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Imnul scolii
Cu sufletul cuprins de bucurie
Ne pregătim într-o vestită şcoală,
Patronul ei fiindu-ne făclie,
Profesori şi elevi numai mândrie.
Refren:
E Şincai, omul care ,
Şcoli române a întemeiat ,
Precum este acum şi şcoala noastră
Chiar aici în mijloc de sat .

Deasupra noastră-n bănci şi-acum tronează
Toţi câţi au fost cu spiritele mari
Şi peste dânşii ţine Şincai trează
Lumina sa şi-a multor cărturari.
Astăzi noi dorim să-i mulţumim,
Cântând voioşi un imn răsunător,
Prin şcoala noastră mândră noi vestim
Că ne dă aripi către viitor.

Oameni, destine, vise, împliniri
Profesor ,Ioan Pop
În conformitate cu ideea că omul sfinţeşte locul, acest spaţiu binecuvântat de Dumnezeu şi de spiritul
lui Şincai este cu fiecare zi mai tânăr, dar şi mai primitor, datorită oamenilor care îl slujesc cu pasiune şi
devotament.
Oamenii au fost şi vor fi marea avere a acestei şcoli. Pornind de la Gheorghe Şincai, omul înzestrat cu
har şi viziune, neobositul întemeietor a atâtor spaţii pentru iluminarea puilor de români, am parcurs un
drum lung până azi, drum pe care încă se mai văd urmele lăsate de generaţii de dascăli, iar pereţii mai
păstrează frânturi de ecou din lecţiile predate elevilor.
Încă de la începutul existenţei ei ca instituţie de învăţământ, această şcoală a avut parte de dascăli bine
pregătiţi, chiar din primii ani ai afirmării ei, aici au predat dascăli care înainte de a poposi la Bobota au
predat şi la Blaj, în mica Romă, cum o numea Eminescu. Bineînţeles că oamenii locului au constituit
fundamentul păstrării şi cultivării pe mai departe a dorinţei ca dintre vlăstarele acestei localităţii să se ridice
oameni de seamă a acestei naţiuni.
În întreaga ei existenţă, şcoala a cunoscut şi momente mai vitrege, odată cu cedarea Ardealului, în anul
1940 şi impunerea de către regimul de la Budapesta ca predarea tuturor materiilor în şcoli să se facă în
limba maghiară.
La început elevii au învăţat într-o clădire aflată în zona inundabilă a Crasnei şi datorită acestui fapt, atât
şcoala cât şi o parte dintre săteni s-au mutat în alte zone. Şcoala s-a mutat pe locul unde azi se află
dispensarul uman, iar după ridicarea noii clădiri pentru şcoală, a funcţionat în locul unde azi se află
grădiniţa şi camerele adiacente. Începând din anul 1969, procesul de învăţământ se desfăşoară în actuala
clădire, care de-a lungul anilor a avut parte de mai multe înzestrări, fiind azi un loc în care posibilitatea de
afirmare nu cunoaşte limite, un loc în care lumina din ochii copiilor te îndeamnă să le dăruieşti întreaga ta
energie.
Oricine îşi alege meseria de dascăl, ştie că ea înseamnă împlinire, împlinire a unor destine cu ochi limpezi şi
neastâmpăraţi, care de multe ori văd în tine o parte din ceea ce ei vor să devină. Ne împlinim pe noi, ne
împlinim urmaşii, aşa cum au făcut-o mulţi alţi dascăli care ne-au împlinit pe noi.

GHEORGHE ŞINCAI- lumina şcolilor din
Ardeal
S-au împlinit la inceput de noiembrie, 200 de ani
de la moartea celui care trăind în ,,Epoca luminilor’’,
a luminat mintea şi inima puilor de români din peste
300 de şcoli. lluminismul Şcolii Ardelene, sub a cărui
mentalitate şi-a manifestat constant dorinţa de a aduce un suflu nou în şcolile româneşti, nu doar
prin crearea de noi instituţii, ci şi prin impunerea, înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin, au
constituit pentru Gheorghe Şincai coordonate pentru care azi îi aducem un pios omagiu. Veşnica
noastră recunoştinţă pentru neobositul om care a vegheat asupra limbii române asemeni unui tată
asupra copilului său. (Nu merită recunoştinţă acei ,,domni’’ care au dorit ca limba latină să nu se
predea în ciclul gimnazial. Doar atât).
,,M-am sârguit cât am putut, ca de la cuvintele şi vorbele cele tocma româneşti nici cum se nu me
abat şi depărtez.... Drept aceia, tu, carele vei citi cartea aceasta, nu me judeca pentru cuvintele şi
vorbele..’’, afirma Şincai în Catehismul cel mare, din 1783. Elevii acestei ţării – şi nu doar ei –
citesc şi scriu cu caractere ale limbii latine, în primul rând datorită lui Gh. Şincai şi a celorlalţi
mentori ai Şcolii Ardelene. Un om cu o profundă viziune asupra viitorului acestei naţiuni, care a
căutat seva ei, în care să clădească altare de credinţă, simboluri pentru un popor ce a simţit tot
timpul respiraţia imperiilor în jurul său. În acest sens, prin afirmarea limbii române ca descendentă
a limbii latine, a demonstrat faptul că suntem o insulă de latinitate în mijlocul unor imperii
înfometate.
Căutând emanciparea prin cultură Gh. Şincai a devenit omul simbol, omul temelie a atâtor şcoli
româneşti din Ardeal. Datorită lui şi a muncii asidue pe care a depus-o într-o perioadă în care nu
existau mijloace adecvate de a străbate, după pofta inimi, ţara, în lung şi-n lat, Şincai a luat la pas
Ardealul poposind în locuri dragi lui. Unde popasul a fost mai lung şi a găsit măcar o sămânţă a
emancipării naţionale încolţită, a apărut o şcoală nouă, aşa cum s-a întâmplat la Bobota, marele
cărturar ardelean a observat existenţa principiilor iluministe la locuitorii acestei localităţii. Le-a
transformat în deziderate şi astfel din mijlocul acestor oameni bine înfipţi în ţărâna patriei, s-au
ridicat personalităţi cu rol decisiv în multe domenii ale existenţei noastre naţionale.
În acelaşi timp au fost şi sunt mai presus de toate oameni, oameni care nu uită că Şcoala
Gimnazială ,,Gheorghe Şincai’’ Bobota şi spiritul viu al intemeietorului ei, care vibrează în acest
spaţiu, se află la temelia existenţei lor. Îi purtăm o adâncă şi profundă cinstire, celui care s-a ostenit
asupra literelor, dar a creat şi cadrul instituţional prin care mulţi alţii să ostenească asupra lor.
IOAN V. POP
articol publicat în Caiete Silvane- nr. 124- 2016

Începutul iluminismului la Bobota
(Gheorghe Șincai 1786-1816)
Silvia Muste , fost director
Acum 200 de ani se stingea o lumânare falnică, lumânarea vieții marelui cărturar al
Școlii Ardelene – Gheorghe Șincai.
Cu toate că fizic puterile l-au părăsit aici pe meleagurile noastre, lângă fântâna lui
Alexi (azi fântâna lui Șincai – Bobota), sufletul lui a rămas aprins printre noi ca o flacără
luminătoare de minte, prin cele 300 de școli.
Dacă școala de pe lângă Biserica din Bobota a fost a douasprezecea în ordinea
înființării școlilor romînești din Transilvania, înseamnă că bătrânul pelerin, cu desagii încărcați de
abecedare a dăruit multă știință de carte copilașilor din sat, din 1786 și până în 1816.
Fiecare om are soartă bine croită dinainte de Dumnezeu, așa și o comunitate
sătească își are drumul ei, bine clădit de localnici și de cei care au avut șansa vremelnic să
poposească și să cunoască ospitalitatea și omenia bobotanilor.
Prezența lui Șincai la Bobota poate fi considerată un moment de înălțare a minților,
a sufletelor, de iluminare, așa cum a fost recunoscut curentul iluminist în cultura europeană.
Munca, pregătirea intelectuală a lui Gheorghe Șincai, a coincis cu domnia
Împărătesei Maria Terezia (1740-1780) și a lui Iosif al II-lea (1780 -1790) fiul său. Cei doi împărați
au înlesnit aplicarea ideilor iluministe și în Transilvania.
În aceste împrejurări istorice Gheorghe Șincai a fost numit director a tuturor
școlilor românești unite din Transilvania, având o contribuție determinantă la acțiunea de răspândire
a științei de carte și a culturii în mediul rural din Transilvania.
Astfel, anul 1786 marchează în istoria satului Bobota, începutul iluminării minții
tinerilor prin învățarea din cărțile lui Șincai – Abecedar: gramatică, Aritmetică și Catehismul - și
putem afirma cu toată convingerea că reprezintă începutul mișcării culturale la Bobota.
Mișcarea culturală la Bobota înțeleasă ca o asumare de către comunitate a tuturor
responsabilităților ce i se cuvin, de a prelua tradiția transmisă până atunci prin viu grai, de a o
îmbogăți, de a se implica în rezolvarea problemelor naționale, sociale, politice specifice vremurilor,
de a rezolva probleme specifice satului, de a colabora cu personalități ale vremurilor trecute, de a
organiza viața comunității spre a fi recunoscută Bobota ca și o comună fruntașă.
Toată viața comunității a fost polarizată de Biserica și Școala confesională până în
1910 când a apărut învățământul de stat la Bobota.
Noua situație nu a umbrit figura luminoasă a lui Șincai la Bobota. Dimpotrivă,
mișcarea culturală s-a organizat în Societatea Culturală ”Gheorghe Șincai” 1935-1940, 1996 până
în zilele noastre având nucleu format din dascălii școlii, tineri și alți oameni generoși care servesc
aceleași cauze, inițiate de Gheorghe Șincai.
Așa satul Bobota, prin oamenii săi reprezentativi, a devenit sediul multor întâlniri
patriotice ale românilor, a devenit locul multor întruniri ale învățătorimii sălăjene, a multor cercuri
pedagogice ale dascălilor, a devenit locul multor manifestări cultural artistice.
Toate acestea s-au întâmplat datorită generoșilor ei locuitori, dispuși a fi gazde
primitoare, buni inițiatori, buni făptuitori a multor evenimente cu rezonanță națională.
Astăzi numele lor rămâne bine incrustat în paginile istoriei locale, în toată zestrea
materială amenajată în Centrul Cultural Șincai – Coposu în sufletele celor care au trudit la aranjarea

