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  VALENTIN VOIN, 
UN ELEV DE NOTA 10 

 

 
     

Cea mai nobilă menire a profesiei de dascăl este 
aceea că poți să îți aduci contribuția la formarea de 
caractere. Zilnic încerci să transmiți ceva  din lumina 
sufletului tău ori din înțelepciunea altora, chipurilor 
curioase și nerăbdătoare din bănci, dornice de 
cunoaștere, alături de care îți petreci o mare parte din 
viață, împreună cu care te redescoperi și ale căror 
minți vrei mereu să le descoperi. 

Sfârșitul de an școlar a reprezentat întotdeauna 
prilej de bucurie pentru elevi, sentiment pe care însă 
nu-l împărtășesc și absolvenții, adolescenții ce-și iau 
cu regret zborul din universul unei școli spre alte 
creste ale devenirii lor, căci Timpul pe nimeni nu iartă. 
La fiecare miez de iunie, aceeași trăire și pe noi, 
profesorii, ne încearcă, căci odată cu ei, cu copiii 
noștri, se duce în lume o parte din noi. Sentimentul  
de tristețe devine și mai acut, atunci când 
conștientizezi că pierzi elevi cum rareori  ți-e dat să 
întâlnești de-a lungul carierei tale, copii geniali, 
olimpicii care vor și știu să facă performanță.  

Un astfel de elev de nota zece este Voin Valentin, 
din clasa a VIII-a D, de la Colegiul Național Mircea 
Eliade Reșița, olimpic al județului nostru, ce ne-a 
reprezentat cu cinste anul acesta la faza națională a 
Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatură 
Română, a Olimpiadei de Cultură Civică și a 
Concursului  Național Ionel Teodoreanu. 

Inteligent, extrem de ambițios, cu o mare putere 

de muncă, Vali e elevul  perseverent ce vrea să atingă 
perfecțiunea, copilul neobosit și sclipitor, cu care orice 
dascăl și-ar dori să lucreze. În calitate de diriginte și 
profesor de limba română, i-am urmărit pas cu pas 
evoluția, fiind mereu surprinsă pozitiv de capacitatea 
lui de a învăța lucruri noi într-un timp extrem de scurt, 
de a realiza conexiuni neașteptate, de a analiza 
original texte literare  dificile vârstei lui. 

Voin Valentin  e, de asemenea, un elev absolvent 
de gimnaziu cu media generală zece și sunt convinsă 
că un rezultat la fel de bun va obține și la Evaluarea 
Națională ce se apropie. Pe parcursul anilor, a 
participat la toate fazele județene ale Olimpiadei de 
limba română, unde s-a clasat de fiecare dată pe 
primele locuri. Eforturile sale susținute au început să-
și arate însă laurii în clasa a șaptea, când a participat la 
Faza Națională a Olimpiadei de Limbă, Comunicare și 
Literatură Română de la Brăila, unde s-a clasat pe un 
loc fruntaș, dar și la Concursul Național Democrație și 
toleranță de la Deva, aici obținând Premiul special.                                                   

Pasiunea pentru limba română l-a determinat ca 
în acest an să obțină din nou locul întâi la faza 
județeană a Olimpiadei de Limbă, Comunicare și 
Literatură Română, participând la faza națională de la 
Râmnicu-Vâlcea, dar și la Concursul Național 
Transcurricular de Lectură și Interpretare Ionel 
Teodoreanu de la Iași, aici obținând din nou Premiul 
special.Tot în această primăvară , Vali Voin a urcat pe 
treapta a treia a podiumului de premiere  la Faza 
Națională a Olimpiadei de Cultură Civică, desfășurată 
la Tulcea, fiind coordonat de doamna profesoară 
Fercea Ghiorghița. 

 Maratonul între cele trei concursuri a 
reprezentat pentru el prilej de bucurie și relaxare, căci 
, așa cum însuși a spus, a putut cunoaște mai bine 
frumusețile țării, obiceiuri și tradiții ale locului, 
personalități ale culturii și literaturii noastre și,  nu în 
ultimul rând, noi prieteni. 

Vali este un elev deosebit, lucru relevat de 
rezultatele sale școlare, dar în același timp un 
adolescent ca oricare altul, ce se bucură de prieteni, 
muzică, dans, lectură, de măruntele plăceri ale vieții. 
Întotdeauna am admirat la el felul în care reușește să-
și împartă timpul între învățat și distracție, faptul că e 
un copil foarte comunicativ, lider al grupului său de 
prieteni, apreciat  de colegi pentru inteligența, 
sinceritatea și bunătatea lui sufletească. Ochii săi 
albaștri simbolizează inocența acestui suflet frumos, 
dar și oceanul de întrebări ce fierb zi de zi , asemeni 
valurilor unei furtuni, în  mintea lui ageră, însetată de 
cunoaștere.  

Alături de alți elevi valoroși ai școlii noastre, el s-
a implicat cu dăruire în multe proiecte locale, 
naționale și internaționale, făcând cunoscut numele 
școlii  în alte zări. Un astfel de proiect internațional a 
fost Comenius-Parallel Way, Vali împreună cu colegii 
săi interferând cu elevi din alte țări, precum  Italia, 
Turcia, Ungaria  și Polonia,  realizând schimburi de 
practici educaționale. În plus, pentru toate reușitele 
sale școlare, a fost desemnat cel mai bun elev al 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Colegiului Național Mircea Eliade Reșița, în anul școlar 
2014-2015 și premiat alături de alți elevi sclipitori ai 
școlilor reșițene. 

Dictonul după care se conduce în viață este: Cel 
mai important lucru este să îndrăzneşti să ai visuri 
mari, apoi să acţionezi pentru a le transforma în 
realitate - Joe Girard. Acest citat cred că spune  totul 
despre personalitatea și mentalitatea unui  adolescent 
cu visuri mărețe, pentru care performanța e un mod 

de a trăi, iar învățatul este o provocare , o cale de 
acces spre marile adevăruri ale lumii. 

Să susținem așadar performanța, să sprijinim 
elevii noștri geniali, să-i încurajăm și să avem 
încredere în posibilitățile lor intelectuale și creative 
infinite, căci ei sunt viitorul și adevărata bogăție a 
acestui popor!                           

Prof. LILIANA HAMAT 
Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 

 
 

 
ANCA CIOBANU  

SAU SPIRITUL OLIMPIC 
 

Într-o logică pur conceptuală, perfecţiunea este 
greu de imaginat, dar, din perspectivă pitagoreică, 
aceasta este reprezentată de cifra zece. Dacă asociem 
cifra, ca atare, cu performanţa, atunci aceasta este 
reprezentată de o elevă a Colegiului Naţional Traian 
Lalescu Reşiţa, nimeni alta decât Anca Ciobanu. 

