
 22 

ŞCOALA DE AZI ŞI DE MÂINE 

Schimbările sociale şi politice din societatea românească aduse de revoluţia din 1989 au 

determinat şi în lumea şcolii o serie de înnoiri inevitabile.  

În ianuarie 1990, în şcoală, ca şi în toate întreprinderile  şi instituţiile din ţară, au avut loc 

alegeri ale organelor de conducere. În Generală 7, la conducerea şcolii, în urma votului tuturor 

angajaţilor, a ajuns director profesorul de matematică Mihai Casapu, secondat în funcţiile de 

adjuncţi de profesorul de educaţie fizică Ştefan Iliescu  şi de învăţătoarea Eufimia Hristea. 

Următoarele luni au fost de instabilitate, deoarece, în urma micşorării efectivului de elevi al 

unei clase, a crescut numărul de clase, ceea ce a dus la mărirea numărului de cadre didactice. În 

toamna anului 1990, din şcoală au plecat multe cadre didactice, dar au venit altele , astfel că putem 

vorbi de un nou colectiv. 

Şi la conducerea şcolii se produc modificări. În urma plecării învăţătoarei Eufimia Hristea, 

ca director adjunct a fost aleasă profesoara de limba română Gica Dumitru. După scurt timp, 

profesoara Gica Dumitru şi Ştefan Iliescu îşi dau demisia şi, în locul lor, profesorul Casapu 

cooptează în conducerea şcolii ca directori adjuncţi pe profesorul de educaţie fizică Nicolae 

Crestescu şi  pe învăţătoarea  Florica Lucuţ. 

Schimbarea principală, una dintre puţinele produse în primii ani de după 1989, a fost faptul 

că numărul elevilor într-o clasă a fost redus la 25, încât în Generală 7 aproape că s-a dublat numărul 

de clase. Iată situaţia efectivelor în acei ani: 

 

Anul 
Nr. clase / elevi 

Profesori Învăţători 
I – IV V- VIII TOTAL  

1989/90 51 / 1817 44 / 1697 95 / 3514 70 51 

1990/91 54 / 1679 60 / 1719 114 / 3398 117 54 

1991/92 54 / 1592 61 / 1737 115 / 3329 109 64 

1992/93 50 / 1465 56 / 1704 106 / 3169 107 50 

1993/94 53 / 14433 56 / 1620 109 / 3063 108 53 

1994/95 51 / 1396 54 / 1542 105 / 2938 108 51 

1995/96 47 / 1236 54 / 1424 101 / 2660 113 47 

1996/97 48 / 1156 54 / 1349 102 / 2505 110 48 

1997/98 44 / 1010 52 / 1268 96 / 2278 110 44 

1998/99 40 / 890 50 / 1191 90 / 2081 92 40 

  

 În următorii ani școlari populația școlară este în scădere, astfel că în jurul anului 2010 se 

stabilizază în jurul a 1000 de elevi, următorii ani aducând o ușoară creștere, mai ales prin apariția 

clasei pregătitoare. 

 

Anul școlar Nr.clase/nr.elevi Prof. Înv.-

inst.-

prof. 

 I-IV 

I-IV V-VIII TOTAL 

Clase/elevi 

  

1999-2000 35-800 44- 1103 79 1903 86 37 

2000-2001 29-729 39-1051 68 1780 79 32 

2001-2002 25-629 36-958 61 1587 77 31 

2002-2003 24-595 31-835 55 1430 65 29 

2003-2004 24-595 28-770 52 1365 54 32 

2004-2005 23-551 25-648 48 1199 53 30 

2005-2006 23-562 23-574 46 1138 50 30 

2006-2007 22-530 21-556  42 1091 53 36 
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2007-2008 20-471 21-534 41 1008 48 26 

2008-2009 20-493 20-514 40 1007 49 27 

2009-2010 20-516 20-502 40 1018 45 27 

2010-2011 19-516 18-494 37 1010 38 23 

2011-2012 20-545 16-445 36  990 35 23 

2012-2013 24-659 16-442 40 1101 42 26 

2013-2014  24-707 16-463 40 1170 38 30 

2014-2015 24-730 16-468 40 1198 39 27 

 

 

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, în anul 1990, clasele I-IV s-au mutat într-o altă 

locaţie, clădire de patru etaje, cu garsoniere, a firmei Euroconstruct, unde clasele au fost amenajate 

prin forţe proprii. Aici şi-au desfăşurat activitatea clasele primare până în 2001, când au revenit în 

clădirirle din strada Ion Ionescu de la Brad, nr.2. 

