumul de acces spre Pepiniera Heniu - Prundu-Bârgăului, adunând 40 de 

saci de deșeuri. Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Pepiniera Heniu – Prundu-Bârgăului. 

La final, elevii voluntari au primit o gustare din partea conducerii Pepinierei. 

 Marți, 14 mai 2013 ar fi trebuit să ecologizăm o parte din drumul forestier Secu, din 

com. Prundu-Bârgăului, dar la solicitarea Primăriei Prundu-Bârgăului am ecologizat cu un grup 

de 12 elevi o porțiune de 1 km de cale ferată și părțile aferente, de la limita cu com. Bistrița-

Bârgăului și până la trecerea la nivel cu drumul ce duce spre Colibița (adică Halta Prundu-

Bârgăului). S-au adunat 37 de saci de deșeuri. 

 Activitatea stabilită pentru miecuri, 15 mai 2013, din cauza condițiilor meteorologice s-

a desfășurat joi, 16 mai 2013, în același loc stabilit pentru miercuri: un grup de 11 elevi au 

ecologizat pârâul Bozgani din Tureac, com. Tiha-Bârgăului, pornind din centru de la pod și 

până în dreptul zonei Bozgani, pe o porțiune de 1,2 km, ocazie cu care s-au strâns aproximativ 

30 de saci de deșeuri. 

 Tot joi, 16 mai 2013 începând cu orele 19 s-a desfășurat activitatea Seara filmului 

educațional, în biblioteca Școlii Gimnaziale Tureac. S-a vizionat filmul Pay it forward (Dă mai 

http://www.răsunetul.ro/
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departe), film prin care elevilor „li s-a pus în brațe” posibilitatea de a schimba lumea. La 

jumătatea filmului s-a făcut o mică pauză, iar cei care au venit la film au fost serviți cu suc și 

biscuiți. 

 Vineri, 17 mai 2013 începând cu orele 19 un grup de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale 

Tureac au realizat activitatea „Recital de cântece și poezii”, pentru a le aduce un strop de bucurie 

în suflet bătrânilor de la Căminul de Bătrâni din Susenii-Bârgăului, activitate care s-a desfășurat  

pe parcursul a două ore. Tot cu această ocazie elevii au adus și au donat pentru bătrâni produse 

alimentare obținute în gospodăria fiecăruia. 

 Sâmbătă, 18 mai 2013 un grup de 12 elevi au realizat activitatea de ecologizare din com. 

Bistrița-Bârgăului, mai precis pe marginile drumului ce duce de la fosta Fabrică de cherestea 

până în locul numit Baraj sau Colonie, pe o distanță de 5 km. S-au adunat în jur de 45-50 de 

saci de deșeuri. La această activitate, alături de elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Tureac, au 

mai participat în calitate de voluntari din partea comunității, lucrând cot la cot cu elevii, d-l 

primar al com. Bistrița-Bârgăului, Vasile Laba și d-l viceprimar de atunci, Sorin Nușfelean. La 

final conducerea primăriei a recompensat grupul de elevi voluntari, oferindu-le câte o gustare 

caldă și suc. 

 Dumincă, 19 mai 2013 s-a desfășurat activitatea „Viață sănătoasă într-o natură curată!” 

– o ieșire în verde. Elevii care au participat ca voluntari la cel puțin o activitate în cursul 

săptămânii 13-18 mai 2013 au fost recompensați printr-o ieșire într-un loc cu verdeață și cu 

izvor cu apă rece, unde s-a pregătit un grătar, din care s-au servit toții voluntarii, iar apoi am 

strâns cu atenție toate resturile, punând și cu această ocazie în practică principiile de bază ale 

educației ecologice. 