Nici lui Abraham Maslow nu i-a fost uşor să 
definească procesul devenirii complete prin 
reprezentarea piramidei sale, cea care, din nou, ne 
duce la matematică şi tetraktys-ul pitagoreic. Astfel, 
comparând cele două reprezentări piramidale cu 
devenirea Ancăi, am putea observa mai multe 
similarităţi şi acestea, nu întâmplătoare. 

Pitagoreic, vârful piramidei simbolizează 
începutul tuturor lucrurilor, fiinţa încă nemanifestată. 
Acesta este debutul Ancăi in matematică, dar şi 
premiile obţinute încă din ciclul primar la concursurile 
de profil. Momentul urma să o însoţească pe Anca de-
a lungul întregii sale deveniri personale, spirituale şi 
ştiinţifice. 

Din punctul de vedere al lui Abraham Maslow, 
reprezentarea personalităţii umane urmează un 
traseu puţin mai lung, în cinci etape, dar toate 
culminând cu realizarea completă a dezideratului 
personal prin moralitate, creativitate, abordări 
euristice şi acceptarea realităţii, a faptelor de viaţă, 
dar şi a jocului matematic. Din această perspectivă, 

Anca păşeşte la gimnaziu şi îşi adaugă premii după 
premii la concursurile de matematică, la nivel local, 
judeţean, interjudeţean şi naţional. Interesant este 
faptul că gândirea matematică o ajută pe Anca să 
deceleze secretele celorlalte materii, ca într-o 
abordare iluministă dusă până la numărul copleşitor 
de optsprezece. 

Urmează treapta liceului, când Anca devine 
liderul promoţiei 2015-2016, confirmând cei opt ani 
anteriori: zece pe linie. Avansăm în strategia 
pitagoreică a tetraktys-ului, a totalităţii în mişcare şi, 
pe lângă abordările matematice, întâlnim celelalte 
componente ale personalităţii Ancăi: yin-ul şi yang-ul, 
psihicul şi spiritualul, dar, mai ales, o personalitate 
închegată, a respectului de sine şi de ceilalţi, a 
altruismului şi sarificiului, toate incluse într-o 
activitate meritorie de patru ani de liceu, perioadă în 
care, neabătut, Anca a obţinut zece complet, devenind 
şefa de promoţie a Colegiul Naţional Traian Lalescu 
Reşiţa şi a generaţiei sale. 

Iar dacă doriţi să o cunoaşteţi mai bine pe Anca 
Ciobanu, prima absolventă a Colegiului Naţional 
Traian Lalescu Reşiţa, dar si a întregului sistem de 
educaţie din judeţul Caraş-Severin, care a fost 
acceptată la Imperial College of London în acest an, 
citiţi printre rânduri motto-ul care o defineşte: 
Îndreaptă-te cu faţa către soare şi umbrele vor cădea 
în urma ta. 

 
Prof. MONICA GIUCHICI (diriginte) 

Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa 
 

ELEVII DE LA COLEGIUL 
NAŢIONAL MIRCEA ELIADE 

REŞIŢA-PRINTRE CEI MAI BUNI 
DIN ŢARĂ LA OLIMPIADA DE 

SOCIO-UMANE DE LA TULCEA 
 

În oraşul unde Dunărea se varsă în Marea Neagră 
prin cele trei braţe - Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe, 
la Tulcea, în perioada 18-22 aprilie 2016,  s-a 
desfăşurat Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-
Umane.  

Olimpiada de ştiinţe socio -umane reprezintă un 
concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu 
aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul 
ştiinţelor socio-umane.  

În acest an școlar, judeţul Caraş Severin a fost 
reprezentat de cinci elevi, după cum urmează: Voin 
Valentin şi Anghel Alexandru, de la Colegiul Naţional 
Mircea Eliade Reșița, pregătiti de profesor Fercea 
Ghiorghiţa - la disciplina cultură civică, Muţiu Oana de 
la Liceul Teoretic Traian Vuia Reșița, pregătită de 
profesor Nicolaescu Silvia - la psihologie, Sârbu 
Sebastian de la Colegiul Național Traian Doda 
Caransebeş - la sociologie şi Marcu Daniel, de la 
acelaşi liceu, la disciplina logică, pregatiţi de profesor 
Bucă Stelian.De menționat sunt și elevii Berzava 
Daniela Alina şi Muntea Alexia Nicole, din clasa a IV-a, 
de la Şcoala Gimnazială „Romul Ladea”, Oraviţa, 
pregătiţi de profesor Man Dorina - la Educaţie Civică. 
Menţionăm că elevii de ciclul primar de la Educaţie 
Civică nu au avut participare directă în competiție . De 
disciplinele socio-umane răspunde in cadrul 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Caraş Severin, 
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  inspector şcolar Nicolaescu Constantin. Comisia 
Centrală a fost formată din profesori emeriţi şi 
coordonaţă de profesor universitar Petru Bejan de la 
Universitatea din Iaşi şi director în Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Științifice, profesor Eugen Stoica şi dr. 
Adrian Bulgaru de la Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 

Interesul de care se bucură disciplinele socio-
umane în Colegiul Naţional Mircea Eliade este 
confirmat de rezultatele bune şi foarte bune obţinute 
de elevi cu prilejul olimpiadelor şi a altor concursuri 
şcolare. Colegiul Naţional Mircea Eliade a reuşit anul 
acesta o performanţă deosebită, clasarea pe podium, 
prin elevii Voin Valentin din clasa a VIII-a D şi Anghel 
Alexandru, din clasa a VII-a C, pregătiţi de profesor 
Fercea Ghiorghiţa, care au obţinut la proba scrisă a 
Olimpiadei de Cultură Civică nota 9,80, cu care au 
câştigat Premiul al III-lea, Premiul Institutului Român 
pentru Drepturilor Omului, Premiu Special pentru 
Originalitate şi Premiul Special pentru rezultate 
deosebite.  

Cultura civică  are un caracter multidisciplinar şi 
poate transforma elevii în persoane informate, la 
nivelul mediu al cetăţeniei, în persoane care înţeleg 
cum funcţionează comunitatea în care trăiesc, 
bucuroase şi surprinse că la şcoală este frumos, nu 
tocmai greu, pentru că este vorba despre ceea ce ei  
ştiu sau cred că ştiu cel mai bine: viaţa fiecăruia dintre 
ei şi drepturile lor!  

La olimpiada de Cultură civică (ciclul gimnazial), 

la toate etapele, elevii participă în cadrul echipajelor 
formate din doi elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a. 

