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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  AUTOPORTRET 
AL UNUI PARTICIPANT ÎN 
PROIECTUL DA EurHope A 

EurHome 
 
    E un adevăr universal valabil că începuturile nu sunt 
ușoare – de cele mai multe ori pentru că trebuie să 
ieșim din zona noastră de confort, să lăsăm în urmă 
persoane dragi, prieteni pe care îi cunoșteam de atâta 
timp și despre care știm că, oricât de mult ne-ar 
susține și oricât și-ar dori, nu vor mai putea fi lângă noi 
la fiecare pas să ne țină de mână și să ne ridice dacă 
ne împiedicăm. E aproape ironic cum, ca elev de clasa 
a XII-a, nu există lucru pe care să ți-l dorești mai tare 
decât ca timpul să zboare atât de repede încât în 
următoare secundă să te vezi absolvent, iar în 
momentul în care ajungi în prima zi de facultate sub 
tot entuziasmul, trebuie chiar tu să recunoști că ești 
îngrijorat – poate pentru o mie de motive serioase, 
poate pentru doar unul neimportant. 

 
    De ce eram eu îngrijorată? Pentru că eu eram în 
București, iar acasă e în Reșița. Pentru că urma să o 
iau de la zero și pentru că, deși nu mă speria ideea de 
a-mi face prieteni noi, într-un colț al minții (partea 
aceea care vorbește doar atunci când ai cele mai mari 
emoții și griji și chiar nu ai nevoie de “încurajări” 
suplimentare) rămânea teama că nu voi mai găsi 
persoane care să mă facă să zâmbesc şi care să îmi 
umple sufletul de căldură prin simpla lor prezenţă. Şi 
atunci când eşti pus în situaţia de a cunoaşte persoane 
noi, vine inevitabil problema identităţii tale, cine eşti 
sau, mai degrabă, cine vrei să fii, cine vrei să pari acum 
la început de drum.  
    Întrebarea aceasta, “Cine sunt eu?”, a fascinat 
oamenii de știință și de cultură de-a lungul secolelor, 
motivându-i pe poeți, filosofi, psihologi și cercetători 
să-și exprime ipotezele în căutarea adevărului. Totuși, 
până acum, soluția problemei sau măcăr un răspuns 
care să primească acordul unei majorități rămâne 
ascunsă. Dificultatea constă în a stabili acele trăsături 
care te reprezintă, care surprind esența ta în mod 
complet și continuu, în ciuda modului în care evoluăm 
ca personalități în timp. 
    Suntem definiți de nume, de locul în care ne-am 

născut, de activitatea pe care o desfășurăm zilnic, 
parțial de ceea ce am realizat până acum – dintr-o 
perspectivă a experienței acumulate, pentru că faptul 
că succesul e o călătorie și nu o destinație, e departe 
de a fi doar un clișeu. Dar cine suntem e mult mai mult 
decât simple informații pe care oricine le-ar găsi într-
un CV – e ce avem în suflet, ce reușim să le 
transmitem oamenilor atunci când vorbim cu ei.  
    Cine mă cunoaște bine știe că, de departe, lucrul pe 
care îl am cel mai drag în suflet este faptul că am avut 
ocazia să particip la proiectul ecumenic Da EurHope a 
EurHome (nu o dată, ci de șase ori, încă din 2010, cu 
planuri de a participa în continuare). Scopul 
Proiectului ecumenic Da EurHope a EurHome, prin 
intermediul activităților care se desfășoară în cadrul 
lui, este acela de a-i apropia pe tineri de biserică, a le 
dezvolta abilitatea de înțelegere și spiritul de 
solidaritatea, astfel încât, într-o bună zi, în ciuda 
tuturor diferențelor, unitatea religiilor să fie posibilă.  
    Proiectul, început în anul 2009 din inițiativa de 
înfrățire a unor preoți români și italieni, facilitează în 
prezent discuții între tinerii ortodocși și greco-catolici 
din România (delegații din Reșița și, respectiv, 
Oradea), romano-catolici din Italia, luterani din Suedia 
și Danemarca și anglicani din Marea Britanie. Aceștia 
au ocazia de a se întâlni anual într-o tabără de vară 
organizată în centrul Giovanni Paolo II din Loreto, 
Montorso, Italia – centru înființat de Papa Ioan Paul al 
II-lea care afirma referindu-se la centru “Vă spun 
tuturor: aceasta este Casa voastră, Casa lui Iisus şi a 
Mariei, Casa lui Dumnezeu şi a omului” – dar și pe 
parcursul anului, în ședințe de pregătire a taberei, cu 
ocazia diferitelor evenimente mondiale de tineret 
(Genfest 2012, Săptămâna Mondială a Unității) sau a 
sărbătorilor religioase (există deja o tradiție ca tinerii 
din Reșița și o delegație a celor din Italia să se 
întâlnească în fiecare an între Crăciun și Anul Nou 
pentru a petrece împreună sărbătorile de iarnă). 
Programul pe care îl au tinerii în cadrul acestor 
evenimente este încărcat și presupune participarea la 
Sfânta Liturghie sau momente de rugăciune, 
conferințe pe subiecte religioase, discuții pe grupuri, 
activități de voluntariat și workshopuri, dar, ținând 
cont de faptul că, pe parcursul activităților, aceștia îți 
zâmbesc în loc de salut, zâmbet ce valorează mai mult 
decât o mie de cuvinte frumoase, poți cu ușurință să 
îți dai seama că fiecare moment petrecut împreună le 
aduce bucurie și nu apăsarea unui orar impus și 
încărcat. Proiectul a primit recunoaștere atât din 
partea comunităților și autorităților locale, facilitând 
demersurile semnării unui pact de înfrățire între 
orașele Reșița și Loreto, dar și la nivel național, 
câștigând de mai multe ori la rând Premiul I în cadrul 
concursurilor Made4Europe și Gala Premiilor 
EduManager.ro. 
    Să descriu ce face proiectul atât de special, e dificil. 
Mi-a fost greu să povestesc prima oară când m-am 
întors din Loreto, mi-e la fel de greu după fiecare 
activitate – nu dintr-o lipsă de cuvinte, ci pentru că 
timpul petrecut în cadrul proiectului nu trece, el se 
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  simte, iar, în momentul în care încerci să vorbeşti, îți 
dai seama că ai atâtea de spus și nu știi cu ce să începi. 
Ceea ce e relevant e că fiecare secundă e vie, nu se 
înregistrează ca o amintire oarecare, ceea ce trăiești îți 
rămâne în inimă. 
    De aceea, identitatea mea e sinonimă cu cea de 
participant în proiectul ecumenic Da EurHope a 
EurHome, identitate pe care o pot afirma cu tărie, în 
ciuda prejudecăților pe care ideea de proiect religios 
le aruncă asupra modului în care este un tânăr 
perceput. O pot afirma cu tărie pentru că este mai 
reprezentativă decât cea formată de niște simple date 
de identitate sau decât munca depusă și premiile 
obținute, pentru că știu că ceea ce sunt, ceea ce 
reprezint, lucrurile în care cred s-au cristalizat de pe 
urma implicării mele, a șanselor care mi-au fost 
oferite, a oamenilor pe care i-am cunoscut și care    
mi-au devenit prieteni, a ideilor care mi-au fost 
împărtășite, a zâmbetelor și îmbrățișărilor care mi-au 
fost dăruite, a momentelor care mi-au cauzat lacrimi 