spațiului muzeal: Sala Șincai, Sala Coposu, Casa țărănească, ca o pecetă a Mișcării Culturale
Șincaine la Bobota.
Deosebit de importante pentru istoria satului au fost momentele:
1966 – Amenajarea Fântânii lui Șincai la Bobota
1986 - Sărbătorirea a 200 de ani de învățământ românesc la Bobota
1989 – Înălțarea Statuii lui Gheorghe Șincai la Bobota
1996 – Reînființarea Societății Culturale ,,Gheorghe Șincai” - Bobota
1998 - Inaugurarea Centrului cultural Șincai Coposu la Bobota de către Prim-ministrul României –
Radu Vasile
2006- Înființarea serviciului voluntar de ”Ghid amator” la Centrul Cultural Șincai Coposu, serviciu
prestat cu dăruire, mândrie, bucurie de harnicii elevi a Școlii Gimnaziale Gheorghe Șincai, purtători
ai portului popular local.
2006- Inițierea și lansarea Imnului Școlii ”Gheorghe Șincai” Bobota. Textul și muzica create de
copii sub îndrumarea dascălilor, respectă sloganul școlii și îndemnul lui Șincai.
”Purtați-vă bine pui de români și nu-l uitați pre Șincai”

Corpul profesoral în anul şcolar 2016-2017
Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai,,
Bobota, în structura Derşida și Zalnoc, sunt în cea mai mare parte cadre didactice titulare.
Director: prof. Fer Livia

Director adjunct: prof.Budai Maria
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Consilier școlar Țurcaș Maria și mediator școlar Ciorba Mircea.
De asemenea, nici un act didactic nu este împlinit fără aportul secretarei noastre, Maghiu Maria şi
al contabilei Blăjan Florica.

Elevi cu care ne mândrim
În Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai ”au răsunat şi paşii acestor elevi, care prin rezultatele
deosebite obţinute de-a lungul anilor la fazele judeţene şi naţionale ale unor olimpiade şi
concursuri, şi-au adus contribuţia la afirmarea şcolii noastre.
Tusan Camelia s-a calificat la faza naţională la următoarele concursuri de chimie având ca
profesor pe Livia Fer
-clasa a Vll-a, Concursul Naţional de chimie Raluca Ripan – 2005, Satu Mare.
-clasa a Vlll-a, participarea la Olimpiada Națională de chimie – 2006, Baia Mare.
-clasa a Vlll-a, Concursul Naţional Ştiinţă pentru juniori - 2006, Brăila.
Fer Alexandru s-a calificat la următoarele concursuri naţionale de fizică şi chimie având alături pe
profesoara Livia Fer
-clasa a Vl-a, Concursul Naţional de fizică,, Impuls Perpetuum”, unde a obţinut o menţiune şi
Premiul Special pentru originalitatea lucrării.
-clasa a Vll-a, Concursul Naţional de chimie Raluca Ripan -2007, Cluj- Napoca.
-clasa a Vlll-a, Concursul Naţional ,,Impuls Perpetuum”, unde a obţinut o menţiune.
-clasa a Vlll-a, Olimpiada Naţională de chimie, 2008, Oradea.
Fer Alexandru- Diplomă de Excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi pentru
poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti.
Mărcuş Manuela şi Man Larisa, în clasa a Vl-a s-au calificat la Concursul Naţional ,,Impuls
Perpetuum”, obţinund o menţiune, 2007, Amara.
Fer Laura, clasa a Vll-a, a participat la Olimpiada Naţională de fizică, 2013, Satu Mare şi la
Concursul Naţional de fizică Evrika, 2013, Brăila.
-în clasa a Vlll-a a participat la Concursul Naţional ,,Impuls Perpetuum”, 2014, Tulcea
Gherman Mihaela, în clasa a Vlll-a, sub coordonarea profesorului Ioan Pop, a participat la faza
naţională a concursului ,,Universul cunoaşterii prin lectură”, 2013, Galaţi.
Vaida Diana, în clasa a Vlll-a, a participat la faza naţională a concursului ,,Universul cunoaşterii prin
lectură”, 2014, Galaţi.
Fer Laura, în clasa a Vlll-a, a participat la faza naţională a Olimpiadei de Limba latină.
Fer Laura, în clasa a Vlll-a, a participat la faza naţională a Olimpiadei de matemetică, 2014, Sibiu,
coordonator prof. Taloş Diana.
Fer Laura, -clasa a Vlll-a, Concursul Naţional,, Impuls Perpetuum”, unde a obţinut o
menţiune,2014,Bistrița,coordonator prof.Fer Livia
Gorgan Lorena,în clasa a VIII-a, sub coordonarea profesoarei Chereji Sabina, a participat în anul
2015 la faza naţională a concursului ,,Universul cunoaşterii prin lectură”.
Gurzău Denis-clasa a Vl-a, Concursul Naţional ,,Impuls Perpetuum”, unde a obţinut o
menţiune,Tîrgu-jiu,2015. coordonator prof.Fer Livia.
Zaha Anisia - clasa a VlI-a,a participat la faza națională,a Concursul Naţional ,,Impuls Perpetuum”,
Călărași,2016. coordonator prof.Fer Livia.
Puşcaş Ştefania, în clasa a lll-a, s-a calificat la faza naţională a Concursului şcolar de Competenţă
şi performanţă Comper- matematică cu 100 de puncte, având ca învăţătoare pe Szabo Monica.
Vaida Dacian, în clasa l s-a calificat la faza naţională a Concursului şcolar de Competenţă şi
performanţă Comper – matematică şi Comper- română, la ambele
concursuri cu 100 de puncte, având ca învăţătoare pe Sabou Elena.

AU FOST ŞI SUNT MODELE
Director, prof.Livia Fer
Atunci când trecerea ta printr-o şcoală lasă urme de neşters pentru alte generaţii de elevi, porţi
mereu în suflet acele deosebite împliniri, dar şi şcoala, profesorii alături de care le-ai realizat. Tot
ceea ce au realizat elevii participanți, la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare, a
constituit o deosebită mândrie pentru şcoală, profesori şi comunitate.Prin acele rezultate şcoala a
fost distinsă cu Diplomă de Excelenţă de Guvernul României- pentru rezultatele obţinute în
domeniul educaţiei.
Au fost, şi sunt elevi pentru care consevenţa în pregătire nu constituie o povară, deoarece au
mereu în faţa ochilor o ştachetă a înălţimilor pe care pot să o atingă prin pregătirea de care dau
dovadă tot timpul. De aceea şi după terminarea studiilor la Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Şincai”
Bobota, au participat la fazele naţionale ale altor concursuri, unde au obţinut rezultate apreciate, sau
şi-au finalizat studiile universitare la facultăţii din țară sau străinătate.
Noi, profesorii acestei şcoli, suntem mândri că, nu, doar au trecut pe sub ochii noştri, ci şi că
le-am fost călăuze pe un drum mai mult sau mai puţin bătătorit. Au tot timpul parte de aprecierile
noastre, fiind pentru noi modele pe care le dăm ca exemplu, atunci când există dorinţa de a urca pe
culmile satisfacţiei intelectuale, prin aceste împiniri care constituie o treaptă în evoluţia lor viitoare.
Tinerețea sprirituală a dascălilor,dăruirea și pregătirea lor profesională,harnicii elevi și părinții
lor grijulii,toate au contribuit ca acestă școală să devină un locaș de cultură și de educație,de unde
își iau izvorul în fiecare an generații de absolvenți bine pregătiți,
Şcoala ,,Gheorghe Şincai”Bobota s-a remarcat și prin succesele obtinute de elevi în activitățile
artistice,sportive și nu în ultimul rând, în cele didactice.
Cu sprijinul Primăriei,al Consiliului Județean și al ISJ Sălaj,baza materială a școlii s-a
îmbogățit considerabil,făcând din această unitate școlară una dintre cele mai moderne din județ.
În acelaşi timp Consiliul local, Primăria, s-au implicat prin a sprijini financiar realizările acestor
elevi, care constituie un imbold şi pentru generaţiile viitoare. Le aducem mulţumiri pe această cale,
atât pentru că au fost alături de aceşti elevi, dar şi pentru faptul că există un sprijin constant pentru
necesităţile de zi cu zi ale şcolii.