Proba scrisă la disciplina Cultură civică este de 
dificultate foarte mare şi se realizeaza pe parcursul a 
numai doua ore. Ea presupune cunoasterea legislatiei 
în domeniul drepturilor omului, a drepturilor copilului 
în special şi elaborarea pe un subiect dat a unui 
proiect pentru soluţionarea unei probleme concrete a 
şcolii, parcurgând mai multe etape, de la descrierea 
completă a  cazului, la aflarea factorilor şi cauzelor 
problemei, depistarea drepturilor încălcate prin 
nerezolvarea ei şi reliefarea consecinţelor 
nerespectării acestora, apoi găsirea celor două soluţii 
si analiza lor comparativă, urmată de opţiunea 
argumentată pentru soluţia aleasă de elevii din 
echipaj să rezolve cazul în etape şi actiuni - descrise cu 
scop, obiective, resurse, rezultate si mediatizarea lor, 
contribuţia factorilor implicaţi - persoane si instutii, 
fundaţii, ONG-uri la care apelează şcoala şi în primul 
rând elevii, parteneri de dialog responsabili, factor 
activ în comunitate, pentru respectarea demnităţii 
persoanei umane într-o societate democratică. 

Mă bucur că elevii mei au reuşit această 
performanţă şi îi felicit!  Orele de pregătire, 
seriozitatea şi talentul acestora au contribuit la 
obţinerea rezultatelor excepţionale. 
 

Prof. GHIORGHIȚA FERCEA 
Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  HANDBALIȘTII DE LA ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA SE 

AFIRMĂ 
 

Elevii handbalişti de la Şcoala Gimnazială Nr.2 din 
Reşiţa, în fiecare an, în întrecerile pe municipiu sau în 
etapele judeţene şi chiar interjudeţene au reuşit 
rezultate remarcabile  printr-o bună pregătire şi mai 
ales dăruire în joc. 

Primăvara acestui an a adus o confirmare a 
consecvenţei cu care se pregătesc, micuţii sportivi de 
la această şcoală înving la etapa zonală de la Arad 
echipe precum: Şcoala Gimnazială Avram Iancu Arad, 
Şcoala Gimnazială Nr.13 Timişoara sau Colegiul 
Naţional I.C.Brătianu Haţeg. 

Acest comportament le-a adus calificarea în 
premieră în finala turneului naţional din cadrul noului 
proiect lansat în acest an şcolar, respectiv Olimpiada 
Gimnaziilor.  

În competiţia de la Bacău tinerii handbalişti 
reşiţeni au întâlnit echipe, de asemenea foarte bine 
pregătite, precum: Şcoala Gimnazială Tudor 
Vladimirescu Drăgăşani, Liceul cu Program Sportiv 
Focşani sau Şcoala Gimnazială Sighişoara, ele având în 
componenţă jucători ai cluburilor de performanţă din 
întrecerile naţionale ale juniorilor.  

 

Urmare a acestor rezultate echipa şcoli alcătuită 
din: David Secăşan, Raul Cicortaş, Miodrag Corniţ, 
Rareş Racoceanu, Cătălin Obrocea, Andreas Istvancek, 
Andrei Bondoc, Claudiu Pal, Sergiu Gheju, Alexandru 
Trăilă, Şerban Blujdea şi George Cismaru a obţinut 
menţiunea I, deci s-a clasat pe un onorabil loc 4, 
jucând finala mică în compania Liceului cu Program 
Sportiv-Clubul Sportiv Şcolar Roman. Acest loc este 
de-a dreptul meritoriu pentru că adversarii din turneul 
final au fost în cea mai mare parte componenţi ai 
echipelor reprezentând licee cu program sportiv şi 
cluburi sportive de performanţă. Prestaţia de calitate 
a elevilor şcolii a fost posibilă şi datorită dăruirii, 
angajamentului fizic fără menajamente, iar 
persepectiva participării şi anul viitor în aceiaşi 
competiţie ne dă încrederea altor succese cu gândul la 
medaliile Olimpiadei Gimnaziilor, jucătorii reşiţeni 

fiind mai mici decât categoria de vârstă cu care s-au 
înfruntat la finala pe ţară. 

În aceste condiţii se cuvine să menţinăm şi 
numele profesorilor: Liliana Dacica şi Gheorghe 
Brânzei care au pregătit handbaliştii pentru o 
confruntare puternică în urma unui program minim de 
instruire specializată pe acest sport. 

La toate acestea se adaugă şi sprijinul permanent 

pe care conducerea unitaţii de învăţământ (director 

prof. Marius Şandru), precum şi celelalte cadre ale 

şcolii l-au acordat elevilor pe tot parcursul acestui an 

şcolar. Trebuie menţionat faptul că acest rezultat se 

datorează în principal unei atenţii deosebite care se 

acordă educaţiei fizice şi pregătirii sportive ca o 

componentă importantă, definitorie în instruirea 

şcolară a fiecărui elev. 

 

Rezultatul handbaliştilor şcolii constituie o 
provocare pozitivă şi pentru alţi elevi de a obţine 
rezultate bune, performanţe în alte întreceri cuprinse 
în Olimpiada Gimnaziilor. Despre Olimpiada 
Gimnaziilor trebuie să spunem că se află la prima 
ediţie având loc în urma unui parteneriat al Ministerul 
Educaţie şi Cercetării Ştiinţifice cu Comitetul Olimpic şi 
Sportiv Român şi federaţiile de specialitate, care 
asigură un interes crescând întregii competiţii ce se 
desfăşoară de-a lungul uni an şcolar, iar stimulatoare 
sunt şi premiile ce se acordă la diferite niveluri. Alături 
de diplome, medalii şi cupe, tuturor echipelor 
calificate în finalele pe ţară la cele 10 discipline li se 
asigură un consistent set de echipament sportiv. 

 

 

Prof. LILIANA DACICA 
Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița 
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  OLIMPIADA GIMNAZIILOR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

SLATINA-TIMIȘ 
 
În anul școlar 2015-2016 elevii Școlii Gimnaziale 

Slatina-Timis au participat la Olimpiada Gimnaziilor, la 
3 sporturi diferite ( atletism-cros, fotbal, rugby tag), 
reuşind să câştige şi să se califice la toate cele 3 
sporturi până în ultima etapă - faza pe ţară. 

În octombrie 2015, la Caransebes, s-a desfăşurat 
faza judeţeană de cros unde elevul nostru, Carîmb 
Daniel din clasa a VII-a a participat la gimnaziu-băieţi şi 
a terminat pe locul I, loc ce i-a asigurat participarea la 
faza finală ce a avut loc la Târgu Jiu, în aprilie 2016, 
unde Daniel a venit pe un loc 24 din 52 de alergători. 
Ca o menţiune, pot spune că sunt foarte mulţumit de 
ce a realizat Carîmb Daniel care a reuşit să ajungă 
până în faza finală la cros unde a alergat cu cei mai 
buni copii ai României la vârsta de 14 ani, el provenind 
dintr-o familie de la sat cu încă 9 fraţi. 