de fericire și emoție. 
    În viziunea mea, scopul sistemului de învățământ 
este să ne pregătească pe noi elevii de a fi membri 
implicați ai societății, cetățeni responsabili ai unei 
națiuni, atât pe latura profesională, prin înzestrarea cu 
abilitățile practice și cunoștințele teoretice necesare, 
cât și pe latura personală, prin cultivarea acelor valori 
– solidaritate, toleranță, respect, egalitate și unitate – 
pe care se fundamentează spiritul european. Dacă 
sistemul românesc reușește acest lucru și în ce 
măsură, formează subiectul unei discuții complexe 
care are atât susținători, cât și critici foarte acerbi.  
    În ceea ce mă privește, pot spune că, prin 
dezvoltarea proiectului Da EurHope a EurHome, 
Colegiul Național Traian Lalescu ca reprezentant al 
şcolii româneşti şi-a realizat pe deplin acest obiectiv. 
 

MARIA-ALEXANDRA AVRAM 
studentă în anul I a Facultății de Drept   

Universitatea din București 
 

 DOAMNA PAULINA 
(cu nostalgia ... 

 Domnului Trandafir)                            
 

    Învăţătoarea Paulina Borchescu s-a născut la 28 
septembrie 1955 la Bănia, în judeţul Caraş-Severin.  
    Meseria aceasta a îmbrăţişat-o la îndemnul 
părinţilor, sfătuiţi, la rândul lor, de dascălii ei, care au 
văzut în fetiţa firavă de atunci, puterea de a transmite 
învăţătura cărţilor şi altor generaţii de copii. Aşa a 
ajuns elevă la Liceul Pedagogic din Caransebeş, ”școala 
de dăscălie” din oraşul de pe Timiş şi Sebeş pomenită 
încă din anul 1582,  în Palia de la Orăştie. A studiat şi 
vioara pentru că nu exista dascăl în Banat care să nu 
ştie să cânte la un instrument.  
    Dragostea pentru profesia care a devenit vocaţie,   
s-a instalat treptat, după lungile ore de practică 
pedagogică. Era perioada în care Domnul Trandafir 
mai trăia, încă... 
- ... Ooo, da, mai trăia, mai trăia.... așa e. Trăia prin 
Doamna Avram, prin Domnul Director Popa, prin 
Domnul Dobrescu, dascălul nostru de practică 
pedagogică... (se emoţionează!) 
    A venit învăţător la Reşiţa, la oraş, deşi în toţi anii de 
studiu s-a pregătit să devină dascăl de ţară. 
- Nu m-am gândit niciodată că voi fi un dascăl de oraş. 
Mi s-a părut că la sat poţi face mai multe. Pentru că 
am trăit la sat. Şi colegele mele, majoritatea, de la 
Liceul Pedagogic au venit tot din sate. Şi parcă lumea 
mea sătească a continuat până prin 1975. Mi se părea 
că eram pregătită să fac acolo activităţi culturale... 
(râde). Asta a fost în mintea mea, de atunci! 
    Zece generaţii de copii au trecut prin mâinile de aur 
ale învăţătoarei Paulina Borchescu, recunoscută de 
colegi, de părinţi, de foştii elevi, ca fiind una dintre 
cele mai bune învăţătoare din Reşiţa. Își încheie 
activitatea profesională în acest an, cu o clasă a IV-a, 
la Colegiul Național Mircea Eliade din Reșița. 

    41 de ani de activitate didactică! O viaţă pusă în 
slujba puilor de om! S-a văzut făcând altceva, la un 
moment dat? 
- Nuuuu, în nici un caz! Niciodată nu m-am văzut 
schimbând meseria. Am îndrăgit-o, treptat, tot mai 
mult şi tot mai mult, am simţit că mi se potriveşte, că 
mă îmbogăţeşte sufleteşte. Am mulţumit lui 
Dumnezeu, în gândul meu, de fiecare dată când am 
intrat într-un spital şi am văzut atâta suferinţă şi m-
am gândit ce binecuvântată sunt eu când în fiecare 
dimineaţă întâlnesc perechi de ochişori veseli, 
mutrişoare drăguţe... Nu m-aş fi gândit să schimb, 
niciodată!  

 
    Părerea dumneaei despre toate schimbările din 
învăţământ? Poate, pe alocuri, s-a schimbat 
conţinutul, unele metode, în rest, nimic important nu 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  a fost inovator, spune Doamna Paulina.  
- Ce a fost nou, pentru noi, a fost fiecare generaţie! Aş 
putea să spun că reprezintă o involuţie relaţia şcolii cu 
societatea, cu părinţii. Dacă, mai demult, părintele îl 
aducea la şcoală şi spunea: l-am adus, fă-l om!..... 
acum, nu ştiu dacă părinţii au acelaşi interes. Parcă, 
de multe ori, sunt nemulţumiţi, este o contradicţie 
între ceea ce vrem noi şi ceea ce vor părinţii. Dar, mi-a 
fost dragă fiecare generaţie. Însă, de la penultima 
generaţie încoace îmi sunt mai dragi. Simt deja că am 
sentimente de bunică faţă de ei! Şi ei sunt foarte calzi 
şi foarte iubitori şi sentimentul este reciproc. 
    Întrebată ce va face după ce nu va mai fi la catedră, 
Doamna Paulina cade pe gânduri şi oftează. Tot la 
copii se gândeşte şi nu şi-ar dori să se desprindă prea 

brusc de lumea copilăriei. E bucuroasă, însă, că în 
noile generaţii de învăţători există câțiva cu chemarea 
Domnului Trandafir. 
- Aş vrea să le transmit, ceva, colegilor mei de 
generaţie. Să le mulţumesc că am făcut parte din 
rândurile lor, să-i felicit pentru activitatea depusă, cred 
că suntem o categorie profesională foarte disciplinată 
şi cu foarte multă dăruire, iar celor care urmează le 
doresc succes şi să ţină ştacheta sus în învăţământul 
primar.        
 

