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«Când vorbim despre conducerea Şcolii Gimnaziale
Vladimirescu, vorbim despre responsabilitate...»
Declară prof. DANIELA TOMOIAGĂ, director al
Școlii Gimnaziale Vladimirescu
Cu mai puțin de o săptămână înainte de deschiderea anului școlar 20142015, am purtat un dialog cu directoarea Școlii Gimnaziale Vladimirescu,
prof. DANIELA TOMOIAGĂ, având ca subiect modul în care instituțiile de
învățământ de pe raza comunei sunt pregătite să primească sutele de elevi,
începând de la Grădinițe și terminând cu elevii din ciclul gimnazial

Catereniuc Ciprian-Florin &
Sîngeorzan Florina-Lenuța

Goia Adrian-Vasile
& Radu Andreia

Corrado Vincenzo
& Pene Feloftea

- Așadar, la 15 septembrie fix, împreună cu colega ta, prof. Ofelia Kurunczi
(director-adjunct la Școala Gimnazială
Vladimirescu), le vei ura preșcolarilor,
elevilor și cadrelor didactice succes în
noul an școlar 2014-2015...
- Da, așa este. Împreună cu colega mea,
director-adjunct prof. Ofelia Kurunczi şi cu
întregul corp profesoral al P. J.-ului Şcoala
Gimnazială Vladimirescu vom deschide un nou
an şcolar, cu speranța că succesele din anul
anterior școlar vor fi egalate și chiar depășite.
Ţin să precizez că anul şcolar 2014-2015 a
început, de fapt, pentru noi, cadrele didactice și
personalul administrativ, încă din data de 1
septembrie 2014.
- Ce înseamnă, pentru tine, ca director
și pentru colega ta, ca director-adjunct,
responsabilitatea conducerii Școlii Gimnaziale din Vladimirescu?
- Când vorbim despre conducerea Şcolii
Gimnaziale Vladimirescu, vorbim despre responsabilitate, conştiinciozitate şi implicare în
cursuri de formare din punct de vedere managerial şi profesional atât a conducerii, cât şi a
întregului corp profesoral, pentru buna desfăşurare a activităţii didactice. Eu cred că,
împreună cu colegii mei, am reuşit să formăm
o echipă care nu face altceva decât să “picteze” şi să “sculpteze” sufletele cele mai tandre şi
mai fine dintre toate sufletele, aceste suflete
fiind ale copiilor.
- Pe parcursul săptămânilor trecute, în
peregrinările făcute cu domnii IOAN
CRIȘAN (primar) și DOREL HORGA (viceprimar), am imortalizat diferitele stadii
ale lucrărilor care s-au efectuat la școlile
și grădinițele din comună, pe timpul
vacanței școlare. Cum se prezintă lucrurile acum, la debutul anului școlar?

- Lucrările s-au finalizat şi noi zicem că şcolile şi grădiniţele îşi aşteaptă elevii şi preşcolarii
în condiţii bune. Lăsăm pe alţii să aprecieze
condiţiile din unitățile de învățământ. Pe această cale, aducem mulţumiri domnului primar
Ioan Crişan şi Consiliului Local Vladimirescu,
pentru sprijinul acordat, an de an, şcolii.
- Ce noutăți aduce anul acesta școlar?
- Încă de anii trecuţi, ne adaptăm cu Clasa
Pregătitoare, colegii profesori pentru învăţământ primar au participat şi participă la cursuri
de formare, pentru a fi bine pregătiţi şi a face
faţă noilor provocări. O noutate de anul trecut
a fost Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a
IV-a şi a VI-a, iar pentru a avea rezultate bune,
profesorii se informează şi se formează la diferite cursuri, avizate de Ministerul Educației
Naționale, în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic şi Inspectoratul Școlar Județean Arad.
Indiferent de specializarea cadrelor didactice,
toţi participă, periodic, la cursuri de formare şi
de perfecţionare. De anul acesta şcolar intenţionăm să extindem, la cererea părinţilor,
Programul «Şcoală după şcoală». Alte
noutăţi cu siguranţă vor apărea pe parcursul
anului şcolar, iar acestea vor fi aduse la cunoștința publicului, cu precădere a părinților elevilor din unitățile noastre de învățământ.
- Ce sprijin oferă Școala, elevilor care
doresc să se implice mai mult în activitățile extrașcolare, și mă refer aici la promovarea artei populare tradiționale, la
participarea în Corul Școlii, precum și la
alte activități care pun în valoare talentele acestora?
- În şcoală avem un Atelier de Tradiţii
Populare, cunoscut, deja, de comunitate din
presa locală, iar elevii, împreună cu cadrele
didactice pricepute, sunt iniţiaţi săptămânal în
tainele artei populare. În perioada 6-11 august