Echipa de fotbal a Şcolii Gimnaziale Slatina-Timiş, 
în anul şcolar 2015-2016, a câştigat la Olimpiada 
Gimnaziilor băieţi mediul urban+rural faza pe zona 
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, zona de vest a ţării 
(judeţele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Arad)  
calificându-se pentru prima dată în istoria Şcolii 
Gimnaziale Slatina-Timiş la faza pe ţară care a avut loc 
la Vaslui, în perioada 12-15.05.2016.  

La faza finală au participat 8 echipe (Bucureşti, 
Craiova, Constanţa, Piteşti, Oradea, Alba Iulia, Piatra 
Neamţ) câştigătoare din fiecare regiune a ţarii, echipa 
din comuna Slatina-Timiş fiind singura echipă calificată 
din mediul rural.  Am terminat pe locul 7 pe ţară 
jucând în faza grupelor cu Oradea, Piteşti, Piatra-
Neamt.   

Rezultatele au fost in felul urmator:  
Slatina-Timiş – Oradea 3-4  
Slatina-Timiş - Piteşti     1-4 (Piteşti câştigătoarea 

competiţiei) 
Slatina-Timiş  – Piatra Neamţ 3-3 
Ultima competiţie la care au participat elevii 

noştri dar la care s-au descurcat cel mai bine a fost 
competiţia de Rugby Tag . 

 În urmă cu doi ani, la consfătuirile de Educaţie 
fizică şi Sport a venit domnul Rus Sorin, reprezentant 
al Federaţiei Române de Rugby si ne-a prezentat 
proiectul Muguri de campioni ce avea să se desfăşoare 

la nivel naţional. Atunci am hotărât să mă implic în 
acel proiect ştiind ce copii cu calităţi sunt la Şcoala din 
Slatina-Timiş. Am participat la toate şedinţele de 
instruire despre această disciplină, Rugby Tag .  

Am participat în cadrul  proiectului în primul an 
la faza pe judeţ  ce s-a ţinut la Herculane, la Liceul 
Hercules, în sala de sport. Acolo au fost 7 echipe din 
judeţ, noi reuşind să câştigăm competiţia. Federaţia 
Română de Rugby ne-a invitat să participăm la 
Bucuresti  în perioada 28-30.11.2014, la faza finală a 
proiectului  Muguri de campioni, ei suportând 
cheltuielile de transport, cazare si masă. Acolo au fost 
20 de echipe din toată ţara, scopul lor ca şi federaţie 
de Rugby fiind să promoveze acest sport nu să 
desemneze o campioană. Am jucat 4 meciuri cu 
echipe din judeţele Bistriţa-Nasăud, Covasna, Ilfov, 
Teleorman, câştigând toate cele 4 meciuri. 

În anul şcolar 2015-2016 am participat în cadrul 
Olimpiadei Gimnaziilor la Rugby Tag reuşind să 
câştigăm faza pe judeţ organizată la Reşiţa pentru ca 
mai apoi să câştigăm faza pe zona de vest a ţării unde 
au participat echipe din Timişoara, Petroşani şi Arad 
calificându-ne la ultima fază, faza pe ţară. Am 
participat la faza pe ţară ce a avut loc în perioada 19-
22.05.2016 în localitatea Bârlad judeţul Vaslui. La fel 
ca şi la fotbal au fost 8 echipe din 8 zone ale ţării, 
echipe din: Vaslui, Bucureşti, Bistriţa Năsăud, Prahova, 
Vâlcea, Buzău, Braşov. Echipa noastră a picat în grupa 
cu Braşov, Vâlcea şi Buzău şi a înregistrat următoarele 
rezultate: 

Slatina-Timiş- Braşov 6-1 
Slatina-Timiş  - Vâlcea 7-2 
Slatina-Timiş – Buzău 4-4 
Am terminat faza grupelor pe locul I urmând să 

jucăm a doua zi semifinala cu echipa din Bistriţa 
Năsăud calificată de pe locul II din cealaltă grupă. În 
semifinală am făcut un meci spectaculos conducând la 
un moment dat cu 4-1 dar echipa din Bistriţa a reusit 
să ne egaleze pe finalul meciului pentru ca mai apoi, în 
prelungiri, să pierdem cu 5-4. A urmat finala mică 
pentru locurile 3-4 care am jucat-o cu echipa din 
Braşov pierzând cu scorul de 5-4.  

Am terminat această competiţie  numită Rugby 
Tag ocupând locul IV pe ţară, un loc care ne face să 
fim mandri de elevii noştri. 

                                                                                                         
Prof. ADRIAN NEAGU 

Şcoala Gimnazială Slatina Timiş 
 

INDIFERENT DE VREME SAU 
VREMURI - BODRI  

 
De unde BODRI? 
În disperare de cauză şi in deficit de inspiraţie, 

trupa de teatru a fost botezată cu numele unui... căţel. 
Nu vom proceda ca Arghezi descriind-ul, ci vom spune 
doar că, în ciuda auspiciilor care nu păreau tocmai 
favorabile, această improvizaţie s-a dovedit de succes. 

Iată şi argumentele: multe promoţii de elevi au făcut 
parte din trupa de teatru. Din 1997 și până astăzi  
aceasta a înscris în repertoriul său peste 10 piese de 
teatru, prezentând 30 de spectacole în ţară şi în 
străinătate – Franţa, Lituania, Belgia şi Ungaria. 
Suntem de părere că este într-adevăr o performanţă 
pentru un... căţeluş. 

Repertoriul cuprinde texte semnate de Ionesco, 
Becket, Visniec, Prévert, Claudel şi chiar Eminesu şi Ion 
Barbu. 

De ce mai ales teatru absurd? Pentru ca tinerii să 
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  intuiască şi absurdul existenţei care din nefericire 
proliferează. 

De ce teatru în limba franceză? Pentru că 
francofoni fiind ne împărtăşim din eleganţa şi fineţea 
uneia dintre cele mai vechi culturi europene. 

Unele dintre cele mai importante festivaluri la 
care trupa a participat sunt: Festivalul Internaţional de 
Teatru G.A. Petculescu de la Lugoj, Festivalul Am-Fi-
Teatru de la Reşiţa, Festivalul Internaţional de Teatru 
Premiers Rideaux de la Alytus, Lituania şi Festivalul de 
la Szeged. 

În cadrul înfrăţirii cu Liceul Malherbe din Caen, 
Franţa, am organizat anual schimburi şcolare cu voiaj, 
pe baza de reciprocitate, cu elevii liceului francez, 
membrii ai trupei de teatru Malherbe, condusă de 
doamna profesoară Francoise Labbrusse. Delegaţii 
liceului nostru au participat şi la o serie de activităţi 
pedagogice în şcolile franceze şi s-au constituit în 
grupuri de primire ale delegaţiei franceze care ne-au 
vizitat din 1998 până în 2008.  Proiectul Ateliere de 
teatru în limba franceză continuă şi astăzi în afara 
proiectului de înfrăţire cu Liceul Malherbe Caen, 
Franţa. 