A consemnat, în semn de mulțumire, ... un părinte, 
MARIO BALINT 

 

Portretul unui elev de nota 10:  
TEODORA-AURA POTOCEAN 

 

   Undeva, foarte aproape de centrul orașului, pe o 
stradă cu nume de învingător (strada Romanilor), care 
aduce aminte și de străbuni, se află o clădire frumoasă 
în curtea căreia zumzetul copiilor, bucuria de pe fețele 
lor, licărirea de privire, te duc cu gândul, chiar fără să 
vrei, la copilărie, la zile de școală, la impresii de 
vacanță, la primul dascăl sau prima carte pe care ai 
reușit s-o descifrezi singur. Acea clădire este ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA.  
    S-ar putea spune  că e o școală ca multe altele, însă 
ȘCOALA 2 se află de ani buni în topul celor mai bune 
școli din această parte de țară. 
    Școală europeană implicată în proiecte naționale și 
internaționale, cu un colectiv de cadre didactice 
deosebite, care își practică meseria cu dragoste, 
dăruire și elevi care sunt dornici de a acumula cât mai 
multe cunoștințe, dar și acea „învățătură sufletească” 
pe care doar niște dascăli adevărați o pot dărui. 
    An de an pe porțile acestei școli au pășit generații 
de elevi care mai apoi i-au făcut cinste prin rezultatele 
obținute la diferite concursuri și olimpiade școlare și 
care au confirmat prin rezultatele obținute și la liceele 
sau colegiile naționale la care s-au înscris după 

terminarea gimnaziului. 
    Nici promoția anului 2015 nu s-a abătut de la deviza 
școlii „Școala 2 mereu pe locul 1”, obținând rezultate 
excepționale la primul examen adevărat al vieții lor de 
elev, evaluarea națională. 
    Dintre toți însă, s-a remarcat TEODORA-AURA 
POTOCEAN, o elevă excepțională a acestei școli, care a 
obținut nota 10 atât la matematică, cât și la limba 
română, după ce terminase cele 8 clase cu aceeași 
medie, reușind astfel să ocupe locul I pe județ și să fie 
premiată de Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice alături de alți elevi de 10 din țară. 
    Povestea Teodorei este frumoasă, fiindcă ea și-a 
făcut cunoscută dorința de cunoaștere încă din 
primele clase pe care le-a „descâlcit” alături de draga 
ei doamnă învățătoare Aurica Nițoiu, care i-a călăuzit 
primii pași. Mereu zâmbitoare, cu ochi curioși și 
strălucitori, Teodora sorbea învățătura, iubea 
deopotrivă arta și sportul, socotea cu repeziciune și 
scria compuneri ca nimeni alta în generația ei. 
    Mai apoi, la gimnaziu, Teodora a devenit un lider. 
Dintotdeauna pasiunea ei s-a numit MATEMATICA. 
Rezolva cu plăcere oricâte probleme și exerciții 
primea, sau, pur și simplu și le alegea din culegeri ori 
manuale, iar rezultatele au început să apară sub 
îndrumarea atentă a domnului director, profesor 
Marius Șandru. Teodora a confirmat an de an la 
olimpiada națională de matematică obținând 2 
medalii de bronz, având 3 participări la etapa finală a 
Olimpiadei naționale de matematică. 
    Teodora a fost înzestrată și cu „darul scrisului” căci 
ea a cochetat an de an cu limba română participând 
atât la Olimpiada de limbă, comunicare și literatură 
română, la cursul de lingvistică, fiind mereu pe 
podium la fazele județene, iar la finalul clasei a VIII-a a 
reușit să câștige unul din premiile Teodoreanu la faza 
națională a acestui concurs, la Iași, bucurându-se 
alături de mine, încurajând-o mereu să pășească cu 
încredere și pe drumul literelor. 
    Câteodată a combinat matematica și româna 
participând an de an la concursul ±POEZIE unde a 
reușit să obțină un premiu special la faza națională. 
    De multe ori a fost pusă în situația de a alege, 
Teodora reușind în clasa a VI-a calificarea la etapa 
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  națională la 3 discipline: matematică, fizică și limba 
română. Pasiunea ei – MATEMATICA – a învins, 
alegerea fiind corectă, ea întorcându-se acasă cu o 
medalie. 
    Teodora este o elevă deosebită, în ochii căreia poți 
desluși dorința de a ști cât mai multe, poți să vezi 
„scânteia” care aprinde și întețește focul cunoașterii, o 
elevă care muncește zi de zi cu multă ambiție și cu 
multă dăruire. 
    Alături de alți colegi valoroși din școală a fost 
implicată în numeroase proiecte Shall we dance? fiind 
unul dintre ele, participând la întâlnirile care au avut 
loc în școli din Spania, Franța, Polonia unde a făcut 

cinste atât școlii sale, orașului în care s-a născut cât și 
țării în care trăiește. 
    În timpul liber citește, cântă, dansează, se distrează 
alături de colegii și prietenii ei, este o fată care 
prețuiește bunătatea, curajul și consecvența, dar mai 
cu seamă este conștientă de faptul că învățatul nu 
este o obligație, ci o provocare, o cheie către 
adevărata libertate pe care doar astfel o poate 
cunoaște. 

 
Prof. CARMEN MIHAILOVICIU 

Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița 
 

MIHAELA PRAL, 
DASCĂL VOLUNTAR 

 
Mihaela Pral este profesor învățător în cadrul 
Colegiului Național C. D. Loga Caransebeș și, totodată, 
lider de IMPACT al clubului IMPACT Vox ce s-a înființat 
în luna noiembrie 2014. Mihaela se implică cu drag în 
toate activitățile pe care le desfășoară în cadrul 
clubului IMPACT pe care îl coordonează. Încă de când 
s-a înființat clubul, i-a susținut și împuternicit continuu 
pe tinerii din club pentru ca aceștia să-și dezvolte 
abilități și competențe foarte utile în viață și, de 
asemenea, i-a făcut pe aceștia conștienți că orice 
implicare în comunitate contează. Mihaela cunoaște 
foarte bine nevoile de învățare și de dezvoltare ale 
tinerilor, iar prin intermediul clubului IMPACT ea își 
dorește să răspundă acelor nevoi și să vina în 
rezolvarea lor. Foarte motivată, hotărâtă, deschisă, cu 

mult spirit creativ, dedicată lucrului cu tinerii și având 
o relație extraordinară cu elevii săi, Mihaela este un 
voluntar de bază în cadrul programului nostru și un 
model de lider al cărui principal scop este dezvoltarea 
continuă a tinerilor prin implicarea lor activă în 
comunitate! 
 
Număr de ore de voluntariat pe durata anului 2015: 
120 ore 
Testimonial: „Mihaela este un lider extraordinar! Se 
implică foarte mult în activitățile de la clubul IMPACT, 
încercând să-i împuternicească pe copii tot mai mult și 
să le dea curajul de a visa la o lume mai bună, la o 
comunitate cu cetățeni responsabili și activi. Este un 
model de profesor, lider, voluntar, om! Nu foarte 
multe persoane își dedică din timpul lor liber pentru a 
face voluntariat, nu foarte multor persoane le pasă de 
educația copiilor de după școală. Mihaela se numără 
printre acele puține persoane care își doresc să facă 
mai mult, să ofere mai mult, să aibă o mai mare 
încredere în tineri și să le dea acestora sentimentul că 
a fi la școală și a face voluntariat sunt două lucruri 
minunate! ''  
 
(Prezentarea pentru GALA NAȚIONALĂ A 
VOLUNTARILOR - secțiunea educație – 2015, unde 
Mihaela Pral a obținut cel mai mare număr de voturi 
on-line.) (n.r.) 
 

