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Bine aţi
venit !

Istoricul comunei Surduc
Comuna Surduc se desfăşoară în partea central - estică a judeţului Sălaj, judeţ situat în nord - vestul României.
Comuna se găseşte la contactul a patru unităţi de relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna - Gârbou,
Depresiunea Almaj - Agrij şi Culmea Prisnelului. Teritorial, comuna se învecinează spre nord - vest cu oraşul Jibou,
spre nord cu comuna Băbeni, spre sud - est cu comuna Lozna, spre sud cu comunele Cristolţ şi Gârbou, iar spre sud vest cu comuna Bălan. Teritoriul comunei este traversat de cursul mijlociu al Someşului.
Comuna Surduc are o suprafaţă de 71,42 km2. Satele comunei Surduc sunt: Surduc, Tihău, Brâglez, Cristolţel,
Solona, Teştioara, Turbuţa. Prin comuna Surduc trece magistrala feroviară Bucureşti - Braşov - Topliţa - Deda - Dej
- Jibou - Baia Mare - Satu Mare. Comuna este străbătută de două drumuri naţionale: DN 1H şi DN 1G.
Reşedinţa comunei, Surduc, este situată la 10 km de Jibou (cel mai apropiat oraş) şi la 35 km de Zalău, reşedinţa
judeţului Sălaj.
Localitatea Surduc este atestată documentar din anul 1554. Monografia judeţului Solnoc - Dăbâca, apărută la
Dej în 1903, conţine informaţii despre satul Surduc. Astfel, în anul 1713 satul Surduc avea 4 iobagi, 7 slugi care
trăiau în 11 case şi mai erau 8 case pustii. Reiese, din aceste date, că erau aproximativ 50 - 60 de locuitori. În anul
1750 sunt menţionate 55 case, din care 42 erau ale unor iobagi, deci satul avea circa 300 locuitori.
Situaţia demografică a localităţii Surduc.
Anul

Numărul de
locuitori

Anul

Numărul de
locuitori

1830
1844
1857
1867
1886
1891
1900

454
657
584
630 (40 şcolari)
470
686
736

1930#
1941
1956
1966
1977
2002

1217
1285
1757
1667
1536
1367

# români = 865; maghiari = 152; germani = 9; ruşi = 5; evrei = 108; ţigani = 67; nedeclaraţi = 11
Populaţia comunei, conform recensământului din anul 2002, era de 4.026 locuitori, localitatea Surduc având
1.367 locuitori.
Recensământul populaţiei din anul 2011 a stabilit următoarea situaţie: populaţia comunei Surduc este de 3415
locuitori (români - 3204; maghiari - 11; rromi - 196).

Istoricul şcolii

Primele menţiuni despre şcoală datează din anul 1867 când în satele Surduc şi Solona era ,, docente
ambulant “ Gavril Balmoş. În anul 1887 la şcoala confesională din Surduc învăţau 40 de elevi la o populaţie
de 630 de suflete
În anul 1894 s-a construit, prin contribuţia sătenilor, un local propriu pentru şcoala confesională, compus
dintr-o sală de învăţământ şi un coridor. În anul 1898 învăţătorul Berindean Florian înscrie 24 de şcolari
plus 14 „repetiţionali”. În anul 1899 la şcoala confesională învăţător era Cozma Ioan, care ţinea cursuri de
trei ori pe săptămână câte două ore, restul predând în Solona. În anul 1899 şcoala confesională se închide şi
se va redeschide abia în anul 1901, când învăţătorul Tomşa Vasile predă scrisul şi cititul, operaţiile aritmetice
şi-i învaţă pe elevi cântece bisericeşti. În anul 1900 s-a construit localul pentru şcoala de stat şi grădiniţă de
copii, ambele destinate învăţământului în limba maghiară. În anul 1913 se construieşte prima biserică de
piatră.
Din anul 1919 începe învăţământul de stat în limba română, primul dascăl fiind Panorariu Teodor, care a
activat la noi până în anul 1940.
În urma ,,Diktatului de la Viena”, în perioada 1940-1944,
învăţământul s-a desfăşurat în limba
maghiară. Învăţământul în limba română se reia în anul şcolar 1944-1945, iar din 1946-1947 se deschide
grădiniţa română.
Începând cu anul şcolar 2005 - 2006 şcoala noastră a devenit Grup Şcolar.
Din anul şcolar 2009 - 2010 Grupul Şcolar Surduc a devenit Liceu Tehnologic.
Misiunea şcolii
„Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc va urmări descoperirea talentelor, dezvoltarea aptitudinilor şi
îndrumarea elevilor spre domeniile corespunzătoare înclinaţiilor şi capacităţilor fiecăruia. Vor fi
promovate valorile democraţiei, responsabilităţii, toleranţei, respectului faţă de oameni şi de
instituţiile statului.
Elevii vor avea un nivel de pregătire comparabil cu cel european care să le permită integrarea în
viaţa economico-socială a Europei unite “.