Din 2006, 15 elevi CNTLR-işti, membrii ai trupei 
de teatru BODRI, respectă tradiţia care spune că în 
Grecia nu mergi la Atena, ci la atenieni și participă la 
Proiectul Școlar Internațional Eurodyssee. 

Alături de noi sunt școli partenere precum: 
Banska Bistrica Gymnazium, Bratislava Gymnazium 
Metodovam, Liceul Kolkey Ferenc din Budapesta, 
Institutul Tehnic din Cagliari, Italia, Liceul Ogolnoksta 
din Cracovia, Dublin Ardscoil, Irlanda şi Liceul Irungo 
La Salle din Irun, Spania, Institutul Saint-Joseph din 
Ciney, Belgia. 

Proiectul european francofon  Jeunesse en 
Action/ Youth in Action a adus trupa de teatru BODRI 
în contact cu Asociaţia Familles Rurales din Montaigu, 
Franţa,cu   parteneri din Portugalia, Casa de Povo, din 
Ungaria, trupa Eletfa şi trupa de teatru « Spick » din 
Polonia. 

Trupa BODRI a obţinut 3 Premii I şi un Premiu de 
excelență în 4 ediţii diferite ale Festivalului de Teatru 
Am-Fi-Teatru Reșița, Marele Premiu la Festivalul de 
Teatru Francofon Premiers Rideaux, Alytus, Lituania, 
Premiu pentru cea mai bună regie, Premiu pentru cel 
mai bun actor la Festivalul Am-Fi-Teatru. 

BODRI a jucat pe scenele de teatru din Reşiţa, 
Oraviţa, Lugoj, Szeged, Ungaria, Alytus, Lituania, Paris, 
Caen, Verson, Montaigu, Franţa și Ciney, Belgia, 
indiferent de vreme sau vremuri!   
 

Prof. CAMELIA MARIA RADOVAN 
Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 

 
 

ÎNTREGUL SCOP AL EDUCAȚIEI 
ESTE SĂ TRANSFORME OGLINZILE 

ÎN FERESTRE 
 

Un profesor bun este un maestru al simplificării și un 
dușman al simplismului 

(Luis Berman) 
 

De 15 ani, Colegiul Național C.D.Loga Caransebeș 
(fost Liceul Pedagogic C.D.Loga Caransebeș), a fost 
reprezentat la etapa națională a Olimpiadei de 
Pedagogie și Psihologie pentru liceele pedagogice. Tot 
de 15 ani, liceul nostru a urcat pe podium de fiecare 
dată.  

Această olimpiadă aduce împreună elevi valoroși 
ai liceelor din toată țara, fiind o competiție exigentă, 
de înaltă ținută. 

În acest an suntem mândri de faptul că la 
disciplina Psihologie generală, locul I a fost câștigat de 
către eleva Daba Nicoleta din clasa a X-a, iar la 
Psihologia educației, locul III i-a revenit elevei 
Gavrilovici Estera din clasa a XII-a. Este de apreciat 
competența, efortul, seriozitatea și voința acestor 
eleve care au reușit să demonstreze că școala 
caransebeșeană nu și-a pierdut valoarea sa, mai mult, 
an de an ele au venit cu un plus de valoare.  
 

Coordonator al elevilor participanți la Olimpiadei de 
Pedagogie și Psihologie prof. CECILIA CLIPA 

Colegiul Național C.D. Loga Caransebeș 
 

Participarea la Olimpiada de Pedagogie și 
Psihologie și obținerea locului I la disciplina Psihologie 
generală a fost una dintre cele mai plăcute experiențe 
ale mele și, în același timp o realizare extrem de 
importantă. Chiar dacă pregătirea a fost epuizantă și s-
a desfășurat pe o perioadă destul de lungă, răsplata a 
fost pe măsură, deoarece emoțiile trăite în acele 
momente au fost unice. 

Rezultatul obținut înseamnă foarte mult pentru 
mine, atât pentru faptul că mi-am atins țelul, cât și 
pentru că, după părerea mea, psihologia este o știință 
remarcabilă pe care merită s-o studiezi deoarece te 
învață cum să cunoști oamenii și să îi ajuți, cum să 
devii empatic și să te gândești și la alții, ceea ce este 
esențial pentru stabilirea de relații interumane 
sănătoase. 

Participarea la această olimpiadă m-a învățat că 
dacă îți dorești ceva cu adevărat și ai motivația 
necesară, vei reuși cu siguranță. 
 
Nicoleta Daba, elevă în clasa a X-a Vocațional la 
Colegiul Național C.D.Loga Caransebeș, câștigătoarea 
locului I la etapa Națională a Olimpiadei de 
Pedagogie și Psihologie, Craiova, 2016 
 

Multe persoane doresc atingerea unor 
performanțe și obiective prin puțin efort și prin cele 
mai simple căi posibile, însă cheia succesului în orice 
domeniu al vieții rămâne aceeași: munca. 

Unul dintre obiectivele urmărite în decursul 
acestui a fost obținerea titlului de olimpică națională, 
obiectiv atins în cele din urmă. Participând la 
Olimpiada de Pedagogie și Psihologie de la Craiova, 
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  am obținut la etapa națională locul al III-lea. Meritul 
unei astfel de performanțe revine în primul rând lui 
Dumnezeu și nu atât muncii mele și efortului depus în 
acest sens, cât și sprijinului familiei și a doamnei 
diriginte Clipa Cecilia care m-a pregătit pentru acest 
concurs. 

Munca depusă în învățarea materialului necesar 
s-au realizat sub coordonarea doamnei diriginte, iar 
pentru aceasta îi sunt recunoscătoare. Consider că nu 
numai cel ce obține anumite performanțe este 
câștigător ci și persoanele care au contribuit la 
pregătirea lui. Printre multele persoane care m-au 
susținut, un rol important l-a deținut familia mea, atât 
părinții care au crezut în mine și în reușita mea, cât și 
frații al cărui model l-am urmat. 

Participarea la diverse olimpiade, indiferent de 

rezultatul obținut, constituie un factor esențial în 
dezvoltarea ta psihică. Datorită faptului că ai acumulat 
un bagaj de cunoștințe, indiferent de domeniu, ești 
câștigat. 

Participarea la olimpiade m-a dus prin diverse 
locuri și orașe ale țării având astfel posibilitatea de a 
cunoaște tradiții, persoane și de a vizita obiective 
turistice. De aceea încurajez majoritatea tinerilor să 
intre în lumea olimpiadelor. Deviza mea a fost: 
Participând, indiferent de rezultat, ești un câștigător! 
 