Prof. DANIELA TOMIOAGĂ
directorul Școlii Gimnaziale Vladimirescu

2014, s-a desfăsurat la Sibiu, în incinta Complexului Muzeal Astra din Dumbrava Sibiului, şi
sub arcadele Casei Artelor din Piața Mică, ediţia a XIX-a a OLIMPIADEI NAŢIONALE “MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE”. Judeţul Arad a fost reprezentat cu mare cinste de
doi elevi ai şcolii noastre: Miliţescu Melania
(clasa a VI-a), la secţiunea pictură icoane pe
sticlă şi Cociuba Emanuel (clasa a VI-a), la
secţiunea pirogravură. Cei doi elevi au obţinut,
fiecare, premiul trei pentru secţiunea la care
au concurat. Ne mândrim şi cu Corul Şcolii,
care an de an participă la diferite concursuri
judeţene şi naţionale, la care obţin rezultate
foarte bune. Bineînţeles că elevii sunt implicaţi
în activităţi de ecologizare la nivelul comunei,
participă la excursiile organizate de cadrele
didactice şi la diferite festivaluri organizate la
nivel judeţean.
- Cu speranța într-un nou an școlar mai
bun și mai aducător de succese, decât în
anii precedenți, doresc succes tuturor
cadrelor didactice, personalului administrativ, elevilor, preșcolarilor și părinților
acestora!
Interviu realizat de
CLAUDIU IACOB

Organizarea Școlii Gimnaziale Vladimirescu,
pentru anul școlar 2014-2015
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ
VLADIMIRESCU
* Școala cu clasele I-VIII, str. Gării:
1. Clasa Pregătitoare A: ...... Sas Elena
Szigmirean Darius &
2. Clasa I A: .................... Pribac Ioan
Sălăjan Andrea-Laura
3. Clasa a II-a A: ........ Achim Mariana
4. Clasa a III-a A: ...... Ostoia Cornelia
5. Clasa a IV-a A: ........... Bolcu Floriţa
6. Clasa a V-a A: ......... Gligor Ramona
8. Clasa a V-a B: ....... Neamţiu Roxana
7. Clasa a VI-a A: ........ Popescu Diana
9. Clasa a VI-a B: ........ Teaha Eugenia
10. Clasa a VI-a C: ............. Oneţ Ileana
11. Clasa a VII-a A: ............ Vanc Antiţa
12. Clasa a VII-a B: ......... Bugariu Mirela
13. Clasa a VIII-a A: . Zlăgnean Artemiza
14. Clasa a VIII-a B: ......... Mich Nicoleta
15. Clasa a VIII-a C: ............ Pop Liliana
Toderici Marius-Victor * Școala cu clasele I-IV, str. Horia:
& Oana Melania-Raluca 1. Clasa Pregătitoare B: ... Căprariu Cristina

2. Clasa I B: ................. Lupşa Mihaela
3. Clasa a II-a B: ......... Baciu Loredana
4. Clasa a III-a B: ............. Ţop Luciana
5. Clasa a IV-a B: .............. Iancu Lucia
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA
1. Clasa Pregătitoare: ....... Hoștiuc Ana
2. Clasa I: ......................... Cristi Petru
3. Clasa a III-a: ............... Cristi Florica
4. Clasa a IV-a: ................... Beluţ Ana
5. Clasa a V-a: ............... Matei Mihaela
6. Clasa a VI-a: ............ Csergö Evelina
7. Clasa a VII-a: ....... Zdremţan Patricia
8. Clasa a VIII-a: ............... Murg Adela
3. ŞCOALA PRIMARĂ MÂNDRULOC
1. Clasa Pregătitoare: ..... Marchiş Aurel
2. Clasa I (Școala Cicir): .. Caba Simona
3. Clasa a III-a: ............... Trifan Mihai
4. Clasele a II-a - a IV-a: Sturza Mihaela
4. GRĂDINIŢA P.N. 1 VLADIMIRESCU
2. Grupa Mare: .......... Costea Consuela

1. Grupa Mică-Mijlocie:
Ardelean-Oltean Mihaela
5. GRĂDINIŢA P.N. 2 VLADIMIRESCU
1. Grupa Mică-Mijlocie: .. Totor Marinela
2. Grupa Mare: ............ Băltan Manuela
6. GRĂDINIŢA P.P. VLADIMIRESCU
1. Grupa Mică: ............... Duma Liliana
și Mureşan Daria
2. Grupa Mijlocie: ........... Roman Diana
și Taugner Titiana
3. Grupa Mare: .......... Semenescu Anca
și Pintean Angela
7. GRĂDINIŢA P.N. MÂNDRULOC
1. Grupa Mixtă: .............. Perjariu Paula
8. GRĂDINIŢA P.N. CICIR
1. Grupa Mixtă: .................. Raţ Angela
9. GRĂDINIŢA P.N. Horia
1. Grupa Mică-Mijlocie: .. Fericean Lucia
2. Grupa Mijlocie-Mare: .. Lazăr Voichiţa
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