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
Programul „ Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat “ şi - a găsit materializarea în C.D.I - ul
Liceului Tehnologic Nr. 1 Surduc (inaugurat în anul 2007), centru de resurse pluridisciplinar şi multifuncţional.
Misiunea C.D.I.
C.D.I.-ul, spaţiu al informaţiei, iniţiativei şi modernităţii, urmăreşte favorizarea accesului la informaţie şi cultură în
vederea realizării egalităţii şanselor elevilor din mediul rural cu a celor din mediul urban. Misiunea C.D.I.-ului o regăsim în
funcţiile pe care acesta le va îndeplini pentru elevi, cadre didactice şi membrii comunităţii locale:
◙ funcţia tehnică ◙ funcţia pedagogică ◙ funcţia de informare generală ◙ funcţia de comunicare şi relaţionare cu partenerii
exteriori şcolii ◙ funcţia de incitare la lectură ◙ funcţia de informare şi orientare şcolară şi profesională ◙ funcţia cu lturală
◙ funcţia recreativă
C.D.I.-ul are menirea de a deschide noi orizonturi ale cunoaşterii pentru elevi, cadre didactice şi membrii comunităţii
locale, prin accesul la informaţie şi tehnologie modernă, folosind metode de stimulare a interesului pentru disciplinele şcolare şi
pentru cele din afara ariilor curriculare.
Oferta C.D.I.
C.D.I. - ul centru de resurse pluridisciplinare oferă elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale
următoarele:
■ informaţii pe suporturi diferite:
☼ cărţi ☼ dicţionare ☼ enciclopedii
☼ ziare ☼ reviste ☼ internet ☼ C.D.-uri ☼ casete audio
☼ casete video ☼ aparatură audio-video ☼ softuri educaţionale ☼ echipamente de imprimare şi copiere (multiplicare)
☼ softuri educaţionale
■ activităţi pedagogice de iniţiere în cercetarea documentară
■ spaţii specifice diferitelor activităţi:
☼ spaţiu de primire ☼ spaţiu de afişaj ☼ spaţiu expoziţional ☼ spaţiu pentru munca individuală
☼ spaţiu pentru munca în echipă ☼ spaţiu pentru lectura de plăcere ☼ spaţiu informatic
☼ spaţiu audio - video ☼ spaţiu pentru presă ☼ spaţiu pentru consilierea şi orientarea şcolară şi profesională
☼ spaţiu pentru stocare şi arhivare
C.D.I. - ul realizează educarea prin informare utilizând următoarele modalităţi:
● lectura ● împrumutul ● activităţi personale ● activităţi culturale: expoziţii, întâlniri cu oameni de cultură, difuzare de
materiale ● cercetare documentar ă ● transmiterea informaţiei administrative, pedagogice, profesionale, culturale, etc.

Funcţiile C.D.I. - ului
Activităţile care se pot desfăşura în C.D.I.
■ tehnică:
© activităţi de gestiune → activităţi specifice unei biblioteci: gestiune
şi împrumut în manieră tradiţională sau asistate de computer
© achiziţii pentru dezvoltarea fondului documentar
© înregistrarea fondului documentar şi organizarea circuitului în
C.D.I. (margareta documentară)
■ pedagogică:
© dezvoltarea de proiecte pluridisciplinare (multidisciplinare,
transdisciplinare, interdisciplinare)
© ore de curs / activităţi pe grupe
© activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţă
© dosare tematice şi portofolii
■ de primire a utilizatorilor:
© prezentarea C.D.I. - ului - vizite ghidate
© acţiuni de prezentare a C.D.I. - ului cadrelor didactice, elevilor,
părinţilor, şi comunităţii locale
© orarul de funcţionare; utilizare în regim programat
© deschidere către comunitatea locală
■ de informare generală:
© concepere şi realizare de pliante şi materiale promoţionale pentru
prezentarea unităţii şcolare, a proiectului şcolii, a programelor şi
proiectelor educaţionale la care participă şcoala
© panouri, spaţii de afişaj
© dosare documentare (Monitor Oficial, dosare de presă, legislaţie
şcolară, programe şcolare, ghiduri metodice, etc.)
© realizare de biografii, bibliografii
© informarea privind noile achiziţii documentare ale C.D.I. - ului
© realizarea de pliante, materiale promoţionale cu ocazia unor
evenimente de deosebite (aniversări, comemorări, zilele şcolii)
■ de comunicare şi relaţionare cu parteneri externi:
© acces la telefon, internet, fax
© pagină de internet
© conectare la reţeaua ISJ, CCD
© parteneriate cu unităţi şcolare din ţară şi din străinătate
© colaborare cu alţi deţinători de fond documentar (biblioteci, librării,
muzee, arhive).