ESTERA GAVRILOVICI, elevă în clasa a XII-a 
Vocațional la Colegiul Național C. D. Loga 
Caransebeș, câștigătoarea locului III la etapa 
Națională a Olimpiadei de Pedagogie și Psihologie, 
Craiova, 2016 
 

LUCIA PEIA – UN DASCĂL DE 
EXCEPȚIE 

 
Mi-amintesc şi-acum, de parcă a fost ieri, 

impactul pe care l-a avut asupra mea prima nota la 
mate din clasa a IX-a. Luasem 9 pentru ca am rezolvat 
oarecum superficial una dintre cerinţele unui exerciţiu 
de la test. A fost momentul care a declanşat ceva in 
mintea mea şi care m-a determinat să abordez 
lucrurile mai serios, într-un mod riguros, aşa cum avea 
să ne înveţe doamna profesoară de matematică pe tot 
parcursul liceului. 

Venisem la acest liceu, pe-atunci Liceul de 
Matematică-Fizică, cu gândul, împărtăşit de mulţi 
dintre colegii mei, de a urma mai departe Politehnica, 
dar mi-am schimbat aceasta optiune în mare măsura 

datorită profesorilor cu adevărat de excepţie pe care i-
am intâlnit aici. Unul dintre aceştia a fost doamna 
Lucia Peia, profesoara mea de matematică, cea care 
m-a îndrumat 4 ani de liceu, 6 ore pe săptamână, din 
care una de dirigenţie, care devenea după 10 minute 
tot oră de mate. Dar ştiţi ceva, nici eu şi nici colegii 
mei nu ne plângeam ca ar fi fost prea multe. Pentru ca 
avea doamna profesoară un mod în care-şi construia 
orele şi treceau aşa de repede şi de plăcut, că nici nu 
ne dădeam seama. Eram toţi atât de prinşi de ora de 
mate şi totodată atât de relaxaţi, încât nici nu ştiam 
cum trece. Avea darul doamna profesoară de a face să 
pară şi cele mai complicate exerciţii abordabile şi mai 
apoi simple, atât de bine se făcea înţeleasă şi cu aşa 
măiestrie ştia sa explice totul. Şi nu era prea înaltă de 
statură , noi toţi eram aproape mai înalţi decât ea, dar 
ştia atât de bine să se facă respectată şi iubită, încât, 
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  chiar şi cei mai înalţi dintre colegii mei priveau în sus la 
ea. 

Lucia Livia Peia s-a născut în Reşiţa, la 
01.07.1945. A urmat Liceul Mixt din acest oraş, până 
în anul 1963, după care a urmat cursurile Facultaţii de 
Matematică ale Universităţii din Timişoara. A absolvit 
facultatea in 1968 cu specializarea Geometrie, după 
care a devenit profesor al liceului nostru până când s-a 
pensionat. Pe postul lăsat liber a venit la catedră un 
fost elev al doamnei profesoare, proaspăt absolvent, 
Ciprian Călin. 

Doamna Peia a îndrumat multe generaţii de 
elevi, ca profesor, ca și diriginte, cărora le-a transmis 
dragostea pentru matematică. A fost un dascăl care şi-
a îndrăgit enorm elevii şi i-a respectat în egală măsură. 
A împărţit cu generozitate si discreţie experienţa şi 

dragostea sa pentru matematică multor generaţii , 
devenind un model pentru aceia dintre noi care am 
urmat cariera de profesori. 

Pe 11 septembrie 2014 d-na profesor de 
matematică Lucia Peia a plecat intr-o altă lume. Pe 
ultimul drum a fost condusă de o mulţime de oameni, 
de coroane si de lumânări aprinse, simbolizând flacăra 
nestinsă a iubirii şi a recunoştinţei veşnice. 

Fire profound analitică, cu un fin spirit critic, dar 
în acelaşi timp de o mare sensibilitate, d-na prof. Lucia 
Peia a creat prin exemplul propriu o cale de urmat 
bazată pe valoare, pasiune si tenacitate. 

 
Prof. RAMONA CĂLIN 

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
Despre oameni care nu mai sunt, dar vor fi mereu 

COLEGIUL NAȚIONAL  
TRAIAN LALESCU REȘIȚA  
55 DE ANI DE EDUCAȚIE     

 
Un ochi atent, obiectiv și priceput la a studia 

realitățile învățământului caraș–severinean din 
ultimele zeci de ani, va ajunge, pe bună dreptate, la 
concluzia că peisajul educației din acest județ a avut 
întotdeauna ca element central figura unei școli 
valoroase care astăzi se numește Colegiul Național 
Traian Lalescu Reșița. În urmă cu 55 de ani, instituția 
și-a deschis porțile pentru prima dată sub numele de 
Școala Medie Nr. 2 Reșița. Ulterior a primit mai multe 
denumiri, dintre care cea mai importantă și plină de 
semnificații  - pentru miile de absolvenți – este LMF, 
Liceul de Matematică – Fizică. Începând cu anul 2011, 
instituția a obținut statutul de Colegiu Național și 
titulatura Colegiul Național Traian Lalescu, fiind primul 
colegiu național al județului.   

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița se 
prefigurează drept o școală modernă, complexă,  
capabilă să valorizeze experiențele comunității locale, 
regionale și europene, să le traducă într-un act 
educativ de calitate, bazat pe profesionalism, 
flexibilitate și adaptabilitate. 

Folosind puternica ancoră a tradiției, dar și 
deschiderea spre nou, demersul didactic este într-o 
continuă perfecționare, cu scopul de a pune în 
practică principiile unității în diversitate, 
nediscriminării, solidarității și respectului pentru 
condiția umană. Este un colegiu în care competența se 
împletește cu dăruirea și cu seriozitatea. 

Te-ai putea întreba, drag cititor, ce se ascunde 
dincolo de sigla ce simbolizează puterea de a renaște 
prin educație... Trecând de clădirile solide și 
impunătoare, poți auzi foșnetul de nestăvilit al 
caracterelor ce se formează, poți auzi vocile,  poți intui 
gândurile a peste 1300 de copii și tineri, care freamătă 
în devenirea lor. Și când auzi această clipoceală 
familiară, îți vei da seama că acesta este sunetul pe 
care îl face învățătura adevărată, vei trage nădejde că 

lumea poate fi schimbată în bine și îți vei pune 
încrederea în ei, în copiii care dau sens eforturilor 
noastre, ale profesorilor și ale părinților.  

O trăsătură a acestei școli, care m-a impresionat 
din prima  zi în care m-am hotărât să-i aparțin, este 
vitalitatea ei. Școala mea rareori doarme. Este forfotă 
de la primele ore ale dimineții, când un tumult de 
copii de toate mărimile și de profesori preocupați  se 
revarsă spre intrări, până seara târziu, când își 
încetează activitățile școala postliceală, cluburile de 
teatru, de dezbateri, de fotografie, alături de profesori 
care pierd noțiunea timpului împlicându-se în proiecte 
ambițioase, într-un real parteneriat cu elevii lor, 
lăsându-se purtați de entuziasmul și frumusețea 
fiecărei vârste.  

