DINCOLO DE APARENȚE

„ESENȚE”
În contextul tranziției pe care o parcurge întreaga societate românească, școala încearcă
să-și identifice modelele viabile, să se primenească periodic, să se reinventeze pentru a face față
provocărilor continue din lumea postmodernă. Dascălii, ca oameni ai școlii, sunt o parte
importantă a oricărui sistem de învățământ. Noi avem apanajul incontestabil al modelării
viitorului. Prin urmare, conştienţi de menirea pe care ne-am asumat-o, purtăm în suflet
entuziasmul şi în gând povara triplei răspunderi – în faţa propriei persoane, în faţa adultului de
mâine şi în faţa societăţii pe care o va croi acesta – și acționăm în consecință.
În anul şcolar 2016-2017, un grup de profesori inimoși din colegiul nostru, care
promovează învățământul integrat, învățarea centrată pe elev, evaluarea de progres, formativă,
stimularea inițiativelor prietenoase cu mediul și alte teorii de succes la nivel teoretic, a avut
inițiativa de a înființa revista școlară Esențe. Raportându-se la trecut, această revistă devine o
formă de exprimare a preţuirii pe care o poartă colectivul unităţii şcolare pentru generaţiile care
au clădit renumele instituției. Ȋmbrăţişând prezentul, reprezintă o carte de vizită, oglinda fidelă a
esenţei ce ne conferă unicitate în contextul celorlalte unităţi de învăţământ. Totodată, privind cu
demnitate şi cu încredere viitorul, este o formă de exprimare a încrederii în actuala echipă de
elevi şi profesori ai liceului. Aşadar, revista se dorește o treaptă indispensabilă evoluţiei
spirituale şi culturale a comunităţii pe care o reprezintă. Indiscutabil, o revistă şcolară stabileşte o
legătură directă între şcoală, familie şi societate, între individ şi colectivitate, permițând
identificarea identităţii în alteritate, a unităţii în diversitate și a sincroniei în diacronie.
Odată ideea încolțită, primul pas a fost conceperea și scrierea proiectului de reînfiinţare a
unei reviste școlare în Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare și constituirea
cadrului procedural. A urmat etapa de organizare: cele două inițiatoare ale proiectului, doamnele
profesoare Aurelia-Gabriela Vanca și Anca-Minodora Costin Hendea, au propus o
revistă-mozaic, în care să se poată regăsi toți elevii și toți profesorii colegiului, care să cuprindă
în echipa Esenţelor voci puternice şi distincte din corul cetăţii, să reflecte complexitatea vieții de
licean, să încerce redarea inefabilului spirit şincaist. A fost constituită echipa de proiect, au fost
stabilite sarcinile de lucru și termenele, au fost identificate sursele de finanțare. Proiectul a fost
aprobat de domnul director prof. Cristian Heuberger.
Primul număr al revistei a apărut în urma unui efort de şase luni și a fost lansat cu prilejul
celebrării patronului spiritual al colegiului – cărturarul iluminist Gheorghe Şincai, din 28
februarie 2017. Recunoaşterea valorii sale a venit odată cu obținerea locului I la Concursul
Revistelor Şcolare, faza județeană și cu participarea revistei la faza națională, jurizată la
Bucureşti, unde i-a fost acordat Titlul de laureat la Concursul Revistelor Şcolare, în iunie 2017.
A urmat numărul 2 al revistei, în luna martie a anului 2018, din nou locul I la Concursul
Revistelor Școlare, faza județeană, iar acum, în an centenar, a fost lansat cel de-al treilea număr.
Reţeta succesului este complexă: presupune conlucrare, seriozitate, responsabilitate într-o
echipă formată din elevi, profesori, colaboratori care încearcă să pună în lumină esenţa sufletului
mereu tânăr, echipă care (şi-)a creionat portretul generic de explorator aflat permanent în
căutarea sinelui, a adevărului, a frumosului.

