
      Copiii sunt cel mai fru-
mos dar de la Dumnezeu. Ei 
sunt crescuţi cu dragoste şi 
responsabilitate, numai că 
de multe ori nu apreciază 
ceea ce primesc. Uneori uită 
sau ignoră valorile în care 
sunt crescuţi, astfel că devin 
vulnerabili, rebeli, lucru du-
reros pentru părinţi cât şi 
pentru profesori. (prof. Pop 
Dorina, revista 12, aprilie 
2005) 
     Consiliul Elevilor propu-
ne: să plantezi un copac la 
primăvară, să nu uiţi de zile-
le importante pentru ro-
mâni, să cânţi o colindă de 
Crăciun, să faci din natură 
prietena ta, să faci din dro-
guri duşmanul tău, să laşi 
ţigara deoparte şi să-i în-
demni şi pe prietenii tăi să 
facă la fel. (revista 10, no-
iembrie 2005) 

2002-2011, 9 ani de la primul număr  al  revistei   
-  opinii exprimate de-a lungul timpului - 

 Frecvenţa GRI  

     Această revistă este aş-
teptată de mulţi ani. Doresc 
ca ea să fie a elevilor şi 
pentru elevi, ca în paginile 
ei să-şi poată exprima păre-
rile, să găsească răspunsuri 
la unele întrebări, ca revista 
să fie o oglindă a activităţii 
desfăşurate în şcoala noas-
tră.(Tripon Octavian, direc-
tor, revista 1, decembrie 
2002) 
     Şcoala este un loc al 
educaţiei, dar şi al legării 
unor prietenii. Ea este un 
pas important şi obligatoriu 
pentru viitorul pe care mi-l 
doresc.(Daniela Ciordaş, 
clasa a X-a, revista 1, de-
cembrie 2002) 
     Şcoala din Suplac este 
cel mai bun grup şcolar ca-
re funcţionează în mediul 
rural din judeţ. (Şereş Ioan, 
inspector şcolar general al 

ISJ Bihor, revista 2, martie 
2003) 
     Apariţie revistei e un 
semn că şcoala noastră 
există şi trăieşte. (Costruţ 
Corina, clasa a VII-a B, re-
vista 2, martie 2003) 

     Şcoala din Suplac e dis-
ciplinată, modernă, plăcută 
şi are profesori buni. Fap-
tul că există revista şcolii 
înseamnă mult pentru o 
şcoală din România. (Eca-
terina Ciordaş, părinte, re-
vista 6, mai 2004) 

Rev i s t a  
Grupu l u i  Şco l a r  I ndus tr ia l  Sup lacu  de Barcău  
număr  fest i v  ded i cat  Z i le l o r  Şco l i i   
ed i ţ i a  î nt â i ,  12-13 mai  2011  
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     Comuna Suplacu de Barcău e 
atestată documentar pentru în-
tâia oară între anii 1291- 1294. 
Au trebuit să treacă peste 500 
de ani până să fie ridicată prima 
şcoală aici, în anul 1754, pe lângă 
Biserica reformată. E vorba de 
Şcoala confesională reformată 
pentru băieţi. Fetele vor trebui 
să mai aştepte 140 de ani pentru 
a avea şi ele, din 1894, propriul 
spaţiu de învăţământ. 
     Ulterior, apar Şcoala confesi-
onală romano-catolică, ce a func-
ţionat  în 
clădirea ca-
re adăpos-
teşte în pre-
zent dispen-
sarul veteri-
nar şi Şcoala 
confesională 
g r e c o -
catolică. În 
toate şcolile amintite, limba de 
predare era cea maghiară. 
     După Marea Unire din 1918, 
statul român construieşte pe 
strada Minerilor prima clădire a 
şcolii unde se va preda româneş-
te. Şcolile cu predare în limba 
română, respectiv maghiară vor 
funcţiona în paralel până în 1960, 
când se vor unifica. 
     În timp, datorită creşterii 
populaţiei şi, implicit a numărului 

de copii, se impune construirea 
unui nou edificiu care să cores-
pundă nevoilor educaţionale ale 
comunei. Astfel apare şcoala în 
care învăţăm astăzi, cu o vechi-
me de 42 de ani: în 1969 se dă în 
folosinţă corpul A de clădire, la 
care se adaugă treptat, corpul B, 
atelierul mecanic, sala de sport 
şi corpul C de clădire. 
     Şcoala cu clasele I-X, cum s-a 
numit iniţial, e transformată în 
1991, în Liceul Teoretic Suplacu 
de Barcău, iar din 1993, denumi-

