CATEDRA DE ISTORIE
„Discipulus est prioris posterior dies” (lat)
- Ziua de azi este ucenica zilei de ieri
Încă de la înființarea acestei prestigioase instituții de
învățământ, în catedra de istorie au activat numeroase cadre
didactice care, de-a lungul timpului și-au pus în slujba școlii
toată știința, priceperea și talentul pentru a învăța, educa și
modela tânăra generație.

universală. Alături de aceste aspecte, în atenția cadrelor
didactice a fost permanenta pregătire profesională- dobândind
în decursul timpului toate gradele didactice. De asemenea,
elevii au fost stimulați și pregătiți de profesorii lor pentru a
obține rezultate foarte bune la olimpiade și la celelalte
concursuri școlare, dar și la tezele unice sau la examenul de
Capacitate. Dintre elevii școlii noastre care s-au remarcat la
Olimpiada Națională de Istorie amintim pe elevul Chiorean
Septimiu- mențiune, dar și pe elevele Bianca Nechiti și
Maria Bechiș, care au obținut punctaje bune pentru acest
nivel și care au fost pregătiți de d-na prof. Elena Iacoban.
Alte activități ale cadrelor didactice - de altădată și
de astăzi- au avut în vedere participarea la cercuri
pedagogice, consfătuiri și diferite cursuri de pregătire și
perfecționare. Alături de elevii școlii noastre, au fost
implicați în numeroase activități extrașcolare: excursii
tematice la obiective istorice, concursuri, expoziții, mese
rotunde, organizate cu ocazia celebrării unor momente
istorice importante: Ziua Națíonală- Marea Unire, Unirea
Mică, Ziua Europei, Ziua Eroilor, Holocaust-ul etc.
Prof. Monica Orban

Procesul instructiv-educativ în această scoală s-a
derulat pe baza unei foarte bune pregătiri profesionale de care
au dat dovadă în decursul anilor, oameni cu adevărat dedicați
școlii și elevilor:
prof. Maria Boca;
prof. Elena Iacoban;
prof. Florica Mureșan †;
prof. Livia Săcărea †;
prof. Anna Suciu;
prof. Dionisie Morar;
prof. Petra Răchitan;
prof. Sonia Paraschiva;
prof. Sur Genica †;
prof. Alexandrina Tămășan;
prof. Zsejki Elisabeta †;
Astăzi catedra de istorie activează prin d-na prof.
Monica Ioana Orban și dl. prof. Mihai Hektor.
Întregul demers didactic desfășurat de acești inimoși
profesori s-a canalizat spre a transmite elevilor cunoștințele
specifice disciplinei Istorie , pentru a contribui la formarea
unei atitudini corecte față de valorile naționale , de conservare
și de promovare a acestora , dar și pentru cele din istoria