La ceas aniversar
Lucrurile bine făcute trăiesc în timp şi sunt dovada eforturilor depuse de cadrele didactice,
conducerea şcolii, directorul prof. Livia Fer, pentru continuarea tradiţiilor, în vederea modernizării
învăţământului în comuna Bobota.
Îmi amintesc cu emoţie şi bucurie de perioada petrecută în satul natal, elevă, învăţătoare, profesor
de limba şi literatura română, director coordonator al Şcolii Generale de 10 ani (1971-1976). Am trăit
cele mai frumoase clipe participând şi organizând multe evenimente deosebite din viaţa şcolii. Mă refer la
aniversarea a 175 de ani de învăţământ, serbări şcolare, întâlniri cu oameni de seamă ai judeţului
(Graţian Mărcuş, Ion Ardeleanu Senior şi mulţi alţii), cercuri pedagogice, cercetarea şi întocmirea
lucrării: „Ioan Chiuhan – primul învăţător confesional”, participarea la diferite concursuri cu formaţii
artistice, dansuri populare şi multe altele.
Darea în folosinţă a şcolii noi (clădirea actuală) ne-a mobilizat atât pe dascăli cât şi elevi şi
părinţi pentru a amenaja cabinetele şcolare, biblioteca, laborator de chimie şi biologie, bază sportivă,
ateliere de practică productivă, muzeul şcolii (care a fost iniţiat şi dotat de prof. Mihai Ştefan, directorul
şcolii, în anul 1969), arhiva şcolii.
Erau multe clase, foarte mulţi elevi, dar şi multe cadre didactice, toate calificate, unii veniseră de pe
băncile facultăţilor, în primul an de învăţământ (Lăpuşan Nicolae, Gaciu Maria, Sârbu Florica, Deac
Viorica, Crăciun Viorica, Margin Eugenia), astfel încât toate obiectele de învăţământ (desen, franceză,
sport, etc.) erau predate de colegi cu pregătire profesională.
Elevii erau harnici, învăţau bine, obţineau rezultate foarte bune la toate concursurile şcolare,
inclusiv la cele de admitere în licee şi şcoli profesionale.
Tradiţia continuă, şcoala s-a modernizat şi înnoit foarte mult, e drept că sunt mai puţini elevi şi
dascăli.
Felicit conducerea şcolii, pe d-na prof. Livia Fer şi pe toate cadrele didactice, pe elevi, părinţi,
conducerea comunei pentru organizarea acestor două aniversări ale şcolii.
Vă doresc mult succes, putere de muncă, satisfacţie în nobila misiune de educatori ai generaţiilor
tinere.
prof. Elena Ştefan
Director coordonator al Şcolii generale de 10 ani (1971-1976)
În fotografie: prof. Elena Ştefan şi elevul Mihai Ştefan aşteptând să-i treacă nota în carnetul de
elev.

Moment aniversar
Mulţumesc conducerii şcolii pentru invitaţia primită la acest minunat eveniment:
„Aniversarea a 230 de ani de la înfiinţarea învăţământului în localitatea Bobota şi comemorarea a
200 de ani de la moartea marelui cărturar ,,Gheorghe Şincai”. Evenimentul are loc în satul
binecuvântat de D-zeu, unde soarele răsare şi apune pentru oamenii dragi şi minunaţi, printre care
eu am crescut, am studiat, am muncit ca dascăl, director de şcoală şi alte funcţii obşteşti. Sunt
mândră că sunt din satul lui Corneliu Coposu, puţine localităţi din ţară au această şansă.
Am conştientizat permanent că viaţa mea lăuntrică şi cea exterioară depind de munca altor
oameni (foşti profesori, învăţători) fie ei în viaţă sau plecaţi în univers. De aceea, am căutat să fac
eforturi pentru a dărui la rândul meu tot ce puteam foştilor mei elevi, răspunzând astfel pentru tot
ce am făcut pe parcursul celor 45 de ani de activitate.
Nu voi prezenta realizările obţinute în activitatea pe care am desfăşurat-o în această şcoală,
deoarece mi-am făcut datoria conform funcţiei, statutului şi situaţiei existente în acel moment. De
fapt, am procedat la fel ca oricare director care a condus această şcoală. Oricum, consider că am
procedat corect, bine şi eficient.
Permiteţi-mi să vă amintesc că în şcoală este depozitată şi munca altor persoane şi
personalităţi, care au contribuit colateral la prosperitatea instituţiei de învăţământ (autorităţi
locale, ingineri, medici, foşti profesori).
Permanent trebuie să acţionăm în aşa fel încât să insuflăm copiilor şi personalului didactic
să câştige multă înţelepciune.
Marcel Proust spunea: „Înţelepciunea nu poate fi primită, noi trebuie să o descoperim
singuri în urma unei călătorii pe care nimeni altcineva nu o poate face în locul nostru”.
Aşa că va trebui să muncim permanent, cu mintea, cu cartea şi cu iubirea de a progresa.
Închei acest mic discurs, dorindu-vă Sărbători fericite şi un NOU AN cu sănătate şi
împliniri.
prof. Rodica Fanca
director coordonator al Şcolii generale de 10 ani (1976-1985)

“CEI CARE EDUCĂ COPIII SUNT DEMNI DE MAI MULTĂ ONOARE
DECÂT CEI CARE LE DAU VIAȚĂ; DE ACEEA PE LÂNGĂ VIAȚĂ,
DĂRUIȚI COPIILOR ȘI ARTA DE A TRĂI BINE, EDUCÂNDU-I.”
(Aristotel)
Budai Maria –director adjunct
Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai” Bobota dispune de o sursă inepuizabilă de
cultură și educație, atât prin dascălii extraordinari cât și prin elevii care-i trec pragul .
Cu fiecare eveniment, atât istoric cât și cultural, școala a știut să se evidențieze prin
activitățile extracurriculare organizate. Aceste activități încearcă să mentină flacăra vie a
culturii și civilizației poporului român. Într-o lume în care elevii sunt invadați de cultura
tehnologiei , școala este locul unde înca acestia sunt antrenați în spiritul conservării culturii și
promovării creației.
Activitățile extracurriculare realizate prin diferite proiecte și activități educative au
avut ca scop principal dezvoltarea personală a copilului în vederea adoptării unei viziuni
pozitive în ceea ce priveşte mediul, viaţa, oamenii, tradiţiile şi obiceiurile
româneşti;dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială în vedera adoptării unei atitudini de
cooperare în cadrul grupului; atingerea echilibrului interior pentru abordarea unei vieţi într-o
manieră optimistă şi cu simţul umorului; participarea la definirea, respectarea şi evaluarea
unor reguli unanim acceptate; dezvoltarea capacităţii copilului de a se exprima prin diferite
forme de comunicare.
Î N CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL “ȘCOALA ALTFEL” S-AU EVIDENȚIAT
URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:
Ascultăm, vizionăm, ne informăm!
,,Paştele-sărbătoarea luminii”
,,O zi în natură” -Drumetie: ,,Sa ne cunoastem localitatea ”
Ziua de sport şi sănătate -,,Invitaţie la sănătate”
,,Să facem pământul să zâmbească!’
1. Parteneri implicaţi:
 Parohia din localitate Bobota/Derșida
 Cabinetul medical Bobota/Derșida
 Primăria localității Bobota;
 Muzeul de istorie din Zalău
 Societatea cultural,,Gheorghe Șincai”Bobota
 Școala Gimnazială ,,Petri Mor” Nușfalău
 Școala Gimnazială "Porolissum" Zalău
 Mănăstirea Bobota
 Fundația ,,Inimioare fericite”

 Poliția Bobota
 Brutăria Sarmășag
 Centrul de zi Bobota și Biblioteca comunală Bobota
 Casa de copii Iaz și Centrul de bătrâni Boghis
 Liceul Tehnologic Supuru de Jos
Activitățile desfășurate au fost o bună modalitate de colaborare a școlii cu instituțiile
partenere – poliția, biblioteca, biserica. Prin activitățile de ecologizare elevii au curățat sala de
clasă, curtea și parcul școlii. Prin activitățile sportive s-a asigurat echilibrul dintre efortul intelectual
și cel fizic, între sedentarism si activitate dinamică, schimbarea atitudinii copiilor în ceea ce
privește participarea și afirmarea în acțiuni de grup. Stimularea și cultivarea la copii a înclinațiilor,
aptitudinilor și talentelor sportive în vederea dezvoltării unor capacități. Elevii și-au dezvoltat
abilitățile de interacțiune și și-au largit orizontul de cunoștințe. Copii sunt capabili să-și identifice și
să-și controleze propriile reacții în diferite circumstanțe și în relațiile personale cu cei din jur. Elevii
și-au dezvoltat abilitățile de interacțiune socială și au înteles că sportul înseamnă sănătate. În
parteneriate elevii au participat cu interes și plăcere la activitățile comune realizate. Aceștia au legat
prietenii și au vizitat cu interes muzeul, școala, azilul.
Activităţile propuse au fost realizate cu entuziasm şi plăcere,elevii au lucrat în echipe şi au
comunicat foarte bine. Activităţile de cercetăşie au fost primite cu multă cuziozitate şi acceptate
imediat,copiii au căpătat încredere în forţele proprii. Există interes şi potenţial pentru păstrarea şi
promovarea tradiţiilor locale.Activităţile sportive au reliefat interesul copiilor pentru un stil de viaţă
sănătos.S-a dezvoltat spiritul de competiţie.Evaluarea activităţilor s-a realizat prin expoziţii. Elevii
câştigători ai unor concursuri au fost premiaţi după posibilităţile şcolii. Au participat şi părinţi la
unele activităţi (încondeierea ouălor şi ecologizare).
Iată dovezile.
DE ZIUA LIMBILOR EUROPENE

1 DECEMBRIE

OMAGIU ,SCUMP ÎNVĂȚĂTOR

5 OCTOMBRIE - ZIUA EDUCAȚIEI GLOBALE

ZILELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SĂLĂJEAN

EMINESCU-LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNESTI

“24 IANUARIE - UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE”