 Pentru a ne bucura de natura pe care împreună cu elevii școlii noastre încercăm să o 

protejăm, în vara anului 2013, între 22-24 iulie am organizat o oxcursie cu cortul, cu un grup 

de 10 elevi, cu durata de 3 zile și 2 nopți de campare în Parcul Național Călimani. Așadar, am 

putut să ne bucurăm de frumusețile țării noastre și să contemplăm natura de pe înălțimi, practic 

am intrat într-un dialog, într-o comuniune cu natura. În toată această aventură a noastră nu ne-

am fi descurcat fără serviciile de ghidaj oferite de ranger-ul Cristi Maxim – căruia îi mulțumim 

pe această cale, din cadrul Adiminstrației Parcului Național Călimani, de unde am închiriat și 

corturile. 

 Iată așadar doar o mică parte dintre activitățile pe care le realizez cu elevii mei, iar pentru 

cei interesați stau mărturie în acest sens fotografiile care s-au realizat cu ocazia acestor activități. 

Referitor la aceste activități, consider că a fi dascăl nu înseamnă doar realizarea acelor activități 

cuprinse în programa școlară sau planificările uneia sau alteia dintre discipline. Meseria de 

dascăl presupune mult mai mult decât atât. Ea presupune descoperirea unor pasiuni ale 

elevului/elevilor, descoperirea de noi talente, formarea unor deprinderi și aptitudini care să îl 

ajute sau pe care să se sprijine în devenirea personalității sale ca om, și mai presupune totodată 

formarea unei atitudini cu un pronunțat caracter etic, cu privire la activitățile de voluntariat, de 

protecție a mediului și a activităților cultural-patriotice, în defavoarea kitsch-ului. 

Toate acestea se pot realiza doar prin muncă – o muncă destul de cronofagă, dar în nici 

un caz sisifică, pentru că prin orice activitate atingem un nou nivel al cunoștințelor sau 

comportamentelor, obținând de fiecare dată niște rezultate, mai mici sau mai bogate; important 

este că aceste rezultate există și munca nu este în nici un caz zadarnică. Până se obțin însă aceste 

rezultate prin ființa noastră – a dascălilor – își găsesc loc emoțiile, din când în când câte un fior 

că s-ar putea să nu obținem rezultatul scontat și se consumă o bună parte din energia noastră, la 

fel ca și în cazul elevilor noștri. 

 De la primii pași spre grădiniță și până la încheierea ciclului liceal, educatoarea, 

învățătoarea/învățătorul și mai apoi profesorul sunt cei care trasează și șlefuiesc trăsăturile 

personalității membrilor viitoarelor generații. Reușita în acest caz depinde de următoarele 

pârghii: tactul pedagogic al fiecăruia, dimensiunea muncii depuse și activitățile conexe acestei 
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profesii și cel mai important iubirea muncii pe care o facem fiecare dintre noi dascălii; muncă 

care trebuie văzută nu ca pe o obligație în scopul obținerii unor avantaje de ordin material, ci 

vazută ca și o cale pe care artistul o urmează spre realizarea operei sale – o nouă generație, dar 

nu una blamată și fără aspirații profunde, ci o generație a cărei membri să formeze un tot unitar, 

într-o societate europeană, respectând principiul Uniunii Europene: Unitate în Diversitate! 

 Revenind la titlul de la începutul acestei pledoarii în favoarea activităților de educație 

pentru mediu, activităților de voluntariat și a multor altor activități școlare și extrașcolare, a 

căror succes depinde de o mare dăruire de sine din partea dascălului, închei prin a afirma încă 

odată că școala nu este altceva decât un „templu”, pe altarul căruia „ard” eforturile comune ale 

elevilor și profesorilor în căutarea unui sens mai bun al vieții și cooperării la nivelul comunității, 

la nivel național și european pentru rezolvarea sau cel puțin ameliorarea problemelor globale 

ale omenirii. 

 Elevii sunt din punctul meu de vedere asemenea unor „pietre însuflețite”. Unele sunt 

mai moi și se sfarmă repede, aceștia sunt elevii melancolici sau flegmatici, care nu sunt 

predispuși la un efort prelungit și care mai târziu vor da dovadă de o slabă participare 

cetățenească în viața comunității. Alte „pietre” sunt tari și colțuroase, personificându-i aici pe 

elevii cu un temperament coleric sau chiar sangvinic, predispuși la un efort de durată mai mare, 

cu o anumită înclinație, dar rigizi și greu maleabili mai ales din punct de vedere al mentalității. 

