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FESTIVITATEA DE PREMIERE A ELEVILOR OLIMPICI PENTRU REZULTATE
DEOSEBITE OBŢINUTE LA OLIMPIADELE NAŢIONALE, INTERNAŢIONALE ŞI LA

CONCURSURILE PENTRU ELEVI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL

În data de 18 noiembrie 2013 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, împreună cu Consiliul
Judeţean Cluj,  a organizat  Festivitatea de premiere a elevilor şi  cadrelor didactice
care  au  obţinut  rezultate  de  excepţie  la  Olimpiadele  Naţionale  şi  Internaţionale,
precum şi la Concursurile Naţionale pentru elevii din învăţământul special.

Elevii cu deficienţe de vedere din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-
Napoca au avut bucuria de a fi premiaţi de către domnul Inspector şcolar general Valetin
Claudiu CUIBUS şi de către Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea UIOREANU,
alături  de elevii  din şcolile de masă pentru rezultatele deosebite obţinute la Concursul
Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Vedere organizat în perioada 18 – 20 aprilie 2013
de către Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad.

Elevii care au obţinut rezultate foarte bune la concurs sunt:
1. Florin SCROB, clasa a XII-a – Premiul I la Citire rapidă în Braille
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2. Petre PRUNDARU, clasa a XII-a – Premiul al II-lea la istorie
3. Florin SCROB, clasa a XII-a – Menţiune la Limba şi literatura română
4. Krisztian KOVACS, clasa a VIII-a – Premiul I la Matematică
5. Constantin BOŢILĂ. Clasa a VIII-a – Premiul al II-lea la Citire rapidă în Braille
6. Denisa DANCIU, clasa a VIII-a – Premiul al III-lea la Limba engleză
7. Alexandra NĂNEŞTEAN, clasa a VIII-a – Menţiune la Limba şi literatura română
8. Sebastian BUDUŞAN, clasa a VIII-a  – Menţiune la Tehnologia informaţiilor  şi  a

comunicaţiilor

Obţinerea  acestor  performanţe  de  către  elevii  cu  deficienţe  de  vedere  a  fost  posibilă
datorită devotamentului şi implicării cadrelor didactice din cadrul instituţiei noastre:

1. Silviu  Valeriu  VANDA,  profesor  de  istorie  şi  director  adjunct  al  Liceului  Special
pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca

2. Adriana ONDREIOV, profesor de matematică
3. Emanoil BOBOIU, profesor preparator
4. Adela Ioana BARNA, profesor psihopedagog
5. Beatrice PINTEA, profesor de limba şi literatura română
6. Elisabeta PINTILIE, profesor de limba engleză



Recunoaşterea performanţelor elevilor cu deficienţe de vedere reprezintă un pas foarte
important  pentru  identificarea  nivelului  de  pregătire  în  raport  cu  potenţialul  lor  real,
reprezentând un punct de lansare şi o sursă de motivaţie pentru elevii cu deficienţe de
vedere din generaţiile viitoare şi  contribuind la creşterea încrederii  în forţele proprii  ale
acestor elevi. De asemenea, premierea elevilor cu deficienţe de vedere alături de elevii din
şcolile de masă reprezintă o modalitate de integrare socială şi de conştientizare a ceea ce
înseamnă obţinerea unor performanţe educaţionale, crescând astfel şansele de formare şi
integrare profesională.

Mulţumim  în  acest  sens  domnului  Inspector  Şcolar  General  Valentin  Claudiu  Cuibus,
domnului  Preşedinte  la  Consiliului  Judeţean  Cluj  Horea  Uioreanu,  doamnei  inspector
Laura Ionescu şi doamnei Andreea Jucan.
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