 
CĂTĂLINA RENȚEA, manager de proiect IMPACT 

Fundația Noi Orizonturi 
 

LICEUL TEORETIC 
DIACONOVICI-TIETZ 

138 de ani de învățământ 
reșițean 

 
    Aniversarea unei instituții școlare reprezintă un 
popas temporal în rememorarea pentru fiecare dintre 
noi, a etapelor devenirii personalității umane care 
reprezintă atuul primordial. Ce poate fi mai 
reconfortant decât un astfel de prilej, în care să aduci 
în memoria vie a concetățenilor,  imaginea înaintașilor 
care au clădit minți și suflete, care au dus faima Reșiței 

în țară și în lume. 
    Istoria Liceului Teoretic Diaconovici-Tietz este 
inseparabilă de istoria Reșiței într-o lungă perioadă a 
existenței sale, iar 1877 reprezintă un reper temporal 
demn de luat în seamă în istoria zbuciumată a celor 
care au trăit pe aceste meleaguri. Indiferent de 
naționalitate,  convingeri religioase, de condițile 
politice, de-a lungul timpului oamenii școlii au investit 
în sufletele plăpânde cu atâta generozitate. 
    Ne pregătim ca peste 2 ani să aniversăm 140 de ani 
de existență a acestei instituții de învățământ 
multilingvistice, cu un bagaj metodico-științific de 
excepție. Încă de la înfințare – documente disponibile 
și relevante ne indică anul de start 1877 – actualul 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Liceu Teoretic Diaconovici-Tietz, și-a desfășurat 
activitatea în cadrul secțiilor cu predare în limba 
română, maghiară și germană.  
    Documentele vremii atestă denumirile și perioadele 
pe care le-a avut liceul  cunoscut de generații cu 
numele de alint Bastilia, pe care vi le prezentăm: 

 1877-1919 – Școala Civilă De Băieți; 

 1919-1928 – Școala Medie De Stat 
Pentru Fete; 

 1928-1945 – Gimnaziul De Fete; 

 1948-1958 – Liceul Mixt Reșița; 

 1958-1962 – Școala Medie Mixtă Nr. 
1; 

 1962-1964 – Liceul Mixt Reșița; 

 1964-1966 – Școala Medie Nr. 1 
Reșița; 

 1966-1970 – Liceul Nr.1 Reșița; 

 1970-1976 – Liceul De Cultură 
Generală Nr.1 Reșița; 

 1976 – 1978 – Liceul Real-Umanist 
nr. 1 Reșița; 

 1977-1989 – Liceul Industrial Nr. 5 
Reșița; 

 1989-1999 – Liceul Teoretic Nr. 4 
Reșița; 

 1999 – prezent – Liceul Teoretic 
Diaconovici-Tietz Reșița 

    Actualmente Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz din 
Reșița, îndeplinește condițile de atribuire a statutului 
de Colegiu Național, chiar dacă se confruntă cu 
amenințarea scăderii populației școlare, problemă a 
învățământului din Caraș-Severin. Cu un efectiv de 
1200 de elevi, inclusiv structurile aparținătoare – liceul 
funcționează de la nivel preșcolar la cel liceal, pentru 
secția cu predare în limba maternă română și limba 
maternă germană – unde elevii noștri obțin în mod 
constant rezultate notabile atât la examenele de 
Bacalaureat, Evaluare Națională cât și la concursurile 
naționale. În cadrul liceului se derulează în mod 
constant proiecte finanțate UE existând în acest sens 
colaborări și schimburi de elevi cu școli din Germania, 
Austria, Italia și Polonia. 
    Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz, unitate școlară cu 
atribut de simbol al învățământului multilingvistic din 
Caraș-Severin își propune continuarea tradițiilor 
educaționale de formare a tinerilor în contextul 
învățământului european. 

 
Prof. BORIS VATZULIK 

Director 
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Domnului profesor, cu dragoste.... 

 

    Pornind de Art. 2 din Ordinul nr. 6.564 din 13 
decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de 
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar emis 
de M.E.C.T.S, am lansat în 2012, în calitate de director 
adjunct, Campania „Dă un nume şcolii tale”. Scopul a 
fost de a găsi cea mai potrivită denumire, prin 
implicarea tuturor celor care reprezentau „suflarea” 
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 6 Reşiţa, la vremea aceea. 
Pentru cei care s-au bucurat de a putea fi, în sfârşit UN 
NUME şi nu UN NUMĂR, acest lucru a reprezentat un 
act de creativitate, de originalitate, de a fi unici, o 
modalitate de a investiga, de a cerceta printre 
documentele şcolare, de a reciti Monografia şcolii 
scrisă de profesorul C. Tismonariu, mulți ani director, 
un mod de a lua legătura cu cei ce au lucrat sau au 
învăţat la această şcoală de-a lungul timpului, o 
nostalgică şi duioasă călătorie printre amintirile vieții 
de elev pentru mulţi dintre părinţii actualilor şcolari, la 
rândul lor, foşti elevi ai şcolii. Cu alte cuvinte, 
campania ne-a trimis pe toţi la a ne redescoperi 
rădăcinile, de a ştii cine am fost, cine suntem, ce valori 
avem, ce durează peste vremuri. Subscriindu-mă 
campaniei, ca parte a resursei umane din instituţie,  
m-am implicat în acţiune, alăturând în final, propria 
propunere, care, spre bucuria imensă, şi, recunosc, 
plăcuta uimire, a fost aceeași cu a doamnei profesor 
Elena Ștefănescu, fostă elevă a școlii și cu a majorităţii 
persoanelor participante la Campanie, adică, să se 
numească Şcoala Gimnazială Mihai Peia. Poate că, la o 