În mai 1995, se produce în şcoală decesul directorului, profesor Mihai Casapu. I.S.J. Timiş a 

numit cu delegaţie pe profesorul de matematică Gheorghe Lugojan, care a condus până în 

septembrie 1997, când îşi dă demisia, şcoala rămânând în anul şcolar 1997/1998 sub conducerea 

directorului adjunct, Nicolae Crestescu. 

Timid, cu greutate, se produc în şcoală câteva transformări. În1991, la solicitarea şcolii şi cu 

aprobarea I.Ş.J. Timiş, se înfiinţează clasele de învăţământ integrat sportiv – ramura handbal, iar în 

1992 clasele de învăţământ integrat sportiv – ramura atletism. Clasele cu profil de handbal îşi 

continuă activitatea şi în prezent, dar cele de atletism au fost desfiinţate, atletismul desfăşurându-se 

în cadrul ansamblului sportiv. Apar, apoi, clasele în care studiul limbilor moderne se face intensiv: 

limba franceză, din anul şcolar 1993 – 1994, limba engleză, din anul şcolar 1994 – 1995 şi limba 

germană, din anul şcolar 1995 – 1996. 

În anii 1991/1992, se pun bazele studierii informaticii. Iniţial, şcoala avea un calculator. 

Apoi, s-au adăugat alte 10, primite prin donaţie franceză şi încă unul prin finanţare Soros. Acestea 

constituie baza studiului informaticii, dezvoltată puternic după 1998. 

În perioada 1992-1995, se încearcă o diversificare a tipurilor de clase, prin organizarea de 

clase selecţionate, acţiune oprită în anii 1995-1997. Tot acum se reuşeşte realizarea unei săli tip 

"amfiteatru", cu multe locuri, în care se puteau ţine nu numai ore şi lecţii demonstrative, dar şi 

activităţi de anvergură. De asemenea, se reorganizează biblioteca şcolii, care, prin donaţii, ajunge la 

10725 de volume, astfel că se aprobă angajarea unui bibliotecar, în persoana doamnei Kosma 

Ileana. Realizările acestei perioade se datorează acţiunilor individuale ale unor cadre didactice 

deschise noului, dar o instituţie atât de mare necesita un program coerent de dezvoltare 

instituţională.  

Anul şcolar 1998 – 1999 marchează un veritabil moment de cotitură în evoluţia şcolii            

în urma ocupării, prin concurs, a postului de director de către Gica Dumitru (profesoară de limba 

română). Aceasta  a condus la înnoiri benefice pe toate palierele dezvoltării instituţionale: 

managerial, curricular, administrativ, al resurselor umane, al inserţiei în comunitatea locală. S-a 

constituit un consiliu de administraţie eficient, care a acţionat ca o echipă managerială competentă, 

s-a definit clar misiunea şcolii, a fost elaborat primul proiect coerent de dezvoltare instituţională şi 

s-a pus în practică o politică instituţională caracterizată prin dinamism, modernitate şi realism, 

concepută în conformitate cu reforma demarată de învăţământ după revoluţie. 

Noua conducere era decisă să şteargă definitiv amprenta negativă pusă asupra şcolii şi care îi 

făcea pe copii, dar şi pe cadrele didactice competente şi devotate instituţiei să se ruşineze cu 

emblema Generală 7. 

Atât elevii, părinţii, cât şi corpul profesoral au aderat la misiunea şcolii — aceea de a fi 

comprehensivă şi integratoare, capabilă să răspundă nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor 

copiilor. Cu acordul personalului didactic, al elevilor şi  al părinţilor, în şcoală s-au adoptat  trei 

direcţii strategice de dezvoltare:  

A) asigurarea de oportunităţi pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei şi folosirea lor în context curricular;  
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B) diversificarea ofertei curriculare prin crearea unor clase cu profil sportiv - ramura handbal; 

a unor clase de predare intensivă a limbilor străine; a unor clase în alternativa educaţională 

Step by Step;  

C) iniţierea procesului de transformare a instituţiei într-o şcoală incluzivă, prin integrarea 

şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

De asemenea, în 1998 s-au trasat și câteva  obiective specifice, pe termen scurt, care ulterior 

au devenit direcții permanente ale activității din școală: 

D) Reducerea abaterilor disciplinare și formarea unui comportament adecvat cerințelor vieții 

școlare și sociale. 

          E) Proiecte și programe menite a pune în practică viziunea școlii despre învățare și educație, 

care să răspundă și cerințelor elevilor, familiilor și societății. 

 

             

 

 