Din preocupările profesorilor de discipline umaniste
din şcoala noastră
Toată munca și efortul membrilor acestei comisii școlare vizează formarea unor
personalități creative, independente și autonome, vizează dezvoltarea personală a elevilor astfel
încât școala să poată da societății oameni capabili de a se adapta ușor noilor tendințe, oameni
care să facă față, cu brio, lumii care este în permanent schimbare, oameni care să poată comunica
ușor și logic, care să poată înțelege lumea în complexitatea sa.
La nivelul acestei arii curriculare se desfășoară activități diverse – atât în cadrul
orelor(unde se folosesc mijloace și metode moderne), cât și în multele activități extracurriculare și
extrașcolarece au avut și au loc la nivelul școlii, și nu numai.
Munca asiduă și responsabilă se reflect și în rezultatele obținute atât la clasă, cât și la examenele
de evaluare națională (unde elevii au obținut rezultate bune), dar și la concursurile și olimpiadele
școlare. În acest sens, amintesc câteva rezultate obținute de către elevii școlii noastre în ultimii
ani, la nivel -județean:
AN ȘCOLAR 2012 – 2013:
Olimpiada de limba și literatura română:
 Vaida Diana (prof. Pop Ioan) – mențiune
Concurs ,,Terra”:
 Zaha Alexandrina(prof. Balog Octavian) – mențiunne
Concursul ,,Plus-minus poezie”:
 Gorgan Anamaria (prof Pop Ioan) – mențiune
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură”
 Gorgan Lorena (prof. Chereji Sabina) – premiul 3
 Zaha Alexandrina (prof Pop Ioan) – premiul 3
 Ardelean Florina (prof Chereji Sabina) – mențiune
Concursul ,,Alege – este dreptul tău!”:
 Zaha Alexandrina (prof. Chereji Sabina) – premiul 3
Concursul ,,Lectura ca abilitate de viață,,:
 Gorgan Lorena (prof. Chereji Sabina) – mențiune
 Morar Melania (prof Chereji Sabina) – mențiune
 Groza Andrada (prof Pop Ioan) – mențiune
Concursul ,,Cultură și spiritualitate românească”:
 Filip Denisa și Oriș Marius (prof Chereji Sabina și prof. Cristea Ioan) –
mențiuni
 Vaida Diana (prof Pop Ioan și prof. Cristea Ioan0 - mențiune
AN ȘCOLAR 2013 – 2014
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură”:
 Vaida Diana (prof. Pop Ioan) – premiul 1
 Gorgan Lorena (prof. Chereji Sabina) – premiul 3
 Miruna Rechișan, Balota Andreea și Gorgan Anamaria (prof. Pop Ioan) mențiuni
Concursul ,,Cultură și spiritualitate românească”:
 Gorgan Laura (prof Chereji Sabina și prof. Cristea Ioan) – mențiune

 Fer Laura(prof Pop Ioan și prof. Cristea Ioan)– mențiune
ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură”:
 Morar Melania (prof. Chereji Sabina) – locul 3
 Ardelean Paula (prof Chereji Sabina) – mențiuni
 Groza Andrada (prof Pop Ioan) – mențiune
Concursul ,,Lectura ca abilitate de viață”:
 Gorgan Lorena și Morar Melania (prof Chereji Sabina) – mențiuni
 Groza Andrada (prof Pop Ioan) – mențiune
ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
Olimpiada de limba și literatura romănă:
 Morar Melania (prof Chereji Sabina) – locul 3
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură”:
 Morar Melania (prof. Chereji Sabina) – locul 2
Concursul ,,Lectura ca abilitate de viață”:
 Morar Melania (prof. Chereji Sabina) – mențiune
Membrii acestei comisii sunt preocupați de propria perfecționare profesională. Acest lucru se
concretizează prin activitățile desfășurate în cadrul comisiei (lecții deschise, dezbateri, mese
rotunde), dar și prin participarea la cursurile de perfecționare organizate la nivel județean și
interjudețean.
În ultimii ani, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” Bobota a fost gazda activităților organizate
cu ocazia Cercurilor Pedagogice la: Consiliere/ consilieri educativi (2012), Religie (2013), Limba
engleză (2013), Limba și literatura română (2014) și Cercul pedagogic al directorilor(2015).
Activitățile desfășurate și materialele prezentate au fost foarte apreciate de către participanți
deoarece au fost complexe și inedite.
Activitatea extrașcolară și extraccuriculară ( intens susținută, de către profesorii acestei
comisii, prin organizarea și implicarea activă la viața cultural – educativă a școlii, și nu numai) este
concretizată prin programe artistice, dezbateri, colaborări cu instituții publice locale și județene,
parteneriate cu alte școli și cu centre culturale, activități de voluntariat, excursii tematice.
Datorită muncii în echipă, o muncă asiduă și perseverentă, pot afirma că munca acestui
colectiv contribuie pe deplin la formarea personalității elevilor, la conduita lor în societate, la
formarea lor ca indivizi și cetățeni.
Întocmit,
Prof. Chereji Sabina

Limba franceză– o limbă prietenă în şcoala noastră
Maria Băbuţ , profesor Limba franceză

“J’ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour
parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante,
l'allemand pour parler à mes amis, et le français pour me
parler à moi-même.”
Charles Quint

În contextual globalizării şi alinierii României la standardele culturale europene, catedra de
limba franceză a avut mereu şi are în continuare preocupări sporite în promovarea limbii
franceze în şcoala şi comunitatea noastră Atât în orele efective la clasă, cât şi în activităţile
extracurriculare de specialitate, am urmărit sa insuflu elevilor mei mai cu seamă, dar şi părinţilor
lor, comunităţii noastre ideea şi faptul că ,,cine ştie mai multe limbi , trăieşte mai multe vieţi,, , în
sensul că învăţarea unei limbi străine nu este doar o problemă lingvistică ci şi o problemă de
cultură , de viaţă însăşi. În aceeaşi ideee , învăţrea limbii franceze nu mai este o problemă de
opţiune, ci de necessitate.
- ,,Ziua limbilor europene,, sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie este un prilej de a
promova plurilingvismul şi ,in special, promovarea învăţării limbii franceze , atât în cadru
organizat: şcoală, ONG-uri, proiecte şi programe regionale, naţionale şi internaţionale, cât şi
individual, personal ,de-a lungul întregii vieţi .Astfel am derulat proiecte precum ,,Un journée pas
comme les autres,, cu activităţi diverse precum: prezentări power-point, audiţii sau vizionări de
cântece, poezii , poveşt , filme tematice sau artistice, expoziţii tematice, coloriaje, crearea de
ecusoane tematice din materiale diverse , elaborarea de pliante , afişaje tematice în clasă sau pe
holurile şcolii , articole pentru revista şcolii , albume foto , portofoliul temei .

-Săptămâna francofoniei – care se sărbătoreşte în fiecare an şi care cuprinde ziua de 20 martie,
,,La journée internationale de la Francophonie,, este iarăşi o ocazie deosebită de a realiza activităţi
diverse care să promoveze francofonia în şcolile noastre. Sub deviza ,,On écrit sur les murs le nom

de ce qu’on aime,, am organizat cu această ocazie : audiţii muzicale, recitaluri de poezie,
prezentări ,,power-point,, , dramatizări , expoziţii de desene sau materiale tematice , concursuri şi
portofolii tematice , articole pentru revista francofoniei din şcoala noastră , etc.
Mânaţi de aceeaşi dorinţă de a transmite elevilor dragostea şi respectul pentru cunoaşterea şi
promovarea studierii limbii franceze , am conceput impreuna cu elevii mei ,,La revue des jeunes
francophones,, (Revista tinerilor francofoni ) , revistă ce cuprinde teme de gramatică, fonetică,
vocabular, comunicare , cultură şi civilizaţie franceză într-o maniera inedită , cu materiale tematice
diverse, atât ca formă cât şi ca şi conţinut . Majoritaea articolelor sunt concepute de elevii
clubului francofon al claselor V-III din Şcoala Bobota şi Scoala Derşida .
Acum suntem în lucru la un ,,dossier thématique,, ,,Mon petit livre de Noël ,,- ,,Cărticica de
Crăciun ,, .
Cartea abordează sărbătoarea Crăciunului la francezi , atât din perspectivă religioasă , dar şi
traditională. Ambele sunt în format A4 , sunt editate color. Câte un exemplar din această revistă se
găseşte la fiecare bibliotecă scolară din Bobota si Dersida . Un exemplar , bineînţeles ,se află la
biblioteca de specialitate , iar câteva numere tipărite au fost distribuite claselor de elevi pentru a
putea fi consultate după dorinţa şi diponibilitatea elevilor .
Acest ,,dossier thématique,, face parte din ciclul unui portofoliu tematic mai amplu , intitulat ,,Les
fètes en France ,, material care abordează toate marile sărbători ale francezilor , într-o manieră
complexă , ce include , data sărbătorii, descrierea şi semnificaţia ei , cum se sărbătoreşte ea ,
cântece sau poezii pe tema sărbătorii, coloriaje tematice, quizz-uri, jocuri lingvistice , rebusuri
etc.

Sperăm ca şi pe viitor să putem desfăşura activităţi tot mai frumoase şi mai eficiente în învăţarea
şi promovarea limbii franceze în şcolile noastre !

À TOI , MON PROF

Toi mon prof tu es ma lumière
Tu es mon maître, mon éducateur
Je t’écoute, j’entends tes mots dont je suis fier
Tes mots, guérissent la peur
Tes mots, clarifient l’ignorance
Qui mûrissent l’enfance
Qui prouvent ta présence
Qui mettent mes doutes en évidence
Oh !mon prof quand je te vois
Je sens que je trace ma voie
Je sens mon existence
J’oublie ma souffrance
Oh !mon prof tu es mon espoir
Tu es ma lumière qui éclaire le noir
Tu es la source de mes victoires
Ma réussite c’est grâce à toi
Mon avenir c’est ta propre loi
Crois moi je suis très heureux de ta compétence
Grâce à tes instructions j’ai acquis plus de chance !