Colegiul este într-o permanentă conexiune cu 
celelalte instituții din viața locală, regională și își 
modulează oferta educațională, introducând 
oportunități atractive și de actualitate. Îmi place să 
cred că instituția care m-a format profesional și moral 
este o arteră care pulsează în inima comunității din 
care face parte. 

Privind din mai multe unghiuri existențiale școala 
în care profesez de 22 de ani, mi se conturează 
întotdeauna o idee: Colegiul Național Traian Lalescu 
este mult mai mult decât un loc de muncă. Este o 
identitate caldă și în același timp serioasă care 
evoluează, care păstrează fundația solidă a 
performanței și construiește necontenit,     
adaptându-se în permanență fără a renunța la 
calitate. 

Dincolo de rezultate, de locurile tot mai bune în 
topurile naționale, de nenumăratele titluri de 
excelență, de medalii și trofee stau profesorii, părinții, 
elevii noștri actuali, dar și  cei care au absolvit acest 
liceu de-a lungul timpului.  În esență, noi toți suntem 
Colegiul Național Traian Lalescu. 
 
 

Director Adjunct, Prof. LAVINIA DOLOT 
Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
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DESPRE OAMENI CARE NU MAI 

SUNT, DAR VOR FI MEREU 
 

Paradoxal, sunt oameni a căror dispariţie 
pământească îi plasează în nemurire. 

Şcoala, ca spaţiu al devenirii, deopotrivă a 
elevilor, dar şi a dascălilor, unii prin ceilalţi, ca într-un 
permanentă dăruire dinspre unul spre ceilalţi şi invers, 
îşi dobândeşte identitate prin oamenii din spatele 
zidurilor: dascăli, care îşi asumă prezenţa într-o şcoală 
referenţială pentru un judeţ întreg şi nu numai (pentru 
că aşa a fost dintotdeauna mai vechiul Liceu de 
Matematică-Fizică din Reşiţa, mai noul Colegiu 
Naţional „Traian Lalescu”) şi elevi, care afirmându-şi 
necontenit personalitatea, se lasă frumos modelaţi de 
profesorii lor.  

E greu să scriem la timpul trecut despre doamna 
dirigintă Lucia Peia, despre doamna profesoară 
Mariane Vancea, la fel de greu este să îi evocăm doar 
din amintire pe colegii noştri plecaţi mult prea 
devreme, Chitian Ghimboaşă şi Szolti Csaki.  

Istoria unei şcoli e în oameni. Clădeşte fiecare în 
parte un fragment din ceea ce e devenirea unei 
instituţii. 

A scrie un laudatio pentru astfel de oameni e 
onorant, dar şi extrem de dificil. Cuvântul nu poate 
cuprinde în el trăirile complete ale unui om, cu atât 
mai puţin pe cele ale unei generaţii. 

Doamna profesoară Mariane Vancea este (cu 
greu se conjugă verbe la alt timp decât prezent pentru 
cei care sunt chiar nemaifiind) omul care a lăsat în noi 
amintirile unei perioade în care ne-am construit 
interior, acumulând cunoştinţe, făurindu-ne dorinţe şi 
căutându-ne modele. 

Născută în Reşiţa, în 13 iunie 1944, după 
terminarea Şcolii de Beton şi a Liceului Bastillia 
(actualul Liceu Teoretic „Diaconovici-Tietz”) ca şefă de 
promoţie, urmează în perioada 1962 – 1967 cursurile 
Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara. Şi această instituţie, abia înfiinţată, a fost 
absolvită de către doamna profesoară în calitate de 
şefă de promoţie a primului an de studii. 

Traiectul profesional s-a intersectat la Timişoara 
cu cel familial şi, în 23 aprilie 1966, s-a căsătorit cu 
domnul Ion Stelian Vancea, coleg de grupă şi de an, 
devenind părinţii celor doi copii: Cosmin Nicolae, 
născut în 16 februarie 1969, şi Florin Ion, născut în 9 
mai 1975. 

S-a remarcat în activitatea profesională 
desfăşurată ca: fizician în laboratorul de Radiaţii al 
Institutului de Igienă Timişoara (în perioada 1967 – 
1969), profesoară de fizică la Liceul Nr. 2, denumit 
ulterior Liceul Nr. 1 din Reşiţa, Liceul de Matematică-
Fizică din Reşiţa, actualmente Colegiul Naţional 
„Traian Lalescu” (în perioada 07.04.1969 – 
01.12.1999).  

În şcoala unde a format generaţii întregi de elevi 
care o poartă în memorie a obţinut gradul didactic I (în 
01.09.1982), a fost profesor diriginte pentru elevii din 
promoţiile 1976, 1982, 1991, 1995, dar a ocupat şi 
funcţia de director adjunct în perioadele: 01.09.1978 – 
01.12.1980 şi 01.09.1984 – 01.09.1988.   

Pe doamna dirigintă Lucia Peia şi pe doamna 
profesoară Mariane Vancea prietenia care le-a legat o 
viaţă întreagă le-a chemat parcă şi dincolo de viaţă 
spre a fi mai curând împreună. Că au predat 
matematică, fizică sau orice altceva... Aceasta parcă 
nu mai contează... Da, au făcut totul cu mult 
profesionalism, dar dincolo de matematică sau fizică 
ne-au învăţat altceva. Ne-au dăruit lecţia omeniei, 
învăţându-ne să fim oameni şi să credem în valori 
autentice.  

De aceea, pentru ce a devenit în vreme fiecare 
dintre noi, le mulţumim celor care s-au grăbit să plece 
în lumea necuvintelor, dar şi celor care ne sunt alături 
şi se bucură pentru fiecare împlinire a noastră. 

Vă mulţumim, dragii noştri domni profesori! 
 

Prof. ADRIANA DUDAŞ-VASILE și 
 LOREDANA SCHMELAS, în numele promoţiei 1990 

 
 

ȘTEFAN VELOVAN 

 
 
 
”Ștefan Velovan este o narațiune, un soare în 
pedagogia română. Înarmat cu o inteligență 
sclipitoare, cu un suflet nobil atunci când poporul 
românesc avea mai mare nevoie de cultura 
românească, în 1877 apare ca prin minune la Institutul 
Pedagogic din Caransebeș, ca să aducă zare la 
întunericul produs de cei ce pe toate căile ne urmăreau 
moartea culturală și prin urmare și cea națională.”