rapidă şi superficială judecată, pentru unii ar părea o 
propunere subiectivă, pentru că sunt fiica lui, însă la o 
onestă analiză, propunerea mea e construită pe 
argumente obiective, e legitimă, pentru că am fost 
acolo lângă el şi ştiu CE şi CÂTĂ preocupare a 
manifestat tata pentru şcoală, pentru învăţământ, 
privându-mă deseori de bucuria de a petrece timp 
împreună. Gelozia de fetiţă de atunci a fost înlocuită 
peste ani de conștientizarea responsabilității că a-i fi 
urmaşă implică și ducerea mai departe a Flăcării 
Apostolatului întru dăscălie.  
    De ce poartă şcoala numele de MIHAI PEIA? 
    Pentru că atât bunicul, cât şi tatăl său au fost dascăli 
şi directori de şcoală, crescându-l astfel într-un mediu 
în care şi-a dobândit încă înainte de a-şi face studiile, 
abilităţile necesare pentru a fi, pe rând, de-a lungul 
timpului, învăţător, pedagog, profesor, director, 
inspector şcolar. Pentru că a fost cel dintâi care a 
deschis poarta acestei şcoli, aprinzând Lumina în 
clădire, în minţile şi inimile celor care i-au fost elevi 
sau colegi. Pentru că vreme de 11 ani, şcoala, în 
ansamblul ei, a evoluat continuu, clasându-se mereu 
pe loc fruntaş, fiind ceea ce numim o şcoală de 
referinţă. Pentru că i-a trasat elemente de unicitate în 
faţa altor şcoli, promovând o ofertă educaţională 
diversificată celor peste 1000 de elevi, care, pe lângă 
învăţământul tradiţional, au beneficiat şi de clase 
experimentale la ciclul primar cu predarea 
disciplinelor de către profesori. Pentru că a promovat 
diversitatea şi dreptul de a studia în limbile 
minorităţilor, înfiinţând clase cu predare în limba 
germană şi maghiară. Pentru că a încurajat elevii să 
scrie, să-şi exprime opiniile şi talentul prin revistă 
şcolară. Pentru că a dotat şcoala cu tot ceea ce era 
necesar procesului instructiv-educativ: săli de clasă, 
cabinete, laboratoare, bibliotecă, dar şi îngrijindu-se 
ca elevii să beneficieze de asistenţă psihologică şi 
medicală, punând în slujba acestora un cabinet 
psihologic şi unul medical, stomatologic. Pentru că a 
extins spaţiul prin supraetajarea clădirii cu încă un 
nivel şi construirea unui atelier pentru practică. Pentru 
că a pus pe primul plan elevul, dezvoltarea, educarea 
şi instruirea lui, manifestându-şi autoritatea printr-o 
atitudine plină de dragoste părintească, dar fermă. 
Pentru că a valorizat potenţialul fiecăruia, cunoscând 
bine faptul că, precum în corpul uman toate organele 
sunt importante şi asigură viaţa doar funcţionând 
împreună, comunicând între ele, tot aşa şi între 
cadrele didactice e necesară armonia, munca în 
echipă, fiecare având, paradoxal, cea mai mare 
importanţă. Pentru că a fost în primul rând adeptul 
cooperării; iar al competiţiei doar în spiritul fair-play-
ului, creând un mediu de învăţare încurajant şi 
performant. Pentru că a făcut şi şcoală fără ziduri, ca 
profesor de geografie şi istorie, organizând în fiecare 
trimestru şi vacanţă excursii prin ţară şi străinătate, la 
vremea când nici nu se pomenea de o Școală altfel, 
mai degrabă ”așa e la școală”, abordând astfel 
predarea transdisciplinară şi învăţarea temeinică, de 
durată, dincolo de manuale sau programă, învăţându-i 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  pe elevi dragostea de neam şi ţară nu din cărţi, ci la 
Ţebea, la Voroneţ sau presărând ţărână românească 
pe mormintele soldaţilor necunoscuţi din Munţii 
Tatra. Prin excursii a încurajat, de asemenea, spiritul 
de echipă, unitatea colectivului, intercunoaşterea, 
îmbunătăţirea relaţiilor şi întrajutorarea între elevii şi 
dascălii şcolii. Pentru că nu a uitat nicio clipă de 
respect şi dragoste faţă de semeni, gestionând cu 
pricepere, cu spirit analitic, cu calm şi răbdare toate 
situaţiile conflictuale, tensionate sau delicate, care, 
desigur, sunt inevitabile în poziţia de director. 
    Pentru că a devenit o personalitate în comunitate şi 
în judeţ prin actele sale de cultură, prin publicaţii în 
domeniul specialităţii, prin implicarea în viaţa 
învăţământului cărăşan, prin funcţii pe care le-a 
ocupat ca urmare a competenţei, profesionalismului şi 
potenţialului uriaş pe care l-a avut, pentru care a fost 
decorat cu Meritul Muncii clasa I şi a primit titlul de 
Profesor Evidenţiat. A fost secretar al Secţiei Raionale 
de Cultură din Reşiţa, a fost inspector şcolar de două 
ori, atât în cadrul Sfatului Popular al Raionului Reşiţa, 
cât şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean, a deţinut 
funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean al    
Sârbo-Croaţilor din Caraş-Severin, menţinând legături 
strânse cu Consulatul ţării vecine. Urma să publice un 
volum despre originea craşovenilor, dar munca i-a fost 
întreruptă odată cu viaţa.  
     E școala unde și eu și unde copiii mei am fost 
elevi.... 
    Pe Aleea Personalităților din Carașova se află, în 
semn de omagiu pentru anii în care a profesat în 
comunitatea croată, o plachetă dedicată tatei, alături 
de cea a tatălui său, dascăl și el. Locul în care e 
îngropat tata seamănă cu cel al Domnului Trandafir, la 
fel de modest şi simplu aşa cum a trăit, alături de 
mama, dascăl și ea, cu peste 40 de ani în învățământ. 
Mi-au lăsat moştenirea cea mai de preţ pe care o 
poate da un părinte copilului său, EDUCAŢIA, 
învăţându-mă pentru vremea la care aveam să devin 
la rândul meu, dascăl, că cea mai bună, de fapt singura 
formă de educaţie, este PROPRIUL EXEMPLU, așa cum 
afirma Carl Jung. Chiar dacă ar părea o lipsă de 
modestie din parte-mi, pot afirma că în învățământul 

românesc numele PEIA reprezintă un BRAND, am 
dăscălia și leadershipul educațional în ADN-ul meu, 
având în vedere că arborele genealogic din care provin 
e semănat cu semănători ai gliei școlare: străbunicii 
mei, din partea ambilor părinți au fost învățători; 
bunicul din partea mamei, profesor de biologie și 
director de școală; bunicul din partea tatălui, învățător 
și director de școală; mătușa, sora mamei, educatoare;  
tata, învățător la bază, profesor de geografie-istorie, 
director și inspector școlar;  mama, învățătoare. 
    Cu toții, de-a lungul timpului și-au pus amprenta 
asupra multor generații de copii, aplecându-se cu 
răbdare și devotament ca să scoată la lumină ceea ce 
e mai bun în ei, precum Socrate moșea adevărurile din 
tinerii atenieni, folosind maieutica. Ceea ce am învățat 
de la ei a fost VERTICALITATEA și DĂRUIREA, pentru că 
indiferent de sisteme, de legi sau șefi care se pot 
perinda de-a lungul timpului, tot OMUL rămâne cel 
care sfințește locul, că poți face reformă înaintea 
reformei și cel mai important ingredient în școală e 
relația pe care o ai cu elevul. Mi-amintesc că mama, 
mulți ani învățătoare la Școala Generală Nr. 3, atunci 
când am intrat în primul an de învățământ, mi-a zis să 
nu las niciun repetent, pentru că FIECARE COPIL E BUN 
LA CEVA. ”Scoate la lumină asta și valorific-o!” – au 
fost vorbele ei și nu m-am abătut deloc în 35 de ani de 
învățământ, de la înțelepciunea mamei. 
    Sunt multe de spus despre actualul sistem de 
învățământ, despre schimbările miraculoase care ar 
trebui să ajute la perfectarea sa, nu mi-am propus să 
abordez această problemă delicată acum, care ar 
presupune incursiunea în curriculum școlar, în 
formare inițială și continuă, în manuale, în dotări, în 
salarizare și în nenumărate aspecte despre CE, CÂT, 
CUM și CINE ar trebui să facă școală. Poate că primul 
pas către ceea ce ar reprezenta salvarea generațiilor 
de copii ale neamului ar fi sloganul de la care să 
pornească și să țină cont Ministerul Educației: ”DIN 
PASIUNE!” 

