
 

CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

„Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, 

cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în 

propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui” 

Nelson Mandela 

 

„Cunoasterea este putere.” – Fr.Bacon 

 

Pornind de la aceste cuvinte, catedra de limbi 

moderne a Şcolii Gimnaziale Nr.1 a dat mereu dovadă de 

implicare,de colaborare,de participare activă la toate 

activităţile şcolii, dar, în acelaşi timp, s-a remarcat prin 

activităţile proprii plăcute atât copiilor,părinţilor cât şi 

colegilor.Dintre ele, amintim ”Ziua Europeană a Limbilor 

Moderne”, ”La Francophonie”, ”Balul de Halloween”, 

”Bazarul lui Moş Nicolae”,”Târgul de Crăciun”,”Concertul 

de colinde ”Petrecerea de Valentine's Day”,” Târgul de 

Paşte”,’’Scottish Dances”etc.Prin acestea,dar şi prin 

folosirea unor mijloace interactive moderne de predare, am 

încercat să creştem interesul elevilor noştri pentru studiul 

limbilor străine, dar  să-i şi determinăm să le iubească.Şi 

chiar am reuşit!.Ca dovadă implicarea atât de mare la toate 

activităţile organizate de noi, dar şi rezultatele foarte bune 

pe care le-au obţinut elevii la concursuri şi olimpiade, dar şi 

la probele de limba străină pentru admiterea la liceele cu 

profil bilingv. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An după an,puţin câte puţin, am reuşit să sădim în 

concepţia elevilor noştri ideea că valoarea noastră ca oameni 

crește cu fiecare limbă străină pe care o învăţăm prin 

orizonturile pe care ni le deschide.Astfel, la începutul 

fiecărui an de studiu catedra își orientează activitatea spre 

realizarea unor obiective, cu scopul asigurării accesului real 

al tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la diversitate 

prin intermediul limbilor străine. Astfel,  activitatea 

educațională a catedrei este axată pe următoarele 

obiective:   cultivarea interesului pentru învăţarea  eficientă  

a unei limbi străine,  eficientizarea procesului de învăţământ 

prin stimularea creativităţii şi a spiritului competitiv al 

elevilor,   accentuarea atenției elevilor asupra importanței 

cunoașterii limbilor străine, a culturii și a  tradițiilor țărilor 

în care se vorbesc,   angajarea elevilor la o implicare activă 

în elucidarea valorilor limbilor străine,    diversificarea 

activităţii extraşcolare. 

Colectivul catedrei noastre este alcătuit în prezent din  8  

profesori.           Profesori limba engleză:  

Zsejki Cecilia, grad didactic I; 

Ilieşiu Ramona,grad didactic II; 

Cîmpeanu Veronica,grad didactic I;                            

Tonea Maria,Definitivat                                    

Rotariu Alina, grad.did. II 

         Profesori limba germană:  

Rusu Mihaela, grad didactic II; 

                           Profesori limba franceză:  

Tofan Anamaria, grad didactic definitiv; 

Basota Ionela, GRAD did. I 

De-a lungul anilor, am avut numeroşi elevi care s-

au remarcat prin rezultate deosebite la concursurile şi 

olimpiadele de limbi străine.  

Rezultate deosebite au obţinut la Olimpiadele şi 

concursurile de limba engleză,fazele judetene, elevii: ,Uţiu 

Nechita, Arpăştean Nicolae, Chiticariu Laura,Ignat 

Emanuel, Onofreiu Ana Simina, Cazac Eliza, Petruşcă 

Sergiu, Başa Maria,Moldovan Sînziana, Buhos Teodora, 

Ţermure Cătălin, Patco Andra,  Login Andrei, Isip 

Patric, Puşcaş Georgiana,  Echert Alexandru, Boyte 

Raluca, Mărginean Irina, Hedeş Giulia, Cotul Andrei, 

Mărăndel Diana, Turc Sarah, Budurlean Andrei. 

Mastan Adina,Puscas Corina,Singeorzan Cristina,Pop 

Corina,Bretfelean Larisa,Bugnar Andreea,Marandel 

Daria,Sima Mario.   

Acum cativa ani,eleva Cosma Stefana, (clasa 

intensiv –engleza) a obtinut Certificatul Cambridge First,in 

clasa a 8a. 

Elevi olimpici la limba germană au fost: Zoltan 

Beatrice, Kostner Richard, Rebreanu Iulia, Fulop Adina, 

Boyte Raluca,Sfechiş Daiana, Rusu Bianca, Ciubucă 

Mara, Bacea Pandora, Socaci Robert, Uţiu Nichita, 

Arpăştean Nicolae, Coceşiu Tania,Harosa 

Emanuela,Ciubuca Mara,Cotor Catinca,Ionascu Iulia. 

Elevi olimpici şi elevi cu certificat de DELF la 

limba franceză au fost: Todea Ştefania, Zăgrean Cezara, 

Marţian Cristina, Velţan Roxana, Cifor Andreea, Pop 

Claudia, Vlaic–Timoce Iulia, Bolfă Andreea, Orban 

Ruxandra, Goarnă Codruţa, Căienar Bianca, Toma 

Paula-Maria, Haranguş Cristian, Bogdan Alexandra, 

etc. 