ACTIVITĂȚI SPORTIVE
Rezultate obținute la competiții sportive:
 Prof. Mic Radu – locul 3 la handbal fete în cadrul competițieI ,,Cupa de
toamnă”.
 Locul 3 – Tiatlon fete – prof. Roș Claudiu
 ,,Cupa de toamnă”:Locul 3 la Handbal fete, locul 2 la ,,Alergare băieți”
locul 2 la Alergare /rezistență/ fete (prof. Mic Radu)
 ,,Cupa Văii,,: locul 1 la handbal feminin (prof Mic Radu
 ,,60 m – viteza”: Gorgan Raluca (prof Mic Radu) – locul 1
 ,,Saritura in lungime”:Balota Andreea (prof. Mic Radu) – locul 1
 ,,Oina”: Fer Iulia(prof. Mic Radu) – locul 1
 ,,Oina”: Balota Andreea(prof. Mic Radu) – locul 1
 ,,Volei fete” (prof. Mic Radu) – locul al 3-lea
 ,,Saritura in lungime”: Gorgan Raluca(prof. Mic Radu) – locul al 3-lea

La zi aniversară, omagiu tuturor dascălilor !
Noi vă numim eroi şi-avem dreptate
Căci n-aţi plecat în ţări îndepărtate
Cum pleacă alţii după bogăţii
Ci aţi rămas aici, lîngă copii.
Simbolică vă e remunerarea
Dar în speranţa, că va fi mai mare
Pe timp frumos, pe ploi şi pe ninsori
Veniţi la şcoală-dragi învăţători.
Ducînd povara anilor în spate
Ne învăţaţi pe toţi să facem carte
Şi pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pîn-la pămînt.
Pe malul mării de ştiinţe
Ne-aţi fost colacul de salvare
Să-mi spuneţi blîndelor fiinţe:
De unde aţi luat răbdare?
Şi peste ani sunteţi cu noi
Şi vă vedem ades în vis
Am pus o floare pentru voi
În fiecare vers ce-i scis de noi.

Din preocuparile catedrei de matematica și științe
Taloş Diana, profesor
Catedra de matematică , catedră cu tradiţii deosebite în Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai,,Bobota a avut de –a lungul timpului şi are şi în present rezultate
demne de această şcoală.
Fie că e vorba de activităţi curente, fie că e vorba de concursuri Școlare , proiecte şi
programe educative , palmaresul este impresionant .
Vorbim aici de Proiectul interjudeţean "Prietenie, gânduri bune, armonie" , derulat în
anul Școlar 2015-2016 în parteneriat cu Liceul Tehnologic" Petru Cupcea " Supuru de Jos
jud Satu Mare.
Vorbim de asemenea , anul acesta de parteneriatul cu aceeaşi şcoală din Supuru de Jos,
dar şi cu Şcoala ,,Corneliu Coposu,, Zalău intitulat ,,Petalele prieteniei,,.
În cadrul comisiei Matematică şi Ştiinţe am participat la numeroase concursuri şi
olimpiade , unde s-au remarcat urmatorii elevi:
*Anul scolar 2013-2014 :
 Fer Laura-Antonia ,clasa aVIII-a,locul I la Olimpiada Nationala de Matematica
Etapa Judeteana, cu participare/calificare la Olimpiada Nationala de Matematica
Etapa Nationla, participare la Concursul Interjudetean Si Informatica "Grigore
Moisil", locul II la Concursul Interjudetean al Centrului de Excelenta Satu Mare,
Calificare la Etapa Nationala a Concursului Comper-Mate2000
 Vaida Diana-Maria,clasa aVIII-a, s-a calificat la Etapa Naţionala a Concursului
Comper-Mate 2000.
Anul școlar 2015-2016
 Elevele Fanca Gabriela şi Zaha Anisia –clasa aVII-aau obţinut Premiul II la
Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor.
 Elevele Blăjan Paula și Gorgan Maria,clasa aV-a au obținut Mențiune la
Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor.
 Fer Iulia ,clasa a VI-a a obținut Mențiune la Concursul ,,Impuls
perpetuum”faza județeană
 Moale Iulia și Joldiș Lavinia clasa aVIII-a,au obținut Premiul II la Concursul
județean,,Arhitect Junior”organizat de Liceul Tehnologic,,Mihai Viteazu”Zalău
Felicitări acestor elevi , dar şi celor care de-a lungul timpului au adus onoare şi mândrie
școlii noastre!

Elevii noştri –mândria noastră
Profesor , Valentin Goron
Elevii Şcolii Gimnaziale ,,Gheorghe Şincai,, Bobota sunt conştienţi de valoarea numelui pe
care îl poartă unitatea noastră, de fiecare dată în acţiunile organizate şi desfăşurate de ei.
Vrem să apreciem aici un grup consistent din elevii şcolii noastre , elevi din ciclul gimnazial
,care se ocupă de fiecare dată când se susţin activităţi omagiale sau culturale la ,,Centrul cultural
Şincai-Coposu,, din localitatea noastră.
Acesti elevi, îmbrăcaţi de fiecare dată în straie populare autentice, au scos în evidenţă frumuseţea
acestor meleaguri , dar şi viaţa şi activitatea celor două mari personalităţi Gheorghe Sincai şi
Corneliu Coposu care ne fac să fim atât de mândri că suntem bobotani, şi a căror viaţă şi activitate
sunt strâns legate de şcoala şi comunitatea noastră.
Amintim astfel pe elevele Fanca Gabriela, Zaha Anisia, Groza Andrada, Gurzău Denis, Mărcuş
Iulian, Mureşan Andrei, Fer Iulia ,Gorgan Raluca şi mulţi alţii
Nu de puține ori , activitatea lor a fost consemnată şi omagiata în presa locală , în ziarul ,,Magazin
Sălăjean,, sau alte ziare locale.
Noi, cadrele diadactice , le mulţumim pentru implicarea lor responsabilă !

Învățătorii- inimi deschise către suflete de copii, ieri, azi, mâine!
Se spune ca un învățător bun echivalează cu un noroc în viață.
Prof.înv.primar Sabou Elena,
responsabil Comisia metodică a învățământului primar
Fiecare om are un vis. Fiecare vis naşte speranţe. Este curios cum visul este premisă şi
finalitate în viaţa omului. Lupta pentru realizarea visului devine conţinutul existenţei noastre.
Fiecare s-a născut să întregească universul uman.
NOI ne-am născut cu dragoste de copii, cu dorinţa de a dărui mugurilor omeniriiEDUCAŢIE.
De fapt, care este menirea învățătorului? Să modeleze personalităţi viitoare, să lumineze
sufletul şi mintea copiilor prin puterea cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, să însufleţească noţiunile
pe care le predă, dezvoltându-le în stropi de iubire.
Cu siguranţă, orice învățător trăieşte momente de maximă satisfacţie când vede boabe de
lacrimi pe obrăjorii şcolarului fericit că Făt-Frumos l-a biruit pe Zmeu, tresaltă de bucurie când, sub
privirea ei atentă, a răsărit pe pagină primul semn grafic conturat cu mânuţa tremurândă a copilului,
trăieşte intens satisfacţia datoriei împlinite când, asemenea Domnului Trandafir de peste ani, dă
şcolarilor săi „cheia” cu care pot pătrunde în lumea mirifică a cărţilor.
Puterea învățătorului de a alege şi a inventa poate merge până la plus infinit.
Personalităţile deosebite se remarcă prin stilul lor, prin amprenta pe care şi-o pun pe ambianţa
locului unde lucrează, prin armonia pe care o vor crea în jurul lor, prin aportul la dezlegarea
„misterului” educaţiei.
Pe lângă profesionalismul firesc, învățătorul trebuie să aibă o vastă cultură, eleganţă şi
discreţie, să-şi însuşească mărunte, dar esenţiale aspecte comportamentale cum ar fi: punctualitate,
respect faţă de ceilalţi, toleranţă, sinceritate, deschidere spre nou, diplomaţie, creativitate, prietenie,
înţelegere, dăruire, afectivitate,răbdare, siguranţă şi încredere.
Învățătorul, conştient de menirea sa, este cel căruia universul copilăriei îi este aproape, care
priveşte şi interpretează mişcările, actele, operaţiile evenimentele şi cu ichi de copil. Altfel spus,
reuşeşte să desprindă de general particularitatea cea mai pe înţelesul copilului, ce-i luminează calea
spre achiziţii imediat superioare.
Mulţi copii au nevoie de noi, iar în fiecare dintre noi, există o pasăre albă cu aripile larg
deschise spre zbor, PASĂREA CUNOAŞTERII. Descifrând şi încurajând aspiraţiile ei secrete, o
pregătim pentru zborul neîntrerupt spre lumina înţelepciunii.

Școala…învățătoarea…copilul - un atelier al unui creator de artă, sculptor, care ciopleşte lemnul,
piatra, în forma ei naturală, până ajunge la final, când perdeaua de culoare închisă cade, ivindu-se
modelul luminos la care el a visat, în care el şi-a zidit sufletul şi care are capacitatea de a transmite
mesajul artistic privitorului.
Energică
Dinamică
Unică
Creatoare
Ambiţioasă
Tolerantă
Inteligentă
Entuziastă

Profesiunea şi vocaţia de învățător îşi definesc sensul, esenţa şi dimensiunile prin credinţa în
a învăţa continuu pentru menţinerea şi dezvoltarea procesului, de mare nobleţe, de transfer al
tezaurului de valori ştiinţifice, culturale şi morale, din generaţie în generaţie. Pe acest proces se
întemeiază continuitatea.
Oamenii adevăraţi ai învăţământului care împlinesc acest transfer sunt ca nişte lumânări care
încet se sting, luminând pe alţii, într-un tainic şi profund metabolism lăuntric.
Mai există oare asemenea oameni care îşi fac meseria cu plăcere, cu dăruire şi har, care sunt
capabili de a se apropia de cei pe care îi formează ca oameni?
Cu siguranţă că există şi îi găsim zi de zi la datorie și aici în școlile din Bobota și Derșida.
Așa suntem noi și am dovedit-o ori de câte ori a fost nevoie , de aceea ne bucurăm de o largă
recunoaștere atât la nivel local, județean și chiar național