Astfel, cu ambele categorii de „pietre” profesorul trebuie să muncească foarte mult, să le 

șlefuiască cu multă migală și pe unele și pe celelalte, mai fin pe cele dintâi și mai profund pe 

cele din a doua categorie, descoperind și la unele și la altele acea latură a sensibilității, pe care 

să se poată clădi edificiul – „templul”, adică o comunitate școlară durabilă, ca element de bază 

a comunității europene. Așadar, „piatra nu speră să fie nimic altceva decât piatră. Dar 

colaborând, se alătură altor pietre și devine templu” (Antoine de Saint-Exupery). Și ar mai fi și 

o a treia categorie de „pietre”, ca element de decor al templului și pentru care se impune o grijă 

deosebită pentru punerea în valoare, și anume „pietrele” prețioase, adică acei elevi, unii dintre 

ei superdotați, care i-au atitudine și se implică voluntar, în diferite activități, având totodată și 

rezultate foarte bune la învățătură, ei substituindu-se unei oglinzi a școlii, căci prin ei – chiar 

dacă sunt puțini la număr – este promovată cel mai bine imaginea „templului” (școlii). 

 În continuare am să amintesc  doar câteva dintre rezultatele pe care în calitate de profesor 

le-am obţinut cu elevii, care metaforic vorbind pot fi consideraţi „pietre” preţioase ale templului 

numit Şcoala Gimnazială Tureac: 

-eleva Someşan Sheila Diana a obţinut Premiul III, iar eleva Uifelean Patricia Octavia a obţinut 

Menţiune la Olimpiada Judeţeană de Istorie 2019; 

-eleva Someşan Sheila Diana a obţinut Menţiune la Concursul Naţional Interdisciplinar „LA 

ŞCOALA CU CEAS”, secţiunea Istorie, Râmnicu Vâlcea, ianuarie 2019; 

-elevul Ilieş Florin a obţinut Menţiune la Olimpiada Judeţeană de Istorie 2017; 

-eleva Pavelean Daniela Cristina a obţinut Premiul III la Olimpiada Judeţeană de Educaţie 

Tehnologică, 2018; 

-elevele Pavelean Daniela Cristina şi Someşan Sheila Diana, dar şi elevul Şut Ionel Robert au 

obţinut Menţiune la Olimpiada Judeţeană de Educaţie Tehnologică, 2017; 

-eleva Pavelean Daniela Cristina a obţinut Premiul III la Olimpiada Judeţeană de Educaţie 

Tehnologică, 2016; 

-eleva Ilieş Denisa Elena a obţinut Premiul II la Olimpiada Judeţeană de Educaţie Tehnologică, 

2016; 

-elevul Ilieş Florin a obţinut Premiul I şi s-a calificat la Faza Naţională de la Iaşi la Olimpiada 

de Educaţie Tehnologică, 2016; 

-elevul Ilieş Florin a obţinut Premiul II la Concursul Naţional „Marin Preda – Pe urmele 

Moromeţilor”, Siliştea Gumeşti, Jud. Teleorman, 2015; 
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-eleva Ilieş Denisa Elena a obţinut Menţiune, iar elevul Ilieş Florin a obţinut Premiul II, la 

Olimpiada Judeţeană de Educaţie Tehnologică, 2014; 

-de asemenea am coordonat un echipaj care a obţinut Menţiune la Concursul Naţional pentru 

Elevi „DIVERSITATEA”, Tărlungeni, Jud. Braşov, 2012. 

 În continuare urmează câteva imagini de la activitățile desfășurate în Săptămâna 

Națională a Voluntariatului, 13-19 mai 2013: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

În prima imagine se poate observa că elevii au 

descoperit o zonă cu deșeuri și fac investigații 

încercând să găsească indicii cine ar putea fi cei 

care le-au aruncat acolo, pentru a sesiza 

autoritățile. 
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...dar să nu uităm cumva că toate pietrele sunt folositoare, iar dascălul trebuie să-i găsească 

locul și să așeze fiecare piatră în locul potrivit (în locul ei). 