 

 

 

 



 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa 

- 50 de ani de calitate şi performanţă 

 

 

Anii de început  – şi nu numai - ai catedrei de 

limbi strãine din “GENE 1” , au fost marcaţi de prezenţa 

unor profesori de elitã ! 

La limba englezã, din spusele foştilor 

absolvenţi, doamnele profesoare: Perseca Zoe, 

Franchy Liliana,Lazãr ( Andresi) Ligia, Pop Alina , 

Bâz Liana, Pop Monica, Ştefan Valentina, Botezatu 

Rodica sau Suãrãşan Mariana, au  rãmas în memoria 

elevilor ca dascãli avangardişti, moderni, încã de atunci. 

Aceasta a însemnat şi un respect reciproc, fãrã cusur. 

Dupã 1990, au mai predat limba lui Shakespeare, 

doamnele profesoare Zsejki Cecilia, Popa Alina, iar 

dupã 2000 , ni se alãturã, doamnele profesoare Feier 

Andreea, Ilieşiu Ramona. Astãzi le  avem printre noi şi 

pe doamnele profesoare Cîmpeanu Veronica, Buzilã 

Elisabeta,Sângeorzan Adina,Furedi Gabriela. Au mai 

trecut pe la noi pentru un an, şi doamnele profesoare 

Vlaşin Corina şi Berende Ancuţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limba francezã,între anii ’70 şi ’80  se 

alãturã celorlalţi profesori din catedrã, doamnele 

profesoare Nicoleta Toader, Apian Florica, Mucea 

Dorina,Suãrãşan Mariana şi domnul profesor Francisc 

Bihari, iar între anii ’80 şi ’90, doamnele profesoare de 

franceză, Someşan Daniela, Mireşan Adriana, Turcu 

Gabriela, Zaig Lucia, Rusu Veturia care,prin dãruire şi 

seriozitate, cu iubire şi respect faţã de elevi,au fãcut din 

limba lui Molière, un obiect de studiu îndrãgit de toatã 

lumea!Apoi au mai venit la noi,la GENE 1, şi doamnele 

profesoare  Paşca Mirela, , Tofan Anamaria, Lăpuşte 

Geta, Lãpuşte Alina,Skrabel Monica, Matei 

Maria,Ionela Basota,care au dat dovadã de aceeaşi 

dãruire şi implicare. 

Dupa 1990, se înfiinţeazã catedra de limba 

germanã ,din care a fãcut parte doamna 

profesoarã,Mucea Gabriela,iniţiatoarea târgului nostru 

de Paşte.. Colega noastrã, profesor Rusu Mihaela, 

continuã cu abnegaţie şi iubire,munca asiduã a colegei 

sale. 

Şi nu în ultimul rând, catedra de limba rusã  a fost 

reprezentatã de doamnele profesoare Constantinescu 

Zenovia, Zsejki Elisabeta,  Ilieş Cornelia şi Rusu 

Maria. Ĩn ultima perioadã, doamna profesoarã Feier 

Andreea şi domnul profesor, Arieşan Ilie  au predat cu 

mult suflet,  şi limba italianã. 

Catedra de limbi moderne a acestei mari familii, 

care este "geneunu", are un trecut bogat în realizãri şi 

amintiri,dar are şi un prezent optimist pentru cã ne-am 

permis sã muncim,alãturi,într-o atmosferã tolerantã,cu 

devotament, generozitate, curaj, compasiune şi credinţã. 

Nu a fost numai respectul şi înţelepciunea,ci mult mai 

mult decât atât,poate legãtura sufleteascã specialã ne-a 

ajutat sã trãim şi sã muncim dupã principiul: "Nu mã 

enerva, îmbrãţişeazã-mã!" 

Dimineţile noastre la şcoală, pauzele, pregãtirile 

pentru ore sau evenimente,munca propriu-zisã la catedrã, 

pigmentatã cu suişuri şi coborâşuri inerente,schimbul 

permanent de opinii,spiritul de echipã - toate acestea ne-

au fãcut mereu sã ne simţim,la şcoalã,ca ACASĂ.Şi-am 

învăţat ÎMPREUNĂ că respectul,pe care ni-l datorăm 

nouă şi elevilor noştri,nu are vârstă.... 

Şlefuind diamantele altora,n-am simţit cum,fără 

veste,s-au aşternut în urma noastră generaţii întregi de 

elevi cărora dragostea şi profesionalismul nostru le-au 

creat netedă cărarea spre împliniri. 

De aceea ne place să credem că suntem şi noi printre 
aceia ale căror lecţii şi personalitate vor dăinui prin 

împlinirile elevilor lor. 

 În prezent,în catedra de limbi străine a Şcolii 

Gimnaziale Nr.1, predomină aceeaşi atmosferă de 

înţelegere,de colaborare, de muncă intensă,toate pentru a 

mări tot mai mult interesul elevilor noştri spre studiul 

limbilor moderne,pentru a-i face să cunoască şi să 

îndrăgească cultura şi civilizaţia ţărilor ale căror limbi le 

studiază şi, nu în ultimul rând, pentru a le deschide noi 

orizonturi . 

 

 

       

Prof. CECILIA ZSEJKI, responsabil Comisie 

metodica, Limbi moderne 

 

 

 

 