 
Profesor LUCIA PEIA 

ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE ÎN EZERIŞ 
 
    Înainte de apariţia unei instituţii sociale specializate 
în instruirea şi educaţia generaţiei tinere – şcoala – cât 
şi după apariţia acesteia, un rol de seamă în pregătirea 
generaţiilor tinere spre a face faţă cerinţelor 
economice şi  sociale ale vremii, l-a avut familia. Ea a 
fost, şi este şi astăzi, prima şcoală în care copilul este 
pus în contact cu valorile sociale pe care trebuie să şi 
le însuşească spre a se insera organic în mediu. 
    George Joandrea, unul dintre numele ce stau la baza 
pedagogiei şi învăţământului bănăţean amintea: e 
lucru notoric, că educaţiunea însăşi este şi trebuie să 
fie o activitate regulată având un scop anumit, pe 
când starea sufletească şi concepţiunea intelectuală a 
elevului nu sunt totdeauna de la început adecvate şi 

favorabile educaţiunii. 
    Urmând sfatul de mai sus, ne vedem nevoiţi să 
acordăm atenţia cuvenită şcolii. Facem referire aici 
atât la construcţia acesteia, de multe ori un proces 
anevoios, cât şi la procesul de învăţământ. 
    Din tabelul primei documentări a localităţilor din 
Banat, a şcolilor şi a celor mai vechi învăţători amintiţi, 
la poziţia 232 întâlnim localitatea Ezeriş din Caraş – 
Severin, având 242 de case şi o şcoală atestată încă 
din 1776. Ca învăţători îi regăsim, la acea dată şi 
pentru această perioadă, pe Bogdan Vuia (1781) şi pe 
Ion Haţegan. Patentul şcolar prin care împărăteasa 
Maria Tereza aprobă construirea mai multor şcoli 
pentru copiii celor care activau în administraţia 
imperială, printre care şi şcoala din Ezeriş, stă afişat la 
loc de cinste şi astăzi. 
    Din 1785 ne parvine o altă situaţie asupra şcolilor 
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  din Caraş, întocmită minuţios de pretorul fiecărui 
district, ce cuprinde informaţii despre localităţile în 
care existau şcoli. Şcoala din Ezeriş făcea parte 
componentă din cercul Caraşova, alături de Soceni şi 
satele din jur.  În sat erau 338 de copii apţi pentru 
şcoală din care, 176 băieţi şi 162 de fete; dintre 
aceştia frecventau şcoala doar 43, toţi băieţi şi nicio 
fată. Învăţător la şcoală era Ioan Gavrilovici. 
    În ceea ce priveşte efectivele de elevi şi frecvenţa 
acestora la cursuri, situaţia, întinsă pe o perioadă între 
1788-1802, se prezintă astfel: 

Anul şcolar 
Elevi 

frecvenţi 
Frecventează 

regulat 
Frecventează 

neregulat 

1788 – 1789 24 20 4 

1791 – 1792 39 15 24 

1795 – 1796 29 9 20 

1801 - 1802 30 20 10 

    În anul 1865 s-au constituit în Banat mai multe 
asociaţii profesionale ale învăţătorilor care au 
contribuit la îmbunătăţirea procesului instructiv de 
învăţământ, la orientarea progresistă a învăţătorilor, 
la creşterea solidarităţii lor, la promovarea culturii în 
masă.  
    Printre acestea, un rol de seamă l-a avut Reuniunea 
Învăţătorilor Români de la Şcolile Confesionale 
Ortodoxe din Dieceza Caransebeşului, înfiinţată la 9 
aprilie 1869. În primul comitet de conducere executivă 
al reuniunii, a fost ales vicepreşedinte un ezerişean, 
Ioan Oprea, învăţător în sat până în anul 1893. 
    Învăţătorilor amintiţi mai sus, le-au urmat la catedră 
învăţătorul Iancu Străin până în 1904, apoi Ianăş 
Străin, care a stat până în anul 1918. Din anul şcolar 
1927-1928, şcoala din Ezeriş s-a numit Şcoală primară 
de stat, când învăţătoare era Margareta Lissy. 
Învăţătorul Ioan Pătraşcu, originar din Ezeriş, care a 
fost şi directorul şcolii, a activat între anii 1930-1952. 
Alături de acesta au mai predat următorii învăţători: 
Theodor Turcu (originar din Văliug) între anii 
1934/1936, Elisabeta Hramsavlievici 1936/1949, 
Rodica Albeanu (1949-1950), Elena Rusu (1950-1954), 
Petru Ienea (1952 - 1954). 
    În perioada 1954-1961 au profesat ca învăţători 
Aurel Peia, originar din Ezeriş, precum şi soţia 
acestuia, Maria Peia care încă locuieşte în sat. 
    Începând din anul şcolar 1961- 1962 a luat fiinţă  
şcoala de 7 ani, iar, un an mai târziu 1962-1963 Şcoala 
de 8 ani mixtă. Astfel, la sfârşitul anului şcolar 1964-
1965, a absolvit prima promoţie a şcolii de 8 ani. 
    Un alt învăţător care a servit şcoala mulţi ani, a fost 
Petru Mîndrea, originar din Zorlencior. Acesta a venit 
în Ezeriş în anul 1961, a predat istorie un an, apoi a 
fost numit directorul căminului. A revenit la catedra 
de învăţător în anul şcolar 1968/1969 până în 1997 
când s-a pensionat. 
    Din cauza numărului redus de elevi, clasele de 
gimnaziu ale şcolii din Soceni, au fost transferate la 
şcoala din Ezeriş, în perioada 1981-1992. Din acelaşi 
motiv, clasele primare sunt în regim simultan, iar din 
2003 şi gimnaziul. 
    Începând din anul 2005, şcoala primară din Soceni 

devine structură a şcolii din Ezeriş, elevii claselor 
gimnaziale fiind transportaţi zilnic cu microbuzul 
şcolar din dotare, spre Ezeriş. 
    O dată cu anul 2012 denumirea şcolii se schimbă în 
Şcoala Gimnazială Aurel Peia Ezeriş, împrumutând 
numele dascălului mai sus amintit, cel care pune 
bazele şi îngrijeşte de învăţământul modern în Ezeriş 
în anii tulburi ai comunismului.  
    Echipa de cadre didactice a şcolii de astăzi 
întruneşte 7 profesori, majoritatea titulari şi cu gradul 
didactic I, 4 învăţătoare titulare, dar şi 2 educatoare în 
cele două grădiniţe cu program normal din structură.  
    Începând cu anul 1999, echipa de dascăli a şcolii din 
Ezeriş este condusă de prof. Simona Vodiţă iar 
rezultatele sunt din ce în ce mai vizibile, atât în ceea 
ce priveşte elevii cât şi profesorii. 

 
Şcoala noastră, azi! 
 