 În continuare voi lăsa să se prezinte şi să îşi prezinte activitatea, o altă „piatră preţioasă” 

care a „ars” pe altarul templului numit Şcoala Gimnazială Tureac, care a avut şi mai are multe 

de oferit comunităţii: este vorba de eleva Bozga Augusta Maria, o elevă model a şcolii din 

Tureac, atât prin rezulatele foarte bune la învăţătură, cât şi prin performanţele sale extraşcolare 

deosebite: 

 „Numele meu este Bozga Augusta-Maria, am 19 ani și am fost elevă a Școlii 

Gimnaziale Tureac.  

   Am practicat karate Shotokan timp de 11 ani. Karate-dō este o artă marțială japoneză care 

prezintă beneficii fizice si mentale și care cuprinde mai multe stiluri, printre care și stilul 

Shotokan.  Începuturile mele se leagă de o împrejurare din clasa întâi, când într-o zi, în fața 

clasei noastre a venit o persoană care a început să ne prezinte o descriere a acestui sport. Eram 

cu totul fascinată de spusele acelei persoane, care de altfel era chiar antrenorul meu, sensei 

Vasile Dologa, față de care îmi exprim respectul si recunoștința. Spre sfârșit, sensei ne-a 

întrebat, pe un ton ușor comic, știind că noi, la vârsta de 6-7 ani, nu aveam putere de decizie, 

dacă există vreun doritor în vederea practicării acestui sport. Aproape toți dintre colegii mei 

erau confuzi, însă eu, hotărâtă, mi-am exprimat dorința de a mă înscrie. După terminarea orelor 

de curs, am plecat fericită acasă să-i spun și mamei mele despre acea zi. Cu zâmbetul pe buze 

i-am spus că am o veste bună pentru ea. Fiind extrem de curioasă și crezând totodată că am 

obținut un calificativ bun, cu tot entuziasmul i-am spus că m-am înscris la karate. Din acel 

moment, mama a fost alături de mine și m-a susținut mereu.  
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   Am început în anul 2007, cu sensei Vasile Dologa, primele antrenamente în sala de sport a 

Școlii Gimnaziale Tureac. Fiind primul meu antrenor, pentru mine a fost un model de urmat în 

viaţă.  Au fost la început mulți cursanți, cei mai mulți fiind elevi ai școlii, însă cu timpul au 

renunțat din diverse motive. Au fost momente foarte frumoase.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Antrenament în sala de sport din Tureac 
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 Imagini din Sala de Sport din Tureac 

 

 

Demonstrație de karate în Căminul Cultural Tureac la festivitatea de sfârșit de an 

școlar: Augusta Bozga și Dumitru Bacea 
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           Examen de grad la sala de sport din Tureac 
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   Participarea la antrenamente îmi trezea un interes deosebit în descoperirea adevăratelor taine 

ale acestui sport. Artele marţiale intervin în descoperirea propriei filosofii de viaţă, oferind un 

echilibru între aspiraţii şi posibilităţi. În fiecare zi îmi doream să învăț ceva nou și să îmi 

depășesc limitele. Ca orice copil, am încercat și alte sporturi, dar am rămas dedicată artelor 

marțiale. Am simțit că practicând artele marțiale sunt mai disciplinată, mai organizată și cu mai 

multă încredere în forțele proprii. 

 

 

  

    La vârsta de 6 ani am participat la prima 

competiție, o experiență irepetabilă, organizată în 

Oradea, unde am obținut locul III. Prima mea 

medalie a reprezentat o reușită imensă pentru mine, 

fiind o amintire majoră și având o importanță 

deosebită.  