Au spus-o de fiecare dată cei care ne-au cunoscut cu diverse ocazii , au spus-o recent și
participanții la cercurile pedagogice cu tema ” Tratarea diferențiată și individualizarea predăriiînvățării-evaluării la nivelul claselor primare. Necesitate vs. Responsabilitate” apreciind activitățile
desfășurate, dăruirea colectivul a cărui calitate este dorința de foarte bine, materializată printr-o
muncă asiduă dăruită idealurilor de performanță. Citez cuvintei d-nei responsabile de cerc
pedagogic, prof.înv.primar Sanda Mariana- ”O zi deosebita petrecută alături de dascălii Centrului
metodic 2 la Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Bobota, cu ocazia Cercului pedagogic. Am
întâlnit o echipă minunată formată din cinci doamne învățătoare de excepție, susținute îndeaproape
de d-na directoare! Felicitări echipei pentru frumoasele activități pe care le-au desfăşurat!!! ”.
Nimic nu se poate realiza fără pasiune, muncă şi dăruire.
Această muncă este materializată de-a lungul anilor și în rezultate bune şi foarte bune
obţinute de elevi la învăţătură, rezultate deosebite la concursuri judeţene, naţionale, publicarea de
articole.
Suntem pe un drum ascendant, spre perfecționarea procesului de învățământ ca rezultat al
acțiunilor convergente ale celor trei elemente esențiale: învățători, elevi și părinți.
Mă bucur şi îi felicit pe învățătorii noștrii şi cu această ocazie pentru contribuţia pe care o au
la creşterea prestigiului şcolii noastre şi a învăţământului sălăjean, prin munca de calitate pe care o
desfăşoară.
Doresc în numele învățătorilor să ne exprimăm admirația, mulțumirea și respectul pentru
doamna director, profesor Fer Livia pentru toată munca depusă în anii de școală, de sprijinul
acordat și dorim să fim alături de elevii noștri în continuare pentru a le făuri un viitor mai bun!

Școala - factor important al comunității
Mărcuş Cristina , profesor pentru învăţământul primar
Încă din primii ani de viață copilul este educat în familie . Urmează integrarea sa în
prima instituție de învățământ , școala, care atât în activitățile școlare cât și în cele
extrașcolare are ca partener familia . Pentru o educație de succes cei doi parteneri principali
trebuie să colaboreze .
Educația însă nu se încheie odată cu școlarizarea , ci integrează și pregătește copilul
pentru societate , pentru a interacționa cu restul lumii. Educația are ca scop esențial pregătirea
copilului pentru viață.
Un rol important în atingerea acestui scop îl are comunicare , cooperarea și colaborarea
tuturor partenerilor educaționali: ( familie - școala -comunitate ) .
Școala noastră realizează o legătură strânsă între factorii principali ai educației prin
parteneriatele educaționale pe care dascălii școlii le-au întocmit pentru a realiza
EDUCAȚIE DE CALITATE. Atent gândite parteneriatele au avut ca scopuri susţinerea,
orientarea, completarea activităţii educative prin activități comune cu membri comunităţii cu
influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului : medici, comunitatea locală,
reprezentanţii bisericii, ai poliţiei, ai pompierilor . De asemenea elevii s-au implicat în
parteneriate cu alte școli , acțiuni care au avut succes și care au condus la dezvoltarea și
promovarea valorilor comunității.
Parteneriat școală-familie:

Parteneriat cu medicul:

Parteneriat cu poliția:

Parteneriat cu pompierii :

Parteneriat cu brutăria Sarmasag

Parteneriat cu Crucea Roşie

Parteneriat cu Biserica Ortodoxă română Bobota

Parteneriate cu alte școli:Şcoala Gimnazială Porolissum Zalău

REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSUL ”COMPER” ,
Szabo Monica , profesor pentru învăţământul primar

An școlar 2015 – 2016
LIMBA ROMÂNĂ

ETAPA I
Nr
Crt.
1.
2.
3.
4.

Numele și prenumele elevului
VAIDA DACIAN-MARIAN
POP ALIN- CRISTIAN
MĂRCUȘ ANA
SACASTI CARMINA

Clasa
I
I
a IV - a
a IV - a

ETAPA I
Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele și prenumele elevului

Clasa

BUDAI ANDREI-MARIUS
MĂRCUȘ RĂZVAN-MARIUS
VAIDA DACIAN-MARIAN
ALESUȚAN FABIAN-FLORIN
PUȘCAȘ ȘTEFANIA
SACASTI CARMINA

I
I
I
a III -a
a III -a
a IV - a

Numele și prenumele elevului
VAIDA DACIAN
POP ANDREEA - DELIA
CHIOREAN NIK
MUSTE BOGDAN
TUSAN LAURA
SACASTI CARMINA

I
I
I
I

Clasa
I
I
a II - a
a II - a
a III -a
a IV - a

Punctaj
obținut
100
100
100
100
100
100

Sabou Elena
Sabou Elena
Mărcuș Cristina
Mărcuș Cristina

Numele și prenumele elevului

Clasa

VAIDA DACIAN-MARIAN
PUȘCAȘ ȘTEFANIA
ALESUȚAN FABIAN-FLORIN

I
a III-a
a III - a

Învățător

Premiul
I
I
I
I
I
I

Sabou Elena
Sabou Elena
Sabou Elena
Szabo Monica
Szabo Monica
Mărcuș Cristina

LIMBA ROMÂNĂ
Punctaj
obținut
100
95
95
95
95
100

Învățător

Premiul
I
I
I
I
I
I

Sabou Elena
Sabou Elena
Zaha Daniela
Zaha Daniela
Szabo Monica
Mărcuș Cristina

MATEMATICĂ

ETAPA A II -A
Nr
crt.
1.
2.
3.

Învățător

Premiul

MATEMATICĂ

ETAPA A II A
Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punctaj
obținut
100
95
100
100

Punctaj
obținut
100
100
100

Premiul
I
I
I

Învățător
Sabou Elena
Szabo Monica
Szabo Monica

CONCURS ,,COMPER,, REZULTATE OBȚINUTE LA FAZA NAȚIONALĂ

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Nr
crt.
1.

Numele și prenumele elevului
VAIDA DACIAN-MARIAN

Clasa
I

Punctaj
obținut
100

Premiul

Punctaj
obținut
100
100

Premiul

I

Învățător
Sabou Elena

MATEMATICĂ

Nr
crt.
1.
2.

Numele și prenumele elevului
VAIDA DACIAN-MARIAN
PUȘCAȘ ȘTEFANIA

Clasa
I
a III -a

I
I

Învățător
Sabou Elena
Szabo Monica

ACESTI ELEVI , Sunt mândria profesorilor, bucuria părinților, nu știu să spună ”NU”.
Părinții și școala îi pregătesc pentru aplauze şi pentru viaţă.
Noi, profesorii v-am fost alături și ne-am străduit să vă facem parcursul acesta mai
ușor, mai frumos, mai interesant și mai pe înțelesul vostru. Dacă am reușit, atunci înseamnă
că am lucrat cu un aluat bun, cu niște viitori oameni mari de care vom fi mândri la un
moment dat să spunem că au fost elevii noștri. Ni se întamplă câteodată să însemnăm ceva în
viața voastră și totuși dacă n-am fi fost noi, ar fi fost alții. Ceea ce veți deveni voi, trebuia
oricum să deveniți, cu noi ca profesori sau cu alții, dar cum nimeni nu are darul de a învața
de unul singur totul, de data asta suntem bucuroși să spunem că noi v-am însoțit o perioadă
pe lunga cale a cunoașterii.

MEMENTO
Sărbătoarea numită ,,Zilele Şcolii” este un eveniment , este o celebrare a valorilor şi a
reuşitelor: a reuşitelor acestei şcoli ,de ieri dar şi de azi.Zilele unei şcoli rămân pentru toţi un prilej
de afirmare a performanţei .
Am văzut ce înseamnă performanţa aici în această şcoală , afirmarea performanţei prin
asumarea tradiţiei şi când spun acest lucru , mă gândesc la faptul că şcoala sălăjeană are o tradiţie,
este recunoscută.
Când vorbim de şcoala sălăjeană , vorbim de statornicie ,dar şi despre credinţa în reuşită ,
vorbim de făurirea unui prestigiu , iar şcoala românească are un prestigiu la nivel naţional şi
internaţional.
Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai” Bobota s-a aflat şi se află în acest spaţiu al misiunii
asumate şi dovedite de şcoala sălăjeană, deoarece la această şcoală, şcoala noastră, s-a construit şi
se construieşte cu responsabilitate un destin , destinul acestei şcoli cu aceste minunate învăţătoare şi
cu aceşti minunaţi elevi.
De câte ori ni se întâmplă ceva deosebit în viaţă primim acest fapt cu bucuria împlinirii noastre
efemere.
Săptămâna aceasta a fost o zi specială ,o zi de sărbătoare , când într-un peisaj festiv şi cu
emoţiile de rigoare am împărtăşit bucuria afirmării profesionale în cadrul Cercului Pedagogic al
Învăţătorilor –centrul metodic Zalău 2.
Pregătindu-ne activităţile am dat o luptă cu adevărat : pentru a exprima o formă a
gândului ,am luat o atitudine pentru a elimina obişnuitul şi pentru a-i determina pe elevii noştri să
aspire spre cunoaştere , spre dezvoltarea capacităţii de ierarhizare a propriilor pasiuni şi înclinaţii .
Munca desfăşurată a fost făcută cu pasiune.
Când am pregătit aceste activităţi, noi ,învăţătoarele am învăţat unele de la altele că adevăratele
valori transced vremurile şi dăinuie peste acestea , că spiritul şi bogăţia lui sunt cele care dau
măsura noastră şi a faptelor noastre.
A fost un prilej pentru învăţătoarele şcolii noastre de a împărtăşi bucuria lucrului bine făcut şi
de a contura perspective ce vor deveni , prin munca noastră de echipă , realităţi pe care ni le
dorim.Învăţătoarele au prezentat reuşite ale activităţii cu elevii , ca temelie pentru noi speranţe , ce
vor să facă anii de şcoală un timp şi un spaţiu al tuturor şi al fiecăruia în parte .
Nu a fost deloc uşoară conceperea activităţilor din cadrul Cercului Pedagogic : au fost zile şi
nopţi de căutări asidue, încercări repetate şi o muncă ce a condus spre o afirmare demnă , efortul
nostru materializându-se în rezultatele recunoscute la nivel judeţean. Deci , în final …am izbutit!
Rezultatele oglindesc dragostea şi interesul cu care îşi exersează munca ,,adevăratele dăscăliţe “
ale şcolii , care au oferit nenumărate ore de pregătire suplimentară , punând mai presus de propria
lor fiinţă, fiinţa elevului dornic de autodepăşire , de performanţă.
Un vis atins înseamnă naşterea altuia nou.Bucuria afirmării profesionale este importantă pentru
dascăl dar contează şi pentru imaginea şcolii , şcoală care este ,,cea mai bună “ dacă în ea ,,înveţi
înainte de toate să înveţi”( N. Iorga).