    Şcoala Gimnazială Aurel Peia Ezeriş a ajuns astăzi să 
asigure un mediu propice formării, dezvoltării şi 
pregătirii viitorilor elevi de liceu. Numărul anual al 
elevilor şcolii noastre atinge cifra de 120 de elevi şi 40-
50 de preşcolari. 
    Atât managementul cât şi cadrele didactice din 
şcoală rezistă în aceeaşi formulă de peste 15 ani, timp 
în care, a reuşit să sudeze o echipă închegată de 
profesori, marea majoritate titulari, toţi calificaţi 
pentru disciplinele pe care le predau.  
    Elevii şcolii noastre se bucură de cele mai moderne 
condiţii de învăţare şi dezvoltare, condiţii pe care le 
poate oferi o şcoală gimnazială din mediul rural. 
Şcoala a fost renovată în totalitate, utilată cu mijloace 
moderne (laborator TIC, calculator la îndemana 
fiecărui cadru didactic pentru activitatea la clasă, 
vidoproiector şi alte mijloace necesare), mobilier 
ergonomic. 
    Pentru a putea asigura un învăţământ la standarde 
optime de calitate, echipa şcolii a  mers pe două căi 
principale: formarea şi dezvoltarea echipei de 
profesori prin cursuri de conversie şi formare, dar şi 
prin aplicarea de proiecte şi/sau dizlocarea de fonduri 
europene. 
    În această ordine de idei, încă de la primele granturi 
şcoală-comunitate, profesorii şcolii s-au înscris în 
programele subvenţionate de conversie profesională 
pentru calificarea pe disciplinele conexe pe care le 
predau; cunoscut fiind faptul că, în mediul rural, nu 
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  poţi evita catedrele mozaic sau predarea în regim 
simultan. Prin Proiectul pentru învăţământul rural, 3 
profesori au urmat cursuri de conversie profesională, 
pentru disciplinele biologie, lb franceză şi geografie. 

 
    Un alt grant şcoală-comunitate a permis dizlocarea 
unor fonduri europene pentru realizarea proiectului 
Ezeriş – trecut şi prezent, proiect în urma căruia a fost 
redactată prima monografie a localităţii Ezeriş. Elevii 
au fost cuprinşi în toate activităţile proiectului 
(cercetarea şi culegerea datelor şi imaginilor din 
teritoriu, interviuri cu veteranii şi bătrânii satului, 
colectarea de exponate pentru muzeul şcolii dar şi 
realizarea unor expozişii sau dobândirea de cunoştinţe 
TIC prin redactarea studiului monografic), acesta 
încheindu-se cu o vizită surpriză în capitală. 
    Al trilea grant al proiectului a fost cel care a facilitat 
dizlocarea de fonduri pentru completarea necesarului 
de cărţi al bibliotecii şcolii dar şi achiziţionarea de 
materiale didactice necesare unui proces optim de 
învăţământ. 
    Un proces de învăţământ adaptat anului 2015 
presupune accesul la informaţie şi tehnologie 
computerizată, atât în ceea ce priveşte cadrele 
didactice cât şi elevii. Prin urmare, şcoala noastră 
beneficiază de un laborator TIC cu acces la internet, 
reţea AeL, atât în şcoala PJ cât şi în Şcoala Primară 
Soceni, şcoală ce a devenit structură în anul 2005. 
    Rezultatele aşteptate nu au întârziat să apară, elevii 
noştri s-au întors de la concursuri şcolare sau de la 
activităţi, la nivel judeţean sau chiar naţional, cu 
rezultate mulţumitoare astfel încât, panoplia de 
premii creşte an de an. În ceea ce priveşte accesul în 
învăţământul liceal, anual, elevii noştri sunt admişi la 
cele mai bune licee din judeţ, atât în învăţământul 
teoretic cât şi în cel vocaţional. 
    Pe langa procesul de învăţământ, clasic, desfăşurat 
la catedră, profesorii şcolii noastre se străduiesc să 
atragă elevii în cele mai variate tipuri de activităţi 
extraşcolare. Astfel, anual, organizam câte o excursie 
prin ţară iar activităţile de tipul Şcoala altfel sunt la fel 
de gustate de către elevi. 
    Misiunea şcolii noastre, egida sub care ne 
desfăşurăm activitatea zi de zi este: Şcoala noastră va 
deveni o şcoală care acceptă filosofia conform căreia 
educaţia copiilor se realizează prin implicarea familiei 
şi a comunităţii, respectând valorile etnoculturale ale 
acesteia, unde se creează un mediu adecvat pentru 
realizarea scopurilor comunitare.  

    În final, considerăm că fiecare zi reprezintă o nouă 
provocare pentru noi, dascălii, o oportunitate de a 
pleca la serviciu optimişi şi de a reuşi să transmitem 
acelaşi sentiment şi elevilor noştri. Considerăm 
satisfacţia finală aceea că elevii vin dimineaţa la şcoală 
cu sufletul deschis, convinşi fiind că vor găsi aici un 
mediu propice dezvoltării lor şi dascăli dispuşi să 
păşească alături de ei pe drumul cunoaşterii. 

 
Prof. NICOLAE-COSMIN GHEJU 
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ENEA  HODOŞ 
 
    Una dintre personalităţile ilustre ale Caransebeşului, 
profesor de limba română a fost Enea Hodoş, s-a 
născut la 31.12.1858, la Roşia Montană. A făcut 
clasele primare şi cele inferioare Gimnaziale la Brad, 
iar clasele superioare ale gimnaziului la Braşov şi Blaj. 
După ce a trecut examenul de bacalaureat, în anul 
1877, s-a înscris la Universitatea din Viena urmând 
cursurile de medicină. În anul 1880 a părăsit facultatea 
de medicină şi a trecut la facultatea de litere şi 
filozofie pe care a urmat-o la Budapesta şi Viena. 
    După terminarea studiilor, Enea Hodoş a fost 
profesor la Şcoala de fete din Sibiu, iar în anul 1889 a 
venit la Caransebeş ca profesor de limba română şi 
limba maghiară la Institutul Teologic şi Pedagogic 
unde a stat până în anul 1905. 
    La 25 iulie 1945, Enea Hodoş s-a stins din viaţă la 
Sibiu. 
    Spre sfârşitul vieţii s-a confruntat cu mai mlte 
greutăţi financiare, fapt ce l-a determinat să pună pe 
foc o parte din cărţile sale tipărite pentru a se încălzi. 
Fericirea face că la Sibiu să fie vizitat de un fost elev de 
al său de preparandia de la Caransebeş, învăţătorul 
Pavel Jumanca. Văzând situaţia precară în care se 
găseşte Pavel Jumanca hotărăşte să-i ia toate cărţile 
tipărite sub numele lui Enea Hodoş pe care le trimite 
la Caransebeş unde le plasează la colegii lui învăţători 
în zonă. Banii îi trimite lui Enea Hodoş la Sibiu cu 
mandat poştal. Acesta îi expediază o scrisoare de 
mulţumire ce are următorul conţinut:  
                                                            
 