 

 

 

 

 

 

 

Aceeași emoție 

m-a cuprins și 

când am obținut 

prima medalie 

de locul I. Sunt 

sentimente și 

emoții pe care 

nu le pot descrie 

în cuvinte, care 

au avut un 

impact deosebit 

asupra mea. 
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Elevi ai Școlii Gimnaziale Tureac la Cupa Tiger 2016 

 

 

Andreea Alexa, Locul II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ștefania Mureșan, Locul I 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ștefania Mureșan și Andreea Alexa la proba de KIHON FETE ECHIPE 
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Marcela Rus, Locul II, Campionatul Național, Cheile Grădiștei 11-12 Martie 

2016 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Șut, Locul III 
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Dintre cele mai importante reușite pot enumera:  

• Locul I, categoria 9-10 ani, obținut la proba KATA SHOTOKAN FETE, 

Campionatul Național pentru copii, Cluj-Napoca 16 Iunie 2012 

 

• Locul I, categoria 11-12 ani, obținut la proba KATA FETE la a 3-a Cupă a Campionilor 

Europeni de Karate pentru Copii, Cadeți, Juniori, Seniori și Maeștrii, Cluj-Napoca 22-23 

Septembrie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul III, 

 categoria 11-12 ani, obținut la 

proba KUMITE FETE la a 3-a 

Cupă a Campionilor Europeni 

de Karate pentru Copii, Cadeți, 

Juniori, Seniori și Maeștrii, 

Cluj-Napoca 

22-23 Septembrie 2012 
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Locul I,  

categoria 13-14 ani, obținut la proba 

KATA SHOTOKAN FETE, Cupa 

României, București 22-23 Noiembrie 

2014 
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Locul I, 

 categoria 13-14 ani, obținut la proba 

KATA FETE, Cupa României, ediția 

a XV-a, Brașov 26-27 Septembrie 

2015 

 

Locul I,  

categoria 13-14 ani, la proba KATA                                                                                                                         

SHOTOKAN FETE +3 KYU, obținut la 

Campionatul Național, Cheile Grădiștei 

11-12 Martie 2016 

 

 

 

 

 

 

Locul I,  

categoria 15-17 ani, la proba KATA SHOTOKAN 

FETE, Cupa României, ediția a XVI-a, Mediaș 24-

25 Septembrie 2016 
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Locul III, 

 categoria 15-17 ani, la proba KATA 

SHOTOKAN FETE, Campionatul 

Național, Târgoviște 11-12 Martie 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

Locul III,   

proba KATA SHOTOKAN CADEȚI FETE toate centurile 15-17 ani, Primul 

Campionat Unit Balcanic de Karate, Târgoviște 20-22 Aprilie 2018 
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Fiecare concurs m-a marcat într-un anumit fel. Pierderile au fost în minoritate, pot să 

spun faptul că am avut parte numai de reușite în decursul acestor ani minunați în care am 

practicat karate. Prin acest sport am învățat să-mi depășesc eșecurile, să fac față pierderilor și 

totodată să mă bucur cu adevărat de un succes obținut cu multă muncă.  

   Am dobândit încredere, ce s-a simțit în fiecare aspect al vieții mele și respect de sine, deoarece 

acest sport a fost inventat pentru a desăvârși oameni, a forma caractere. 

   Simplitatea și respectul sunt calitățile practicanților. Fără disciplină nu se poate obține 

succesul și performanța în niciun domeniu. Practicarea artelor marțiale îi învață pe cursanți să 

aibă mai multă răbdare, nu numai în privința învățării și stăpânirii tehnicilor, ci și cu ei înșiși 

mai ales în afara dojo-ului. Totodată acest sport ajută practicanții să se integreze bine într-un 

colectiv si să-si dezvolte abilitățile de relaționare. În cadrul antrenamentelor de karate, 

practicantul își îmbunătățește abilitatea de a-și asuma responsabilitatea, de a urmări indicațiile 

si de a obține satisfacție în urma muncii depuse. 

