
Prezentarea întâlnirii cu absolvenții Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” 

Sighetu Marmație 

 

Azi, 21.02.2019 , a avut loc întâlnirea cu absolvenții Liceului Pedagogic 

”Taras Șevcenko” Sighetu Marmație, în cadrul Activității nr. 4 a  Proiectului 

privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, 

Beneficiar:  Liceul Pedagogic Taras Sevcenko– Sighetu Marmatiei, Titlul 

subproiectului: Bacalaureat – temelia unei cariere de succes, Acord de grant nr. 

463/SGL / R II.  Întâlnirea are următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea  Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE); 

2. Prezentarea absolvenților și a parcursului profesional și personal al acestora. 

3. Discuții libere între elevi, absolvenți și profesori. 

 

1. Domnul profesor Pițura Casian mulțumește absolvenților pentru că ne-au omorat 

cu prezența la această activitate și pentru implicarea în evenimentele importante 

din viața liceului.  Se prezintă  Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), 

activitățile care s-au desfășurat până în prezent (Activitatea 1-testarea inițială a 

elevilor din grupul țintă, Activitatea )  

Domnul Pițura dă cuvântul absolvenților, care, pe rând se prezintă și vorbesc 

despre parcursul lor profesional și personal: 

- Ene Casian, a absolvit Profilul real, Specializarea matematică-informatică, 

promoția 2010. Absolventul precizează faptul că a fost elev al liceului din clasa I 

până în clasa a XII, în perioada în care unitatea de învățământ a avut și nivel 

primar și nivel gimnazial. A a absolvit ca șef de promoție, cu media 10 (zece).  Nu 

regretă niciun moment din viața de elev și este mândru să se prezinte ca absolvent 

al acestui liceu. A absolvit Facultatea de Informatică din cadrul Universității de 

Nord Baia Mare, lucrează în prezent ca administrator de rețea la Școala 

Gimnazială George Coșbuc Sighetu Marmației și se consideră un om realizat. 

- Grijac Rebeca, a absolvit Profilul vocațional, Specializarea învățători-

educatoare, promoția 2006. A lucrat 2 ani după absolvire ca educatoare 

suplinitoare, după care s-a titularizat. A absolvit și cursurile Facultății de Științe 

ale Educației din cadrul UBB și cursurile masterale din cadrul aceleiași facultăți. 

În prezent este educatoare titulară la grupa mixtă-ucraineană din cadrul Grădiniței 

cu program prelungit nr. 8 Sighetu Marmației și se consideră realizată din punct 

de vedere personal și profesional.  Elevii liceului o cu cunosc pe absolventă 

deoarece se efectuează practică pedagogică la această grupă. Menționează faptul 



că întotdeauna a considerat învățătura cheia succesului personal, îi îndeamnă pe 

elevi să persevereze în efortul de a se autodepăși și le urează succes. 

- Kraucsuk Mihaela,  a absolvit Profilul uman, Specializarea filologie, promoția 

2004. A urmat cursurile Facultății de Limbi și Literaturi străine din cadrul 

Universității București, specializarea lb. ucraineană-lb. engleză. Se simte onorată 

din dubla ipostază de absolvent și profesor, în prezent fiind profesor titular pe o 

catedră de lb. engleză și lb. ucraineană de la Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko”. 

Își consideră cariera ca fiind un vis împlinit. Îi îndeamnă pe elevi să nu uite 

niciodată de unde provin, să se simta onorați de faptul că sunt elevi ai acestui liceu 

și etnici ucraineni. 

- Iurcuț Nicolae, a absolvit Profilul real, Specializarea matematică-fizică, 

promoția        . Este profesor de muzică, specializarea vioară la Școala de Arte 

Sighetu Marmației.  

- Matiuc Iasmina, a absolvit Profilul real, Specializarea matematică-fizică, 

promoția 2001. A urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie Oradea, în 

cadrul Universității Oradea. Consideră că studiul la liceul acesta i-a adus multe 

beneficii, fiindu-i acordate șanse egale ca ale celorlalți elevi de la alte licee. În 

prezent este Farmacist manager la Farmacia Sensiblu din Sighetu Marmației.  

Consideră ca numai prin învățătură îți poți depăși condiția și făuri un viitor mai 

bun. 

- Șofineț Mihai, a absolvit Profilul real, Specializarea matematică-fizică, 

promoția 2001. În anul absolvirii a fost declarat admis la Academia de Poliție, în 

anul 2006 a facut parte din Detașamentul Operațiuni Speciale Baia Mare, iar din 

anul 2017 este Comandantul Detașamentului de Jandarmi Sighetu Marmație. 

Vorbește elevilor despre importanșa studierii limbilor ucraineană și rusă, 

precizând ca în diferite ocazii, inclusiv la examenul de admitere la Academie. 

Fratele său, tot absolvent al liceului, lucrează în cadrul IPJ CJ. 

- Dobra Mirela, a absolvit Profilul        , Specializarea, promoția 2001. Se 

mândrește ca fiind absolventa primei promoții a liceului pe care îl iubește. În 

prezent este profesor titular pe o catedră de limba și literatura română la Școala 

Gimnazială Rona de Sus. 

- Dobra Ivan, a absolvit Profilul        , Specializarea, promoția 2001. A urmat 

cursurile Academiei de Poliție. Precizează împortanța studierii limbii ruse, 

cunoașterea temeinică a acesteia dă multe oportunități elevilor acestui liceu. Îi 

mulțumește domnului prof. Ferțadi, pe care în consideră un adevărat mentor. 

- Mesaroș Marius 

1. Diverse. 



Domnul director prezintă cadrele didactice, situația școlii, dotările și condițiile 

de școlarizare. Astfel, se subliniază ideea că elevii au asigurate majoritatea condițiilor 

pentru școlarizare, fiind depășite problemele cu încălzirea din trecut,  și că derularea 

acestui proiect aduce un plus de valoare școlii și va avea un mare impact asupra 

dezvoltării armonioase a elevilor. 

Se prezintă și se discută despre Proiectul PNDL în care este încadrat și Liceul 

Pedagogic ”Taras Șevcenko” Sighetu Marmației începând cu anul școlar/data. 

 

 