Prof . înv. primar
Daniela Zaha

,,ŞCOALA “ CUVÂNT ATÂT DE FAMILIAR ŞI TOTUŞI ATÂT DE COMPLICAT
Prof. înv. Primar Daniela Zaha
Pentru mine Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai” Bobota înseamnă foarte
mult.Sunt bucuroasă de fiecare dată când
păşesc în această şcoală , mai ales acum când
este la ceas aniversar.Este şcoala în care miam inceput călătoria spre cunoaştere , o
cunoaştere încărcată de taine , pe care nu leam bănuit nici eu care păşeam timid spre
învăţătură , nici cei care au avut menirea să
dirijeze acest mers al meu , ca învăţăcel.
Şcoala este locul locul unde începe totul ,
şcoala este locul unde începem să învăţăm ,
şcoala este locul unde începem să
interacţionăm , şcoala este locul în care putem
să ne legăm primele idei.
Acum Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai” Bobota este locul în care profesez de 10 ani
.Împreună cu colegii , ne-am străduit să tindem spre o şcoală cu rafinament , de bun-gust , spre o
şcoală cu personalitate , cochetă , spre un loc în care toată lumea să se simtă bine şi în siguranţă.
Ne străduim în fiecare zi să îi facem pe elevii noştri receptivi şi deschişi pentru că volumul de
cunoştinţe , valorile şi sentimentele obţinute în perioada şcolii le vor purta toată viaţa.Le insuflăm
faptul că educaţia autentică se bazează pe toleranţă , respect, responsabilitate şi bun simţ.Le arătăm
că doar prin educaţie pot fi proprii stăpâni şi cu ajutorul educaţiei vor face alegerile cele mai
potrivite în viaţa personală.
Este o muncă de echipă care a dat rezultate , pentru că ,, nu zidurile unei şcoli contează , ci
spiritul ce domneşte în ea”.
Afirm , fără modestie că şcoala noastră azi,poate fi considerată un etalon şi un model
instituţional pentru multe şcoli din judeţ.Cred că şcoala noastră este un mediu favorabil dezvoltării
personalităţii copiilor în toate aspectele ei.
Nicolae Iorga spunea că ,,Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi.Ea trebuie să te înveţe să fii
propriul tău dascăl , cel mai bun şi cel mai aspru.”
Aşadar , parafrazându-l pe marele om cultură , le mulţumesc colegilor pentru profesionalismul
de care dau dovadă an de an , le urez să fie răbdători , pentru că împreună să ducem elevii pe o
treptă mai înaltă , pe o treaptă a performanţei.
Gândurile mele bune , încărcate de încredere şi dorinţa de a conlucra foarte bine şi în anii care
vor urma se îndreptă spre doamna director , Livia Fer ,căreia îi mulţumesc pentru sprijinul acordat
în activitatea profesională şi fără de care nici şcoala nu ar fi arătat aşa cum arată acum .

Şcoala noastră are nevoie de noi toţi:profesori , părinţi , administraţie locală, poliţie , biserică,
dispensar,, agenţi economici.Toţi trebuie să punem umărul şi sufletul pentru ca instituţia noastră să
fie aşa cum ne-o dorim.
Doresc să închei cu un citat din Maria Montessori: ,,Să nu-i aducăm pe copiii noştri pentru lumea
de azi .Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi
lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”

Ziua de Curăţenie Naţională, organizată sub egida “Let`s
Do It, Romania!“
Voluntariat- 24 septembrie 2016
Populația duce lipsă de informare și de educare cu privire la protejarea mediului.Un capitol la care țara
noastră are de suferit este comportamentul românilor față de deșeuri atunci când ies în natură, iar
rezultatele sunt vizibile în acțiunile naționale de curățenie organizate de “Let`s Do It, Romania!”. Studiul
arată însă că, cel puțin la nivel declarativ, 8 din 10 români obișnuiesc să strângă deșeurile produse de ei și
de prieteni atunci când ies în natură, iar 17% dintre români spun că adună și deșeurile lăsate în urmă de
alții. De cealaltă parte, 4,5% dintre respondenți nu se consideră responsabili de strângerea deșeurilor, iar
0,2% spun că nu au timp și de multe ori uită să le strângă.
“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și
până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste
1 400 000 de voluntari. 305 zone cu
deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației “Let`s Do It, Romania!”, care a fost descărcată gratuit de
3300 voluntari digitali. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It,
World!“.
Încă de la debutul acestui proiect , profesorii pentru învăţământul primar de la Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai”Bobota ,alături de elevii din ciclul primar ,au desfăşurat voluntariate sub egida “Let`s Do
It, Romania!“.Aceste activităţi de ecologizare s-au desfăşurat în zonele afectate de deşeuri din localitatea
noastră şi din vecinătatea acesteia.
Unindu-ne forţele prin hărnicie, devotament şi respect faţă de
natura în mijlocul căreia trăim , ne-am adus cu drag contribuţia şi anul acesta pentru ca ”Let`s Do It,
Romania!” să devină cu adevărat ”Cea mai mare mișcare socială din România”, iar România, mai curată,
mai frumoasă, mai sănătoasă, deci, mai bogată! Mulţumim, pe această cale,organizatorilor pentru şansa
acordată!

Recompensele nu au întârziat să apară…

Întocmit, Prof. pt. înv. Primar, Ribar Ancuţa-Simona

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE –MIJLOC DE DEZVOLTARE A
CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
Prof.înv.preșc.Gorgan Daniela
În şcoala contemporană ,eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării
personalităţii lui.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual,
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Ca și educatoare am urmărit să fiu organizatorul activității de joc a copilului, activitate în care
m-am angajat uneori ca partener, însă întotdeauna am observat, asistat și am reglat conduita de joc a
copiilor. Observarea activității ludice este pentru mine prilej de cunoaștere a identității copiilor, a
trăirilor emoționale și a experiențelor de viață trăite, a calității cunoștințelor, fapt care mi-a permis
să adaptez și să diferențiez modalitățile de relaționare individuală cu fiecare copil.Activităţiile
extracurriculare ,moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe nivele de
vârstă ,am urmărit să le organizez într-un mod plăcut și să trezească, prin trăirile afective, emoţii
puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a
unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului
instructiv-educativ.
Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare,
am căutat în activităţile mele să-i antrenez și totodată să le trezesc curiozitatea ,să le păstrez viu
interesul pentru cunoaştere,să îi provoc în a căuta şi descoperi lucruri noi. Ca o concluzie
personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participle la activităţi cu
ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Având posibilitatea de a desfăşura și activităţi
cultural-artistice ,munca noastră devine mai uşoară deoarece sunt atractive şi îi determină pe
copii să participle fără să-i forţăm ,iar cu acest prilej avem posibilitatea să implicăm părinții ca
parteneri direcți în educația copiilor. Grija mea de educator este ca obiectivele instructiv educative
pe care le propun să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat ,având
grijă să existe şi momente recreative pentru a obţine rezultate extraordinare.
Menirea mea este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii de a le potoli această
curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşor
la grupă cât şi prin intermediul serbărilor ,concursurilor și spectacolelor în care au fost implicate
copiii.
Serbările organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă ,zilei de 8 Martie ,1 Iunie și concursurile
deosebite la care am participat s-au desfăşurat într-o atmosferă caldă, primitoare ,iar fiecare copil sa întors acasă răsplătit cu diplome, cărţi, baloane şi dulciuri .

Concursul Județean - „Glas de îngeri”

Concurs județean- ,,Mândru cântec Sălăjean”

De ziua mamei Serbare 8 Martie –E ziua ta ,mămica mea !Festival regional înscris în CAER 2016
POZIȚIA 1451 „ Bucuria cântecului și dansului”-” –
concurs

Serbare –Uite ,vine Moș Crăciun !

5 octombrie- Ziua educației

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI RELIGIOASE
profesor

Cristea Ioan

Școala are o importanţă deosebită între mijloacele de educaţie, deoarece ea cultivă cu grijă
facultăţile intelectuale, pune în contact cu patrimoniul cultural moştenit de la generaţiile trecute,
promovează simţul valorilor, pregăteşte pentru viaţa profesională, favorizează spiritul de bună
înţelegere.
În tradiţia creştină datoria familiei şi a instituţiilor educative este cultivarea iubirii,
bucuriei, veseliei, păcii, răbdării, bunătăţii, blândeţei, dorinţei de a face binele, fidelităţii,
modestiei, înfrânării.Prin educația moral-religioasă copilul își însușește valorile creștine pe care le
va pune ulterior în aplicare , deciziile pe care le va lua la un moment dat, prin alegerile sale și își
formează personalitatea în conformitate cu aceste valori și principii. Educaţia religioasă
promovează valori durabile în timp, formează copilul sub diferite aspecte, determinându-l să
conştientizeze adevăratele virtuţi şi modele într-o societate tot mai mult bântuită de falsuri şi de
tendinţe moderniste.
Educația religioasă este o educație preocupată să ajute omul să devină el însusi și să-și
împlinească destinul său, sa-si dezvolte personalitatea, iar personalitatea nu poate fi concepută
fără dragoste, încredere și libertate. Educaţia religioasă începe în sânul familiei şi continuă până
la maturitate, prin intermediul şcolii.
De aceea, şcoala trebuie să fie, prin excelenţă, un mediu propice pentru implementarea
valorilor civice și moral-religioase ale viitorului adult, întrucât sămânţa sădită în copilărie
cântăreşte foarte mult în momentul culegerii roadelor.
Şcoala ,,Gh. Şincai” Bobota nu face excepţie de la această regulă, ci mai mult o confirma
prin acordarea unei importante deosebite a educatiei religioase. Mentionam aici parteneriatul
dintre scoala si Biserica.Elevii sunt interesati de tot ceea ce reprezinta trairea religioasa.Premiile
obtinute an de an la olimpiada de religie si la celelalte concursuri pe teme religioase vin să
confirme acest lucru.