■ de incitare la lectură:
© prezentări de carte
© expoziţii de documente din alte fonduri documentare
© intervenţii ale unor personalităţi din domeniul artei şi culturii
© colaborări cu librari, bibliotecari, editori
© ateliere de lectură, recitare, creaţie literar - artistică şi plastică
© concursuri de poezie, teatru, etc.
© ” ceaiuri “ literare; întâlniri cu scriitori sau jurnalişti
© expoziţii şi lansări de carte şi publicaţii
■ consiliere şi orientare (consilierea carierei):
© fişe / portofolii ale profilurilor ocupaţionale
© colaborări cu agenţi economici
© prezentarea liceelor, şcolilor postliceale, a universităţilor
© bursa şcolilor, ziua porţilor deschise
© activităţi sau dosare tematice şi portofolii pentru orele de ” Consiliere şi
orientare “
© colaborare cu diriginţii şi consilierul şcolar pentru asigurarea unor
materiale documentare privind consilierea carierei şi managementul
dezvoltării personale şi profesionale a elevilor
■ culturală:
© expoziţii (carte, plastică, afişe, etc.)
© săptămâna presei
© Săptămâna educaţiei globale
© ” Festivalul şanselor tale “
© activităţi legate de evenimente aniversare sau comemorative
© seminarii, simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări
© revista / ziarul şcolii
■ recreativă:
© audiţii muzicale
© vizionări programe TV
© lectura de destindere
© activităţi pentru timpul liber.
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1, 2, 3, 4 = spaţii C.D.I.
5 = Plan C.D.I.
6 = Margareta documentară
7 = Inaugurare C.D.I.
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(24 octombrie 2007)

Activităţi desfăşurate în C.D.I.

1

2

4

3

1 - Ora de engleză
2 - Comitetul de sprijin al C.D.I.
3 - Cercul de Istorie
4 - Ora de istorie

Proiecte

Întâlnire cu absolvenţii promoţiei 1952
ai Şcolii Gimnaziale Surduc

Cerc pedagogic - Mecanică

Activităţi în C.D.I.

Cerc pedagogic - Franceză

Ora de Geografie

24 Ianuarie - 1 Decembrie

„Nu poate fi fericire fără
libertate, nu poate fi
libertate fără putere, şi noi
românii nu vom putea fi
puternici până când nu ne
vom uni cu toţi ...”
(Nicolae Bălcescu)

Lansare de carte
prof. Pop Diana

C.D.I.
Prezentarea
operei poetice a
prof.
Viorel Mureşan

Proiecte realizate de elevi (coordonaţi de prof. Dîngă Ioan)
în Centrul de Documentare şi Informare

Activităţi cultural-artistice

ZIUA EROILOR

Locul III

Premiul special

Concurs de eseuri

Concursul de Reviste şcolare

CERC PEDAGOGIC - Biblioteci - 30 aprilie 2013
Semestrul II, Anul şcolar 2012-2013
Tema: Rolul C.D.I.-ului în cadrul şcolii.
Activităţi: 1. Prezentarea C.D.I.- ului - prof. Dîngă Ioan;
2. Concurs de cultură generală;
3. Proiect - Rolul şi funcţiile C.D.I.-ului;
4. Scenetă istorică.
Participanţi: elevi din clasele a VI-a şi a VII-a.
Locul de desfăşurare: Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) al
Liceului Tehnologic Nr. 1, Surduc

Liceul Tehnologic Nr. 1,
SURDUC
Judeţul SĂLAJ
Telefon / fax: 0260/ 634808;
Cod: 457315
e-mail:
grupscolarsurduc@yahoo.com
Bibliotecar: prof. Ioan Dîngă

www.licsurduc.ro

Lucrări prezentate la Sesiunile de referate
şi comunicări ştiinţifice

Rezultate obţinute la fazele judeţene şi
naţionale ale Olimpiadei de Istorie

Şcoala de vară
Memorialul Sighet
Ediţiile: 2011, 2012

„Atunci

când justiţia nu reuşeşte
să fie o formă de memorie,
memoria singură poate fi o formă
de justiţie”.
Ana Blandiana