 

 

 

   Câteva dintre principiile artei marțiale 

Karate-dō: 

 

✓ ARTA KARATE-ULUI ÎNCEPE ȘI SE 

TERMINĂ CU RESPECT 

✓ KARATE CULTIVĂ 

CORECTITUDINEA 

✓ TEHNICA INTERIOARĂ, 

MENTALĂ(INTUIȚIA), ESTE MAI 

IMPORTANTĂ DECÂT TEHNICA 

FIZICĂ 

✓ ARTA KARATE-ULUI SE INVAȚĂ 

TOATĂ VIAȚA , NU EXISTĂ LIMITĂ 

✓ SĂ NU TE GÂNDEȘTI  NICIODATĂ 

CUM SĂ CÂȘTIGI, GÂNDEȘTE-TE CUM 

SĂ NU PIERZI 

  Din punctul meu de vedere, acest sport 

prezintă numai beneficii, fiind un mod de 

viață care aduce un plusvaloare în educația și 

caracterul practicanților” (Bozga Augusta 

Maria  - absolventă a Școlii Gimnaziale 

Tureac). 

                                                                                                                   

 

                                                                                                     

 

 Prof. Ștefan Sălăgean 
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11.  „Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de 

călăuză a celor mai pline de energie mlădiţe”. ( D. Almaș) 

 

 
            Educaţia timpurie realizată prin intermediul grădiniţei este foarte importantă deoarece 

aceasta reprezintă perioada in care copiii se dezvoltă rapid, îşi formează deprinderi şi 

comportamente sociale, având ca scop integrarea lor în societate.      

            La vârsta preşcolarităţii pe primul plan se situează interesul cognitiv, dorinţa copilului 

de a cunoaşte tot ce-l înconjoară, de a afla cât mai multe despre viaţă, despre mediul 

înconjurător și despre ceea ce se petrece sub ochii lor. 

            Rolul dascălului este acela de a îmbogăţi spiritual şi intelectual experienţa şi viaţa 

copilului. Educatorul are în vedere atât aspectele intelectuale, fizice, estetice cât şi aspectele de 

socializare. 

            De-a  lungul anilor,toate grupele de grădiniţă din cadrul şcolii noastre au organizat 

activităţi cultural- artistice cu diferite ocazii. Dintre acestea merită amintite serbările specifice 

sărbătorilor de iarnă. 

             Serbarea de Crăciun la grădiniţă este aşteptată cu mult entuziasm de către cei mici. De 

aceea, pentru reuşita ei există preocupări susţinute: audierea colindelor, împodobirea bradului, 

aranjarea sălii de grupă. Într-un astfel de cadru copiii interpretează cu mare bucurie şi plăcere 

rolurile aşteptând cu nerăbdare sosirea lui Moş Crăciun, cu darurile mult visate. Acestea încântă 

prin farmecul lor, prin spontaneitate și sinceritate firescul comportamentului lor scenic. 

         Serbările şi activităţile susţinute cu diferite ocazii de către copiii de grădiniţă oglindesc 

cel mai bine dinamica grădiniţei, implicarea ei în viaţa comunităţii şi nu în ultimul rând ceea ce 

se învaţă în instituţia respectivă. 
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    Este știut faptul că o dezvoltare armonioasă și durabilă a unui copil se realizează prin 

colaborarea școlii cu familia, dar și cu alte instituții ale comunității locale. Astfel, în ultimii ani 

s-au organizat diverse activități în parteneriat cu biserica, cu meșteri populari, care au contribuit 

la dezvoltarea spiritului civic, la descoperirea si la promovarea valorilor naționale, dar și la 

conștientizarea adevăratelor valori morale și spirituale ale comunității din care fac parte. 

