
CATEDRA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

    "Caracterul  unei  şcoli  bune  e ca elevul să   

înveţe în ea mai  mult decât i se predă, mai  mult decât 

ştie însuşi profesorul." 

Mihai Eminescu 

  

Procesul instructiv-educativ în Şcoala Generală/ 

Gimnazială Nr. 1 Bistriţa  a debutat în toamna anului 

1964, în actuala clădire destinată claselor primare, corpul 

B al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa. 

 În anul înfiinţării şcoala a funcţionat cu un număr 

de 514 elevi, din care 231 de elevi în ciclul primar. 

Astăzi frecventează cursurile şcolii un număr de 1164 

elevi, din care 683 de elevi sunt înscrişi în ciclul primar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa cadrelor didactice care organizează şi 

desfăşoară activităţile educative la clasele primare a fost 

şi este formată din persoane calificate profesional, 

dăruite meseriei de dascăl. Colectivul dascălilor care au 

profesat şi profesează-n Şcoala Generală/Gimnazială 

Nr.1 Bistriţa a fost şi este la un ridicat nivel de 

profesionalism, lucru dovedit prin excepţionalele 

rezultate obţinute de elevi la concursurile şcolare și 

extrașcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dăruirea, seriozitatea, perseverenţa, profesio-

nalismul, dragostea pentru copii şi profesie, dorinţa de 

perfecţionare şi de afirmare, afecţiunea sunt câteva 

dintre atributele învăţătorilor şi profesorilor care predau 

în învăţământul primar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul celor 50 de ani de activitate 

didactică, dascălii claselor primare au planificat, 

organizat şi desfăşurat scenarii didactice atractive 

pentru micii şcolari dorind să formeze personalităţi 

puternice, uşor adaptabile unor contexe educaţionale 

actuale. 

 Zi de zi au elaborate activităţi instructive și 

educative în care elevii s-au implicat efectiv şi afectiv 

prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin 

prezentarea conţinuturilor prin intermediul 

experienţelor personale. În munca la clasa dascălii 

îmbină o varietate de metode de învăţare, fapt ce-i 

determină pe copii să vină cu plăcere la şcoală. 

      Permanenta preocupare a cadrelor   didactice 

din învăţământul primar de a forma abilităţii şi 

deprinderi trainice elevilor, de a stimula creativitatea 

acestora, de a forma copiilor competenţe necesare 

învăţării continue, i-a determinat să desfăşoare 

activităţi cât mai captivante şi cât  mai diverse. În acest 

sens activităţile extraşcolare ocupă un loc deosebit în 

agenda dascălilor Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa. Au 

organizat serbări şcolare, au participat la diferite 

concursuri şcolare, la târguri organizate cu ocazia unor 

sărbători (Târgul de Dragobete, Târgul de Paşte, Târgul 

de Crăciun), la expoziţii de desene sau de obiecte hand-

made, work-shopuri, la diferite  activităţi culturale, 



 
 

artistice şi sportive organizate la nivel local, judeţean 

sau naţional (carnavalul organizat de Asociatia PRO 

ADO, activităţile de prevenire şi de siguranţă 

organizate de Inspectoratul de Poliție, Bistriţa-Năsăud, 

activităţile demonstrative şi de informare organizate de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-

Năsăud, activităţi desfăşurate la Biblioteca Judeţeană 

“George Coşbuc”, Bistriţa-Năsăud, activități de 

antreprenoriat pentru cetățenie democratică activă în 

parteneriat cu Centrul Europe Direct al Camerei de 

Comert și Industrie Bistriţa-Năsăud,  vizite  la Muzeul 

Judeţean Bistriţa-Năsăud, la fabrica de sticlă “Cristiro” 

S.A., la fabrica de produse de panificatie “LoSar”, 

vizionare de spectacole, filme, teatru, drumeţii, excursii 

etc.). Învăţătorii şi profesorii pentru învăţământul 

primar colaborează cu toate instituţiile publice ale 

municipiului Bistriţa (Primăria, Consiliul Local, 

Consiliul Judeţean , biserica etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Colaborarea cu aceste instituţii s-a concretizat 

prin finanţări sau cofinanţări ale unor proiecte 

educaţionale  (“Şcoala Verde” – program de educaţie 

Ecologică organizat de Primaria Bistriţa, Simpozionul 

Naţional “Şcoala-Familia-Comunitatea  –  parteneri  în 

educaţie, “Şcoala de vară” – program de activităţi 

educative şi recreative, finanţat de Primăria Bistriţa 

pentru elevii mici ai şcolii și nu numai, care provin din 

familii cu un potenţial finaciar redus, “Fantezie, 

creativitate, antreprenoriat” – proiect cu finaţare 

europeană prin Centrul Europe Direct al Camerei de 

Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, “Elevul bistriţean şi 

fapta lui bună” – proiect de educaţie cetăţenească 

finanţat de Primăria Bistrița etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca multe şcoli şi grădiniţe din oraş, judeţ şi 