„25.XII.1942 
Domnule Jumanca, 

    Deodată cu felicitările mele de sf.(sfintele) sărbători, 
rog să primeşti mare mulţămire pentru cele două 
mandate trimise de curând. Binevoitorul sprijin mi-a 
uşurat cheltuielile, îl rog şi mai departe. Cu bine! 
                                                                               E. H.” 
    În cele ce urmează mi-am propus să analizez un 
articol semnat de Enea Hodoş în Foaia Diecesană 
(Foaia Diecesană, Anul VI, 17 februarie – 29 februarie 
1981, Caransebeş, Nr. 7). 
    Articolul sub titlul D-ale ortografiei româneşti se 
referă la probleme de ortografie fonetică.  
    În ortografia română după mari dispute între 
etimologişti şi fonetişti s-a adoptat principiul fonetic în 
România şi astfel se dorea a se introduce o deplină 
unitate în aplicarea lui. Munca unificării nu a fost 
uşoară, deşi cauza a fost  simplă: „ortografia în unele 
puncte, ori cât de ingenios ar fi tratate, rămâne o 
întrebare de convenţie.” Însă cititorul nu este 
preocupat de problemele de ortografie fonetică 
asemenea înaintaşilor, considerând că aceasta este 
treaba Academiei. Pentru acest motiv Enea Hodoş a 
făcut mai multe propuneri ortografice la una din 
conferinţele ţinute la Institutul Teologic şi Pedagogic 
din Caransebeş. Propunerile sunt făcute la părerile 
ortografice divergente şi care puteau fi completate de 
către alţi profesori şi nu numai. O să enumăr doar 
câteva dintre propunerile făcute de Enea Hodoş.  
     „Se înseamnă i la începutul vorbelor, dacă se aude, 
şi scriem: iepure, ieri, ş. a. 
     Sunetele ea şi oa se scriu cu literele sunetelor, din 
care se compun. 
     Accentul grav se poate întrebuinţa şi la infinitivele 
scurte de la conjugarea II şi IV, asemenea şi la 
timpurile formate cu ajutorul acestor infinitive: a şede, 
a greşi; voiu, şede; aş greşi. 
     Şuierătoarele ş şi ţ se scriu cu s şi t prevăzute în jos 
cu sedilă. 
     Linioara între două vorbe sau mai multe, se pune 
pentru a arăta, că le pronunţăm într-un cuvânt; dar 
între vorbele compuse din două sau mai multe vorbe 
exprimând o singură noţiune, nu se pune linioara: 
primăvară, bunăboinţă, ş. a.” 
     Din regulile prezentate de Enea Hodoş se pot 
desprinde reguli generale cunoscute: „sunetele, 
pentru care găsim litere corespunzătoare în alfabetul 
latin, se scriu cu litera corespunzătoare, iar sunetele, 
pentru care nu găsim litere corespunzătoare în 
alfabetul latin, se scriu cu literele adoptate şi cu 
semnele cunoscute.” 
     Am convingerea că prin articolele sale publicate în 
Foaia Diecesană, Enea Hodoş îşi împlineşte pe deplin 
vocaţia de profesor.     
      

                                                Prof. STACHE GHERGUŢA  
Liceul Tehnologic Decebal Caransebeş 
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 10 PENTRU NOTA 10 
  
    Un licitator se chinuia să vândă o vioară, pornind 
licitaţia de la 10 dolari. Era o vioară plină de praf şi 
dezacordată. În zadar licitatorul plimba arcuşul peste 
corzile viorii, cele câteva sunete scoase nu impresionau 
publicul şi nimeni nu oferea nici măcar acei 10 dolari.  
    Deodată, din mulţime, un bătrân cu hainele peticite, 
şovăind, se ridică şi se apropie de vioară. Râsete şi 
glume se auziră în întreaga sală: “Probabil e aşa de 
sărac, încât cumpără vioară să aibă lemne de foc”, 
“Nu lemne de foc, e prea mică, probabil va face din ea 
petice pentru haine”, răspunse altul. 
    Bătrânul nu zise nimic, luă vioara în mâinile sale 
tremurânde şi, după ce o acordă, începuse să legene 
uşor arcuşul pe corzi. Era asemeni unei vrăji, mulţimea 
rămase încremenită. Nimeni nu mai auzise în viaţa lui 
aşa sunete mlădioase, nimeni nu a mai simţit un 
asemenea fior. Era o trăire asemeni unei rugăciuni. 
    Istovit, bătrânul lăsă vioară pe masă şi gândi doar 
pentru sine:.”Dacă aş fi avut acei zece dolari, cât de 
fericit eram să pot cumpăra o asemenea vioară..”. O 
privi cu părere de rău şi se retrăsese la locul său. 
    Nici nu ajunse bine la loc că, trezită din visare, sala 
începuse licitaţia:  
 -Ofer 1000 de dolari! a fost prima ofertă 
 -Ofer 1200, spuse altul…şi licitaţia a continuat 
până când vioara se vându cu 3000 de dolari. 
    Era aceeaşi vioară pe care la început nimeni nu 
dădea nici zece dolari. Oare ce i-a schimbat aşa mult 
preţul? 
    Cu siguranţă, atingerea maestrului, a acelui bătrân 
care, privea cu lacrimi în ochi cum un domn se ridică, 
ia vioara şi se retrage în sală…însă, în loc să se 
îndrepte spre locul său, vine direct spre bătrân. 
 - Îţi dăruiesc această vioară, eu nici nu ştiu să 
cânt şi nu aş avea ce să fac cu ea. Am licitat pentru 
dumneata, mi-am dat seama că ţi-o doreai mult 
 - Dar…e 3000 de dolari, aruncaţi aşa banii 
ăştia? 
 - Nu, răspunse domnul, cele câteva minute în 
care te-am ascultat valorează mult mai mult decât 
aceşti 3000 de dolari. Sunt unele momente ale vieţii, 
momente în care eşti în preajma unor maeştrii, 
momente care nu se pot cumpăra. Sunt fericit că am 
reuşit să vă cunosc, mai spuse domnul, şi plecă afară 
din sală. 
     Cu siguranță fiecare dintre noi, profesorii, am 
întâlnit de-a lungul vieții elevi-maeștrii care ne-au 
oferit cele câteva minute care valorează mai mult 
decât cei 3000 de dolari, cu siguranță fiecăruia dintre 
noi ne-au dat lacrimile atunci când un elev a reușit să 
atingă coarda sensibilă a sufletului nostru. Nu 
contează dacă aveau hainele peticite, nu contează 
dacă șovăiau atunci când ieșeau la tablă, contează că 
reușeau să ne facă să mulțumim lui Dumnezeu că i-am 
întâlnit, și asta fac și eu acum. Și am proaspătă în 
minte generația 2015, cei 10 pentru nota 10 (e prima 
dată când într-o clasă am 10 de 10 la bac la mate): 
AVRAM MARIA, CIULU MIRUNA, MOLNAR LAURENŢIU, 

FERARU CARLA, FURDUI ALEXANDRU, PEPTAN 
ANDREI, BERCEAN BOGDAN, HUTTERER EDUARD, 
OROS FELIX, PACZEIKA DAN.  
    Și nu departe de ei au fost: ȘANDRU BOGDAN 
(9,90), COPOCEAN BOGDAN (9,85) și BĂLUNĂ 
MARIA(9,80),.însă nu notele sunt totul.  
    Totul e legătura care se stabilește între tine ca om și 
fiecare elev ca suflet, zâmbetul sincer pe care fiecare 
dintre ei îl are atunci când te întâlnește pe stradă, 
mailurile pe care le primești și telefoanele pline de 
entuziasm.  
    Și pentru a ajunge aici e așa de simplu, stimaţi 
colegi, trebuie doar să eliminaţi ideea preconcepută că 
doar elevii au nevoie de voi, în primul rând voi aveţi 
nevoie de nebunia, idealurile, veselia şi chiar gălăgia 
acestor izvoare de energie.  
   Nu-i lăsaţi să treacă pe lângă voi fără a fi deschişi la 
tot ceea ce vă pot ei oferi.  

                                                                                                    
Prof. OVIDIU BĂDESCU 

Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