     O astfel de activitate s-a desfășurat în anul 2017 prin intermediul proiectului „Artă populară 

prin joacă”. În cadrul acestui proiect au participat preşcolarii şi elevii claselor I-VIII, în 

parteneriat cu Mănăstirea Sfântul Spiridon de la Strâmba şi cu cadrul didactic al unităţii noastre 

în acea perioadă, poeta Marilena Toxin, alături de doamnele educatoare şi învăţătoare, sub 

conducerea doamnei director, din acea perioadă, Ioana Tomoroga. Proiectul s-a desfășurat sub 

forma unei expoziții în cadrul căreia, copiii îmbrăcați în costume populare, și-au prezentat 

picturile pe piatră, păpușile și măștile confecționate din diverse materiale, precum și icoanele 

pe sticlă realizate împreună cu măicuțele de la Mănăstirea Sf. Spiridon Strâmba. Pe lângă 

expoziții, a mai avut loc o prezentare a portului popular sub forma unei nunți tradiționale de pe 

Bârgău, realizată de către elevii claselor V-VIII, sub îndrumarea doamnei profesor Nadia 

Rebrean, activitate care a fost o adevărată încântare atât pentru cei mari cât și pentru cei mici.  

        La eveniment au fost invitați reprezentanții comunității locale, părinți dar și reprezentanți 

ai mass-media, precum cotidianul Răsunetul și televiziunile TV Bistrița și TV Sângeorz – Băi. 

Prin această activitate am derulat o lecție de românism autentic dar și de valorificare și 

conservare a simbolurilor neamului românesc, minunatul și neprețuitul costum național 

tradițional al românilor. 
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  În anul Centenarului Marii Uniri 2018, preșcolarii Grădiniței cu Program Normal Tureac 

îndrumați de către educatoarele Tomoroga Ioana, Cioanca Mărioara, Buleu Ioana și Flore 

Anamaria au marcat acest moment printr-o suită de activități. Evenimentul s-a concretizat în 

activități cu tematică istorică, îmbinate cu elemente folcloristice și a oferit tuturor participanților 

ocazia de a promova însemnele naționale, folclorul nostru românesc și tot ceea ce ne 

caracterizează pe noi ca și români.  

   În cadrul acestor activități, preșcolarii au realizat activități practice care au presupus 

confecționarea unor siluete îmbrăcate în costume populare, a unor steaguri colorate sau pictate 

precum și realizarea unor machete cu harta României, expoziția de lucrări dovedind faptul că 

cei mici s-au implicat cu mare drag în marcarea acestui moment istoric. 

   Cel mai emoționant moment a fost cel în care copiii au intonat Imnul Național și au realizat 

Hora Unirii. 
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     O frumoasă tradiție păstrată de bătrânii satului și scoasă la lumină din lada de zestre este 

șezătoarea. Șezătorile constituie un mijloc complex de educație, deoarece îi familiarizează pe 

copii cu unele elemente din folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradițiile 

populare, la dezvoltarea gustului pentru frumos și la cultivarea răbdării și a spiritului de echipă. 

      În anul 2019, preșcolarii din grupa mare, de la Grădinița Tureac, au pregătit o minunată 

șezătoare alături de doamnele educatoare Anamaria Flore și Ioana Tomoroga, demonstrând că 

tradițiile și obiceiurile strămoșești sunt încă vii și pot fi readuse la viață în orice moment. 

Îmbrăcați în straie populare și având fiecare un rol bine stabilit, micuții au cântat, au dansat și 

au spus poezii, dar cel mai important au recreat atmosfera unei șezători tradiționale românești. 

Astfel, fetele au depănat scule pe vârtelnițe, au cusut și au împletit, în timp ce băieții s-au ocupat 

de buna dispoziție spunând glume și ghicitori culese de la bătrânii satului. 

 

 

 
 

 

 

 

    În cadrul programului naţional ”Şcoala Altfel” din anul 2019, Grădiniţa cu Program Normal 

Tureac a organizat ateliere de lucru,  la care au participat copiii din toate grupele, sub 

îndrumarea doamnelor educatoare. 

    Pe lângă activitățile cultural-artistice, s-au desfășurat activități care au vizat promovarea unor 

meserii uitate precum aceea de cojocar. Astfel, copiii au mers  în vizită la meșterul popular 

Bacea Nicolae, unde au putut observa cum se confecționează piese ale costumului popular, 

precum: pieptare, curele sau cojoace. În urma acestei vizite copiii au fost impresionați de 

măiestria meșterului, dar și de migala cu care acesta realizează obiectele populare. 