ţară dascălii derulează parteneriate. Acestea se 

concretizează în diverse activităţi care contribuie 

atât la creşterea experienţelor educaţionale, cât şi la 

stabilirea unor relaţii bilaterale între elevi. Cadrele 

didactice şi elevii şcolii au participat împreună cu 

elevii şi dascălii altor şcoli sau grădiniţe la diferite 

manifestări culturale, concursuri și ateliere practic-

aplicative, activităţi practic-aplicative din  diferite 

domenii (arte, ştiinţe, tehnologii, sport, Go, etc.), 

cursuri de limbi străine, jocuri de socializare, 

drumeţii, excursii, dar şi activităţi recreative 

Recent implementat în şcoală, Programul 

“Şcoală după Şcoală” este o continuare a ofertei 

şcolii. A fost gândit ca o alternativă pentru utilizarea 

eficientă a timpului liber al elevilor, cât şi ca sprijin 

pentru părinţii ocupaţi. În acest program sunt 

cuprinse pe lângă  activităţile de supraveghere şi 

îndrumare în efectuarea temelor şi activităţi 

remediale şi de dezvoltare pentru elevii capabili de 

performanţă, activităţi de cunoaştere, intercunoaştere 

şi  dezvoltare personală, activităţi de încurajare a 

lecturii independente, proiecte tematice, activităţi 

practic-aplicative din  diferite domenii (arte, ştiinţe, 

tehnologii, sport, Go, etc.), cursuri de limbi străine, 

jocuri de socializare, drumeţii, excursii, dar şi 

activităţi recreative.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca un răspuns la marile schimbări care s-au 

produs în societatea românească după 1989, Şcoala 

Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a înfiinţat în anul 2002 



prima clasa în alternativa educaţională Step by Step. 

În prezent, în şcoală funcţionează 6 clase în 

alternativa educaţională Step by Step (o clasă de 

pregătitoare, două clase I, o clasă a II-a, o clasă a III-

a şi o clasă a IV-a).  
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O relaţie eficientă între dascălii învăţământului 

primar şi părinţii elevilor s-a realizat printr-o comunicare 

bilaterală clară şi printr-o varietate de mijloace de 

implicare a acestora în viaţa şcolii. Au reuşit împreună să 

dezvolte baza didactico-materială a claselor. Un mare 

sprijin în desfăşurarea activităţilor şcolare şi 

extracurriculare îl oferă  Asociaţia părinţilor “Prietenii 

Elevilor Nr. 1” care s-a implicat în modernizarea sălilor 

de clasă prin achiziţionarea de mijloace de învăţătmânt 

moderne, a acordat premii elevilor şcolii cu rezultate 

deosebite la olimpiadele şcolare. 

 În al 50-lea an al Şcolii Gimnaziale Nr. 1, 

Bistriţa, colectivul cadrelor didactice care predau în  

învăţământul primar este constituit din 33 de persoane: 

26 de profesori  învăţământ primar, 6  învăţători şi 1 

profesor intinerant. 

 

Prof. Crina Moldovan            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOI… dascălii de azi… 

 

Candale Lucia – învăţătoare, gradul I Dreptate Lucia- învăţătoare, gradul I 

 

Buta Valeria – învăţătoare, gradul I - şef de catedră clasele 

pregătitoare 

Stupinean Ioana – profesor învăţământ primar, definitivat 

Toma Nicoleta – profesor învăţământ primar, gradul I Mânzat Anişcuţa Daniela – profesor învăţământ primar,  

definitivat 

Moldovan Doris – profesor învăţământ primar, definitivat 

(suplinitor calificat) 

Cheţa Olimpia Maria – profesor învăţământ primar, gradul I  

Mureşan Emilia Maria – profesor învăţământ primar,  

 definitivat 

Gall Anna Aranka – profesor învăţământ primar, gradul I 

Vamanu Lenuţa – profesor învăţământ primar, gradul I Pop Leontina – profesor învăţământ primar, gradul I 

Brănişteanu Iacob – profesor învăţământ primar, gradul I Deneş Maria – profesor învăţământ primar, gradul I 

Petruţ Jenica – profesor învăţământ primar, gradul I - şef de 

catedră clasele I 

Telcean Dorina – profesor învăţământ primar, gradul I - şef de 

catedră clasele a III-a 

Moraru Alina – profesor învăţământ primar, definitivat Lupoaie Ionela Cristina – profesor învăţământ primar,  

gradul I 

Rusu Maria Irina – profesor învăţământ primar, gradul I 

 

Salanţă Daniela Aurelia – profesor învăţământ primar, gradul I 

Chereja Florica – profesor învăţământ primar, gradul I 

 

Condrate Lucreţia- învăţătoare, gradul I 

Buta Florina Anamaria – profesor învăţământ primar,  

definitivat 

Petrina Mărioara – profesor învăţământ primar, gradul I 

Vlaşin Florina Narcisa – profesor învăţământ primar, 

definitivat 

Titieni Corina- învăţătoare, gradul I 

Pătraş Andreea Cosmina – profesor învăţământ primar, 

definitivat 

Petri Alina Maria – profesor învăţământ primar, definitivat 

Moldovan Marcela – profesor învăţământ primar, gradul I -

şef de catedră clasele a II-a 

Todea Monia – profesor învăţământ primar, gradul I - şef de 

catedră clasele a IV-a 

Dărăban Alina – profesor învăţământ primar, gradul I Moldovan Crina – profesor învăţământ primar, gradul I 

 