 
S-a născut la 22 septembrie 1852, în 

localitatea Rusca Montană de pe Valea Bistrei, județul 
Caraș-Severin. Școala primară a urmat-o în Rusca 
Montană, apoi gimnaziul la Timișoara. Primind din 
partea episcopului Ioan Popasu o bursă de 200 florini 
pe an, Ștefan Velovan a urmat cursurile Facultății de 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 Filosofie de la Universitatea din Viena, unde între anii 
1872 – 1875 a studia matematica și fizica. În anul 1876 
episcopul Ioan Popasu, apreciindu-i înaltele calități, îl 
trimite pentru un an de zile la Seminarul Pedagogic din 
Gotha, unde se va împrietenii cu Patriciu Drăgălina, 
care beneficiind de același ajutor studia la Gotha. Și 
aici lui Ștefan Velovan i-au fost apreciate calitățile de 
bun pedagog, fiind numit institutor la școala de 
aplicație unde și-a etalat cunoștiințele sale prin lecțiile 
practice care au devenit model de urmat. 
 În anul 1877 s-a întors la Caransebeș, fiind 
numit profesor, apoi director la Institutul Pedagogic. A 
fost un profesor eminent, care și-a câștigat stima 
colegilor și a elevilor datorită cunoștiințelor, 
seriozității și consecvenței cu care le aplica atât la 
școală, cât și în afara ei. Ștefan Velovan aparține 
primei generații de pedagogi români care au introdus 
la noi studiul pedagogic în școlile normale. 
 În anul 1881 s-a căsătorit cu Ana Biju, care 
provenea dintr-o familie de grăniceri caransebeșeni, 
care a dat nume ilustre în cultura noastră românească. 
În casa lor se întâlneau oameni de cultură din oraș, 
deoarece atât profeorul Velovan cât și soția lui erau 
membri în mai toate instituțiile culturale din oraș. 
 Pentru a pune bazele unui studiu sistematic și 
științific el trebuia să aibe la bază un bogat material 
bibliografic. Astfel a publicat o serie de lucrări din care 
amintesc doar câteva: ”Intelectualitatea ca notă 
esențială a plăcerii estetice și morale” (1887); 
„Întemeierea psihologică a actelor elementare ale 
gândirii în marginea legilor herbatiene de asociere și 
reproducere” (1890); ”Cercul apercepției – Monografie 
psihologică asupra treptelor didactice formale” (1895); 
”Studii originale de psihologie pedagogică – despre 
memorie” (1913); ”Cunoștiințe pregătitoare și 
mecanica psihologică” (1926);  ”Metodica proiectării 
faptelor” (1926); ”Cunoștiințe psihologice 
pregătitoare” (1928) și multe altele. Toate acestea 
evidențiază sensibilitatea și grija pentru popularitatea 
științei pedagogice, cât și interesul cu care aceste 
articole au fost citite și studiate nu numai de elevi dar 
și de cei interesați în procesele de cunoaștere. Așa se 
face că în Caransebeș și nu numai, Ștefan Velovan și-a 
câștigat un prestigiu, un respect binemeritat. 
 Datorită calităților sale intelectuale și a 
spiritului de colectivitate, profesorul Ștefan Velovan a 
fost ales în repetate rânduri președinte al Societăților: 
Casina Română, Reuniunea Română de Cântări și 
Muzică din Caransebeș și ASTRA. Un aport deosebit și-
a adus profesorul Ștefan Velovan la Casina Română 
unde se țineau prelegeri cu caracter literar și istoric 
menite să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
pentru păstrarea ființei naționale și a purității limbii 
române. 
 Ștefan Velovan a fost liantul între societățile 
culturale amintite și masa de caransebeșeni. Cu alte 
cuvinte Ștefan Velovan era liderul situat în fruntea 
mișcărilor populare luate sub toate aspectele. 
 Toate aceste calități l-au îndreptățit pe 
episcopul Ioan Popasu să-i acorde toată atenția, 

conștient fiind că se poate bizui pe cunoștințele și 
activitatea sa. 
 Este semnificativ faptul că atunci când a venit 
Titu Maiorescu în Caransebeș și i-a solicitat 
episcopului plecarea lui Ștefan Velovan la București. 
Episcopul i-a răspuns prompt: ”Dacă mi-l iei pe Ștefan 
Velovan e ca și cum mi-ai tăia mâna dreaptă.” 
 Plecarea profesorului Ștefan Velovan la 
București a fost posibilă doar după trecerea în 
eternitate a episcopului Ioan Popasu. Ajuns la 
București, profesorului Ștefan Velovan i s-a încredințat 
misiunea de a organiza învățământul pedagogic din 
România. 
 În 1893 a fost chemat de Take Ionescu, 
ministru Instituțiunii Publice, pentru a veni în 
România. Ștefan Velovan a primit oferta, dar s-a 
mulțumit cu puțin, lucru ce l-a surprins pe ministru 
care a exclamat: ”Ești un om rar dumneata, domnule 
Velovan. Ești primul care nu vrea să primească atâta 
cât îi dau. Până acum n-am avut în fața mea decât 
oameni, care niciodată nu s-au mulțumit cu cât le-am 
dat.” 
 În România a condus Școala Normală din 
București și Câmpulung, după ce s-a stabilit la Craiova. 
Sub influența personalității sale în Școala Normală din 
Craiova s-a creat un curent cunoscut sub numele de 
”velovanism” Tot la Craiova împreună cu alți profesori 
a redactat timp de zece ani revista ”Chestiuni 
metodice”. Revista a constituit un îndreptar al 
învățătorilor atât în munca metodică de la catedră, dar 
și în afara școlii. 
 În anul 1926 a trecut la pensie, stabilindu-se 
în Rusca Montană în vila ”Ștefanica”, vilă ce în 
perioada anilor 1950 – 1960 a fost demolată fără nici o 
explicație, iar biblioteca supusă focului. 
 După pensionare, torentul s-a liniștit, ca la 27 
iulie 1932 inima lui să înceteze să mai pulseze viață. 
 Înmormântarea la Caransebeș a fost un act 
de recinstire de către profesori și elevi a înaltelor 
calități de care a dat dovadă în timpul vieții. Așa se 
explică faptul că și astăzi pe mormântul său și al soției 
sunt așezate cu grijă florile recunoștinței și aprinse 
lumânări spre veșnică recunoștință. 
 După trecerea în neființă a profesorului 
Ștefan Velovan a apărut lucrarea tipărită cu sprijinul 
Asociației Învățătorilor din județul Dolj, ”Ștefan 
Velovan - Darea de seamă asupra vieții și activității 
lui”, iar Constantin Brătescu a publicat lucrarea 
”Ștefan Velovan – Pedagog și filozof român”, care 
dealtfel subliniază munca asiduă a profesorului Ștefan 
Velovan.  

 
Prof. dr. MARIA GHERGUȚĂ 

Școala Gimnazială Slatina-Timiș 
 

 

 