DIN CREAŢIILE PROFESORILOR NOŞTRI
Prima zi de şcoală
Băbuţ Maria
Cad frunze galbene pe-alei,
Şi vântul a-nceput să bată,
Coboară toamna peste noi,
Pe viaţa noastră cea curată.
Un clopoţel cu clinchet viu,
Ne-a adunat pe toţi aici,
Dar dintre cei în uniforme,
Suntem școlarii cei mai mici!
Noi jocuri, jucării şi pozne,
La gradiniţă le-am lăsat ,
De la educatoarea noastră,
Un cald adio ne-am luat.
Cu noi am luat ţinuta ce ne-nalţă,
Un ghiozdan cu tot ce-avem nevoie,
Si aşteptăm pe tabla minţii noastre,
O lume nouă să ni se înscrie!
Acasă ne aşteaptă mama, tata,
Să ducem ghiozdanul plin cu roade,
Noi ne vom strădui din răsputeri,
Să nu-i dezamăgim , căci nu se cade!
Cad frunze galbene pe-alei,
Şi pe colina cea domoală ,
Iar noi pe drumul către casă ,
Păşim încrezători în şcoală!

LA ANIVERSARE
SZABO MONICA
Despre Şincai , ce să spun?
A fost omul nostru bun;
Ne-a iubit, ne-a înălţat ,
Mare zestre ne-a lăsat.
Şcoala noastră paradis,
Şcoala noastră loc de vis.
Visurile ne prind viaţă
Sub măreaţa lui povaţă.
El a fost eroul nostru,
Ne mândrim , e gloriosul
Omul care a luptat ,
Cărturarul devotat.

Din creaţiile elevilor noştri

Din creaţiile elevilor noştri
Mi-e de-ajuns
Pe cerul înnorat
Apare-o stea, speranța mea
Care-a luminat
Viața și inima mea.
Mi-e deajuns un zâmbet
Ca să te cunosc
Mi-e de-ajuns o lacrimă
Să-ți cunosc tristețea
Mi-e de-ajuns o stea
Să știu tot ce simt.
eleva Gorgan Sorana

Acolo
Am văzut
acolo ...
o stea
în umbra nopții
se stingea ...
încet
într-un spațiu
rupt
din inima cerului
a murit
cântecul inocent.

În aşteptarea altor aniversări
Aşa cum la fântâna lui Alexi scrie Trecătorule Înalţă un gând de aducere
aminte..., tot aşa şi noi dascăli acestei şcoli care poartă cu mândrie numele lui
Gheorghe Şincai, ne dorim ca generaţii de elevi să înalţe un gând de aducere aminte
pentru cei care îşi dau osteneala zi de zi ca să-i formeze pentru a deveni cetăţeni
vrednici şi buni români. Suntem şi vom fi mereu alături de dorinţele care prind viaţă
în inimile lor, cu gândul, inima şi sfatul potrivit, mulţumind în acelaşi timp şi
factorilor locali de decizi e, pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor.

REPERE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN BOBOTA

1786
1786-1841
1841
1852
1855
1871-1894
1873
1897
1906
1910
1920-1960
1940-1944
după 1944
până in 1948
1948-1965
1954
1958
1960
1964-1965
15 sep. 1966
1968(toamna)
15 ian. 1969

1969-1970
1986
1992-1decembrie
1998(noiembrie)
2007

2011
2012
2013

Anul înființării învățământului românesc la Bobota de către Gheorghe Șincai (Nicolae Albu :
"Istoria școlilor românești din Transilvania între 1800-1867", Ed. Didactica si Pedagogica,
București, 1971, pagina 186
Școala a funcționat în casa parohială care a ars (in 1841);
Școala s-a mutat in casa “Diecească”, preot și învățător-Demetriu Coroianu a începutconstrucția
locului de școală.
La Bobota învățau 15 copii;
Școala cu 2 încăperii era data în folosință;
A funcționat ca învățător, Atanasiu Husti, locul lui fiind luat de fiul său cel mare, Traian
A avut loc instruirea anuală a întregii învățătorimi din Sălaj, la Bobota;
S-a terminat construcția locuinței învățătorului (astăzi muzeu) si o sală de școala, alături, spre
nord;
Școala a primit 20 de abecedare gratuite pentru copii săracilor.
Școala de stat si-a început activitatea cu două cadre didactice alături de școala confesională
Buhai Augustin a îndeplinit misiunea de luminător al copiilor satului;
În școala din Bobota predarea s-a realizat in limba maghiara;
A fost reintrodusă ca limba de predare, în școala din Bobota, limba română
Învățământul obligatoriu era doar de 4 clase, clasele a V-a,a VI-a si a VII-a erau frecventate doar
de doritori.
S-a realizat învățământul obligatoriu și gratuit de 7 clase;
S-au construit încă doua săli de clasă, unde astăzi funcționează grădinița.
S-a adăugat o aripă compusă din doua săli de clasă (astăzi gradinița și sala Coposu) care făceau
legătura între ceea ce s-a construit in 1897 si cele doua săli construite în 1951
Localul școlii s-a completat cu încă doua săli de clasă, care au dat forma literei “L" întregii
construcții, in centrul cultural al satului
A absolvit prima promoție a învățământului obligatori de 8 clase;
A început construcția actualului local de școala (in centrul civic al satului)
S-a finalizat construcția școlii
A fost dată în folosință noul local de școala;
Școala Bobota cuprindea copii în vârstă de 6 ani, in clasa I și avea loc generalizarea
învățământului obligatoriu de 10 ani, care a funcționat până in 1990, apoi s-a revenit la
învățământul obligatoriu de 8 ani
A avut loc aniversarea a doua sute de ani de la înființatei școlii
Școala a primit numele fondatorului său "Gheorghe Șincai"
S-a inaugurat Centrul cultural "Șincai -Coposu" care cuprinde: muzeu (în fosta locuință a
învățătorului), biblioteca satului, căminul cultural, biserica .
Școala Zalnoc devine structura Școlii Bobota
Școala Bobota devine școală cu personalitate juridică, cu denumirea Școla
Gimnazială,,Gheorghe Șincai”,la care sunt arondate Școala Gimnazială Derșida,Grădinița cu PN
Derșida,Grădinița PN.Bobota,Grădinița Zalnoc și Școala cu clasele I-IV Zalnoc
În curtea școlii se construiește un teren de sport multifuncțional ,realizat din fonduri
europene,prin proiect depus de Primăria Bobota.
Are loc reabilitarea Școlii Bobota cu extindere și dotare cu utilități, prin programul PRIS.

Lansarea Monografiei Localității Bobota ,care cuprinde și Monografia Școlii Bobotacoordonatoor Dr.Marin Pop

DIN SUMAR
1. Oameni, destine, vise, împliniri

- Profesor ,Ioan Pop
2.Lumina Școlilor din Ardeal
-- Profesor ,Ioan Pop
3. Începutul iluminismului la Bobota-Silvia Muste , fost director
4. Elevi cu care ne mândrim- Director, prof.Livia Fer
5. Au fost şi sunt modele- Director, prof.Livia Fer
6. La ceas aniversar -profesor. Elena Ştefan,fost director
7.Moment aniversar-profesor.Fanca Rodica,fost director
8.Activități extracurriculare-Director adjunct,profesor. Budai Maria
9. Din preocupările profesorilor de discipline umaniste din şcoala noastră-prof.Chereji Sabina
10. Limba franceză– o limbă prietenă în şcoala noastră-Maria Băbuţ , profesor Limba franceză
11. Din preocupările catedrei de matematica și științe-profesor, Taloş Diana
12 Elevii noştri –mândria noastră - Profesor , Valentin Goron
13.Învățătorii- inimi deschise către suflete de copii, ieri, azi, mâine!- Prof. înv. Primar Sabou
Elena
14.Școala - factor important al comunității-prof.înv.primar,Mărcuș Cristina
15. Rezultatele obținute la concursul ”Comper” –prof.înv.primar Szabo Monica
16.Memento
- Prof. înv. Primar Daniela Zaha
17. ,,Școala “ cuvânt atât de familiar şi totuşi atât de complicat -Prof. înv. Primar Daniela Zaha
18. Ziua de Curăţenie Naţională, organizată sub egida “Let`s Do It, Romania!“- Prof. înv.Râbar
Ancuța
19. Activităţile extraşcolare –mijloc de dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolarăProf.înv.preșc.Gorgan Daniela.
20.Importanța educației religioase- profesor Cristea Ioan
21. Din creaţiile profesorilor noştri și elevilor noștri

22.În așteptarea altor comemorări
23.Repere în dezvoltarea învățământului din Bobota-Director,profesor Fer Livia
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Timpul, în raport cu omul, este nepăsător, neiertător şi ireversibil, se scurge aproape neobservat,
lăsând în memorie urme de neşters, legate de evenimentele care compun viaţa noastră.

Coperta1

230 de ani