rea şcolii este Grup 
Şcolar Industrial.  
       Făcând un mic 
bilanţ, acesta adă-
posteşte în pre-
zent 55 de săli de 
clasă, 5 laboratoa-
re, 3 cabinete de 
informatică, un 
centru de docu-

mentare şi informare cu sală de 
lectură, acces la internet şi o bi-
bliotecă, 2 ateliere, o sală de 
sport, 3 terenuri de sport.Dacă 
în anul şcolar 1899-1900, se 
aflau 2 dascăli şi 184 de copii,  
iată că  în anul şcolar 2010-2011, 
numărul total al copiilor înscrişi 
la grădiniţă şi şcoală  a fost de 
1341, de grijă purtându-le peste 
100 de cadre didactice, personal 
Tesa şi auxiliar.  

1754-2011,  
257 de ani de şcoală la Suplacu de Barcău  
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Păreri despre ziua şcolii      
 
    Pentru 
prima dată, 
GRI Suplacu 
de Barcău 
organizează 
Zilele Şcolii. 
Toată lumea 
s-a pregătit 
intens pentru două zile de activi-
tăţi diverse, muzicale, sportive, 
culturale sau de altă natură. Fiind 
la prima ediţie, am cerut elevilor 
din clasa a VIII-a A să-şi spună 
părerea despre acest eveniment. 

 
Eu cred că Ziua Şcolii e un 
bun prilej de a sărbători gru-

pul şcolar de care aparţinem, pen-
tru că prin aceste două zile, ne pu-
tem arăta mândria, respectul şi ad-
miraţia faţă de şcoală. (Zetocha 
Alina) 
Este o idee foarte bună, 
deoarece avem ocazia să 
facem activităţi interacti-
ve, să ne cunoaştem, să legăm noi 
prietenii. (Busuioc Renata) 

Mi se pare o idee foarte 
bună, deoarece ni se mai 
oferă şi un pic de pauză de 
la atâta şcoală, deşi există 

sfârşitul de săptămână. (Chira 
Cătălina) 
Părerea mea este că Ziua 
şcolii înseamnă o zi de săr-
bătoare în care toţi cei ce 
aparţin de şcoală se pot distra,dar  
mai este şi un prilej pentru a se 
organiza activităţi educative. 
(Cătălinoiu Andrea) 

Cred că Ziua Şcolii ar trebui 
să dureze mai mult de două 
zile, poate chiar o săptămâ-

nă. Elevii sigur apreciază o mică 
pauză după un program atât de în-
cărcat şi de stresant. (Argyelan 
Claudiu) 
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Profesorul ideal 
păreri ale elevilor  
publicate în revista şcolii 
 
Profesorul  ideal  
*e punctual. 
*trebuie să fie bun, să ne 
pedepsească aspru 
*e bun şi respectuos 
*e inteligent şi indulgent 
*explică bine lecţiile şi nu e 
plictisit 
*trebuie să predea bine lecţiile,

să nu fie foarte serios şi să nu 
strige la noi 
*trebuie să fie vorbăreţ, tânăr, 
pe mintea noastră şi, uneori, 
sever 
*e înţelegător şi, dacă mai 
rămâne timp din oră, stă de 
vorbă cu noi 
*iubeşte copiii şi îi ceartă, dar 
cu măsură 

        După  Reforma învăţământu-
lui din anul 1948, în comuna 
Suplacu de Barcău au funcţionat  
Şcoala elementară română cu cla-
sele I-VII, avându-l ca director pe 
domnul  Fluieraş Ioan, până în 
anul 1953, după care, până în 
1954, pe domnul Gal Gheorghe 
şi  Şcoala elementară maghiară cu 
clasele I-VIII, avându-i ca direc-
tori pedomnul Kocsis Iozsef, apoi, 
din 1956, pe domnul Betuker 
Ioan.  În 1961, cele două şcoli  
s-au unificat, limba de predare fi-
ind atât română cât şi maghiară. 
La conducerea insituţiei s-au pe-
rindat Gal Gheorghe şi, din 1964, 
Pop Ioan.  
     Din anul 1969, instruirea elevi-
lor se va face în localul în care ea 
se desfăşoară şi în prezent. Con-
strucţia clădirii s-a impus ca urma-
re a dezvoltării social-economice 
a comunei, a generalizării învăţă-
mântului de 8 ani şi a creşterii nu-
mărului populaţiei şcolare. Din 
anul şcolar 1971-1972 a funcţio-
nat Şcoala cu clasele I-X, care, un 
an mai târziu, a fost cuprinsă în 
experimentul Inspectoratului Şco-
lar al judeţului Bihor, primind de-
numirea de Şcoală Unică Experi-
mentală. Directoare era doamna 
Teodor Otilia. 
     În anul şcolar 1974-1975, s-a 
t r e c u t  l a  g e n e r a l i z a r e a 
învatamântului de 10 ani, fiind în-