81 
 

     O altă vizită a fost la Mănăstirea Sfântul Spiridon de la Strâmba, unde copiii au descoperit 

o altă meserie rară și anume aceea de pictor pe sticlă. Aici copiii au primit icoane conturate iar 

ei, sub îndrumarea unui pictor, una dintre măicuțe, au așezat culorile în interiorul conturului, 

realizând cât e de solicitantă și migăloasă această meserie. 

     Prin urmare, aceste activități reprezintă pentru copii o scurtă incursiune în trecut și o punte 

de legătură spre viitor. 
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Meșterul popular Nicolae Bacea de pe Valea Bărgăului 
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Pieptare tradiționale realizate de către meșterul popular Nicolae Bacea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Prof. înv preșcolar, Anamaria Flore 
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12.  OAMENI AI LOCULUI, 

FOȘTI ELEVI AI ȘCOLII GIMNAZIALE TUREAC 

 

 

 

 

 

ZAHARIA ILIES 

Trăiește în localitatea Tureac și scrie versuri foarte 

frumoase și extrem de emoționante. Este un om 

autentic pentru care natura, credința, familia și 

poezia sunt daruri de neprețuit. 

 

 

 

 

 

 

„   Portret fără culori 

 

Portret fără culori  

Te-aș zugrăvi-n versuri și acuma, 

Cum o făceam mai altădat’, 

Dar n-am culori că tu pe toate, 

Ori le-ai vândut, ori le-ai vărsat. 

O călimară gri jumate, 

Rămasă pe un pervaz de geam, 

E singura ce o am din toate, 



85 
 

Câte până mai ieri aveam. 

O călimară gri ce nimeni, 

Nu vă putea ca să mi-o ieie, 

E singura ce o am, și nimeni, 

Altele nu poate să-mi deie. 

O călimară gri ca ceața, 

Din care nu poți făurii, 

Un curcubeu, o zare albastră 

Nici zori, nici asfințit nici zi. 

Mi-ai mai lăsat culori ce nu pot, 

De aș vrea a le zugrăvi ”mpreună 

Nu se lipesc și nu se leagă, 

Și nimeni, nimeni, nu le adună. 

Autor Zaharie Ilieș 08.11.2020” 
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„Nu oricine scrie versuri 

 

Voi acei ce scrieți versuri, 

Ați putea să-mi spuneți mie, 

Ce vă-ncântă, ce vă mână, 

Ca să scrieți poezie! 

Ce ambiții fără margini, 

Vă frământă și v-apasă, 

Noaptea la lumina lămpii, 

Scrieți versuri, stând, la masă! 

N-am prea cercetat anume, 

Însă cred că mulți ca voi, 

Au trăit o viață-n lipsuri, 

Ba și chiar multe nevoi. 

Văd că lumea vă admiră 

Dar n-ar pune pe voi preț 

Nu știu dacă au pus vreodată, 

Pe (amărâții) de poeți. 

Încăpățânarea voastră. 

Mult mă fascinează atunci, 

Când văd că mai scrieți versuri, 

Făcând alte multe munci. 

Nici n-am să pricep vreodată, 

Ce câștig aveți. Se știe, 

Nu oricine scrie versuri, 

Dar, nu-i nici o meserie! 

Autor Zaharie Ilieș 05.11.2020” 
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„Versurile nu se leagă 

 

Voi să nu credeți anume, 

C-am în traistă poezii, 

Și când stau și mai pierd vremea, 

Le împart pe la copii, 

 

Uneori e multă muncă, 

Chiar un an sau doi se duc, 

Versurile nu se leagă, 

Și mă chinui și mă-ncurc, 

 

Tai și stric și le fac iară, 

Și din nou le așez în rânduri, 

Și cu greu pot câteodată, 

Să-mi fac și... Ordine-n gânduri!” 
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