
Bacalaureat – temelia unei cariere de succes. 
Întâlnire între generații la Liceul Pedagogic 

„Taras Șevcenko” 

 
 

Diversitatea activităților din proiectul ROSE se datorează inclusiv creativității 

unităților de învățământ, motiv pentru care astăzi avem în prim plan Liceul Pedagogic 

„Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, liceu ucrainean. 

Ce ne-a atras atenția la acest liceu a fost una dintre întâlnirile organizate în cadrul 

subproiectului Bacalaureat – temelia unei cariere de succes, întâlnire ce a adus față 

în față actuali elevi și absolvenți ai liceului. Astfel de întâlniri între generații au 

impact nu doar asupra actualelor generații, care află astfel despre viața de după 

absolvirea liceului, dar și asupra celor care au oportunitatea de a inspira prin propriul 

exemplu. 

Sub coordonarea profesorului Pițura Casian, nouă absolvenți* ai liceului au 

împărtășit din experiența lor: 

• Ene Casian a absolvit profilul real, specializarea matematică-informatică, promoția 

2010. 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. 

• Grijac Rebeca a absolvit profilul vocațional, specializarea învățători-educatori, 

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. 



• 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”. 

• Iurcuț Nicolae a absolvit profilul real, specializarea matematică-fizică. 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. În prezent este farmacist manager la Farmacia Sensiblu din 

Sighetu Marmației. 

• 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 Marmației. 

• Dobra Mirela face parte din promoția 2001. În prezent este profesor titular pe o 

catedră de limba și literatura română la Școala Gimnazială Rona de Sus. 

• Dobra Ivan a urmat cursurile Academiei de Poliție. 

• Mesaroș Marius. 

*Informațiile despre absolvenți au fost preluate de aici. 

  

În articolul de față am avut plăcerea de a discuta cu 2 foste eleve ale liceului 

„Taras Sevcenko”, care la momentul activității erau eleve în clasa a XII-a: 

Boiciuc Mariana Anca și Bodnaruc Svetlana. 

 

Boiciuc Mariana Anca este acum studentă la Facultatea de Științe, profil Ingineria 

produselor alimentare/ Controlul si Expertiza produselor alimentare la Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, iar Bodnaruc Svetlana este în prezent în concediu 

de maternitate, după liceu ea fiind însoțitor de zbor. 

 

  

http://www.liceulucrainean.ro/wp-content/uploads/2019/08/%C3%8Ent%C3%A2lnire-cu-absolven%C8%9Bii.pdf


Activitățile ROSE au însemnat pentru ele, în primul rând, activități remediale. „Am 

participat la ore pentru pregătirea la limba și literatura română și la matematică, 

ore care au avut loc cu aceiași profesori de la clasă. Ceilalți colegi au putut să 

aleagă și geografia. A fost benefic pentru noi, iar faptul că activitățile au fost 

gratuite a fost de real ajutor atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Am simțit un 

efort extra din partea profesorilor, efort pe care l-am apreciat.”, ne spune Svetlana. 

Anca adaugă că „Prin astfel de proiecte, ne putem înțelege mai bine.” Ambele foste 

eleve și-au arătat recunoștința față de profesorii implicați în ROSE și au subliniat 

importanța de a susține ore suplimentare cu profesorii de la clasa, în loc de alți 

profesori. 

Punctual, activitatea menționată la începutul articolului, cu foștii absolvenți, a fost cu 

siguranță de impact pentru ambele eleve. Diversitatea meseriilor prezente la 

absolvenți a fost o componentă importantă, întrucât a prezentat o perspectivă largă a 

ceea ce înseamnă viitorul și ce le poate rezerva acesta. Tocmai dinamismul activității 

a contribuit la intenția elevilor de a participa la această acțiune și a dus chiar la 

alegerea unora dintre ei de a continua studiile cu o facultate. 

„Am auzit cât de frumoși sunt anii studenției, cât de bine este să ai un loc de muncă și 

să nu depinzi de nimeni din punct de vedere financiar, ceee ce m-a făcut și pe mine să 

îmi doresc să urmez o facultate.” – ne povestește Anca. Pentru Svetlana, de exemplu, 

a rămas de impact povestea unor muzicieni care „aveau libertatea de a cunoaște 

multă lume, de a călători, de a cunoaște culturi diverse. Asta m-a inspirat cel mai 

mult. Ei au făcut asta prin muzică, eu am ales să fac asta prin zbor. După liceu, am 

devenit însoțitor de zbor. Momentan am oprit această activitate, pentru că sunt în 

concediu de maternitate.” 

Întrebate ce sfaturi au pentru elevii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat, 

ambele eleve au fost de acord că pe primul loc e munca depusă de tineri. Fără ea, nu 

apar rezultate. Mai mult decât atât, îi încurajează „Să fie ei înșiși chiar și la aceste 

examene. Când ai emoții, nu mai ești tu pentru că ești prea stresat. Nu vă 

desconsiderați în acele momente, dar nici înainte. E important să vă spuneți mereu 

că puteți face asta.” 

Pe lângă activitățile desfășurate prin intermediul proiectului ROSE, Liceul Pedagogic 

„Taras Sevcenko” este implicat în multe alte activități educaționale. Datorită 

profilului pe care îl are, acela de a oferi oportunitatea elevilor de a studia limba 

ucraineană, a fost de un real ajutor nu doar în viața de zi cu zi (atât Anca, cât și 

Svetlana au folosit limba ucraineană la locurile de muncă), dar și în contextul situației 

geopolitice actuale din Ucraina. Cele două foste eleve ne-au povestit cum elevii au 

făcut voluntariat la graniță și au venit în sprijinul unui număr mare de refugiați. 

 

Mulțumim mentorului Bălici Claudia pentru că a facilitat discuțiile cu liceul 

Pedagogic „Taras Șevcenko”. 

 