fiinţată treapta întâi de liceu, cu 
profil real umanist şi industrie 
uşoară. Din anul şcolar 1980-1981, 
specializările treptei întâi de liceu 
s-au schimbat – mine, petrol, geo-
logie şi industrie uşoară-confecţii 
de îmbrăcăminte – ele fiind impuse 
de necesarul de forţă de muncă al 
comunei. Director coordonator este 
numită doamna Mascaş Silvia. În 
perioada 1989-1991, şcoala este 
condusă de domnul Ilieş Moise. 
Din 1.09.1991, se înfiinţează Lice-
ul Teoretic Suplacu de Barcău, ca-
re, 2 ani mai târziu, e transformat 
în Grup Şcolar Industrial. Liceul e 
condus de doamna Nistor Silvia 
până în 1998, când funcţia  e prelu-
ată de actualul director, domnul 
Tripon Octavian.  
    Din anul şcolar 1993-1994, în 
cadrul Grupului Şcolar Industrial 
Suplacu  de Barcău funcţioneză trei 
clase de Şcoală profesională, anul 
I, II şi III, profil mecanic-petrol, 
specializarea mecanic echipamente 
pentru foraj-extracţie, precum şi 
clase de liceu profil mecanic, 
specializarea tehnician mecatronist. 
Specializările sunt în concordanţă 
cu cerinţele comunităţii locale, 
asigurând forţa de muncă pentru 
întreprinderile din comuna noastră, 
Grup Zăcăminte OMV—S.C. 
Petrom S.A Suplac, Rafinăria 
Suplac, PSV Suplac. 

 
   Lucrarea dascălilor este mult mai grea şi mai mare decât lucrarea mâinilor. 

       Ioan Gură de Aur 

Dascăli care s-au perindat pe la conducerea şcoli i  
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22 aprilie 2009 
Tema: Ziua Pământului,  

prezentarea unui program artistic cu elevii clasei a III-a A 
Organizator: înv. Varga Csilla 

9 mai 2007 
Tema: Călătorind prin Europa, atelier de creaţie  

constând în prezentarea machetelor a 12 ţări 
Realizatori: toate clasele V-VIII şi clasa a IV-a A,  

înv. Varga Csilla 

26 septembrie 2008 
Tema: Ziua limbilor Europene,  

expoziţie cu lucrări realizate de clasele 
a VII-a A şi B, ce prezintă monumente din Franţa 

Organizator: prof. limba franceză Razi Laura 

1 decembrie, 2008 
Tema: Obiecte populare româneşti, 

expoziţie de obiecte vechi aduse de elevii şcolii 
Organizatori: prof. istorie Crăciun Levente,  

prof. desen Nemeş Ioana,  
prof. documentarist Chira Brînduşa 
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Din activitatea elevi lor şi profesori lor  
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4 aprilie 2010 
Tema: Bucuria învierii, expoziţie de Paşti,  

realizată cu elevii clasei a VII-a A 
Organizatori: prof. religie Scurt Viorel,  

prof. engleză Szabo Florina,  
prof. documentarist Chira Brânduşa 

4 iunie 2009 
Tema: Festival de teatru în aer liber, prezentare de scenete şi  

piese de teatru de către elevi 
Organizator: prof. limba română  

Ciocan Andrei 

14 februarie 2010 
Tema: Miss şi Mister Liceu,  

spectacol-concurs 
Organizatori: prof. psiholog Florin Carina,  

prof. istorie Crăciun Levente, 
 prof. documentarist Chira Brînduşa 

21 decembrie 2010 
Tema: Şezătoare de iarnă,  

spectacol cu obiceiuri de Crăciun 
Organizatori: prof. română Dubacs Sonia şi Scurt Mălina,  

prof. religie Scurt Viorel,  
prof. muzică Popoviciu Elena, prof. chimie Dondoş Codruţa,  

înv. Jipa Mihaela, Fazekas Erika, Szabo Ecaterina 
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