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  “Cea mai nobila preocupare a omului este …omul “  

(G. E. Lessing) 

 A da un nume unei şcoli înseamnă a-i stabili o identitate spirituală. A fost o tradiţie a 

învăţământului romanesc antebelic ca liceele care s-au afirmat în timp să poarte numele unei 

personalităţi.  

 Cine n-a auzit de licee ca “Spiru Haret“– Bucureşti; “Andrei Şaguna” –Braşov ; “Fraţii 

Buzeşti” – Craiova; “Emanuil Gojdu”- Oradea şi de multe altele. Astăzi avem şi noi posibilitatea 

de-a ne înscrie în această tradiţie. Liviu Rebreanu afirma: “Tradiţia nu înseamnă neapărat 

anchilozare. Tradiţia adevarată e o simplă merinde sufltească. Fără ea nu poţi pleca la drum 

decât riscând să te poticneşti la toate colţurile.”  

 Iată unul din motivele pentru care “Şcoala Normală” Zalău  poartă numele lui Gheorghe 

Şincai.  

 Se vor întreba unii: De ce e Gheorghe Şincai patron spiritual al unui liceu din Zalău?  

 Vom răspunde pe scurt: Gheorghe Şincai, în viaţa şi activitatea sa a avut numeroase 

contacte cu oameni ai Sălajului istoric şi a înfiinţat şcolile din: Nadăşul Român (1788), Almaşu 

Mare (1784), Traniş (1784), Bobota, Ortelec şi Şimleul Silvaniei (1794); a fost în întreaga sa viată 

un om devotat şcolii româneşti; înfiinţarea celor 376 de şcoli şi redactarea de manuale şcolare, 

impunându-l ca pe unul dintre întemeietorii învăţământului în limba romană din Transilvania.  
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 Şincai avea „spiritul mereu îndreptat spre înălţimile de gândire ale întregii Europe, între 

care voia să aducă naţiunea sa, dar nu ca un îngust naţionalist, ci ca o minte ce tinde spre 

integrarea în curentul celor mai de seamă cuceriri culturale, ştiinţifice şi de civilizaţie ale 

timpului”. (Mircea Tomuş, ,,Gheorghe Şincai”, Editura pentru literatură, 1965, p.235). 

 Gheorghe Şincai, istoric şi filolog, reprezentant marcant al Şcolii Ardelene. A făcut primele 

studii în limba maghiară, în satul Sabed. A învăţat apoi latina la şcoala reformată din Târgu-Mureş 

de unde, la 14 ani, trece ca bursier la seminarul iezuiţilor din Cluj pentru a studia, timp de patru 

ani, gramatica şi poetica. În 1773, la vârsta de 19 ani, era profesor de retorică şi poetică la Blaj, 

unde l-a avut ca elev pe Ion Budai Deleanu. Un an mai târziu se călugăreşte, luându-şi numele de 

Gabriel. Îşi continuă apoi studiile la Roma, la Colegiul “De propaganda fide”, unde a fost 

bibliotecar. În 1779 îşi ia doctoratul în filosofie şi teologie.  

 Cea mai valoroasă lucrare a sa, terminată în 1811, poartă titlul de “Hronica românilor şi a 

mai multor neamuri încât au fost ele aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi 

faptele unora faţă de ale altora nu se pot scrie pe înţeles, din mai multe mii de autori, în cursul de 

34 de ani culese…”. 

 Şincai era conştient de faptul ca românii din Ardeal se pot emancipa numai prin răspândirea 

unei învăţături şi a unei culturi în acord cu ţelurile lor sociale şi naţionale, acţiune în care cadrele 

proprii, formate în şcolile normale româneşti, aflate în continuă creştere datorită eforturilor şi 

priceperii învăţământului ardelean, aveau un rol primordial. 

 Formarea unui învăţământ modern, adecvat ţelurilor de emancipare socială şi naţională a 

românilor din Ardeal, l-a preocupat permanent pe Şincai. Şe stie de altfel că între anii 1782-1794 

el a fost directorul şcolilor confesionale româneşti unite, perioada în care s-a străduit să conceapă 

şi să publice manuale noi, în consens cu misiunea primordială a învăţământului românesc din 

Transilvania. Astfel, în 1783 a publicat două abecedare, un catechism („Catehismul cel mare”, 

Blaj, 1783) şi o gramatică elementară în limba română (“Prima principia latinae Grammatices”). 

Ȋn 1785 a publicat o aritmetică (“Ȋndreptarea către aritmetică“, întâia parte, Blaj , 1785). 

 Menţionăm şi faptul că, prin strădaniile sale, numărul şcolilor romaneşti a ajuns la 300. 

Scrierile de popularizare a ştiinţelor, concepute de Şincai, aveau de îndeplinit o importantă misiune 

socială, aceea de a contribui la emanciparea poporului, în special al ţărănilor. De aceea, ele sunt 

scrise într-un limbaj popular, accesibil cititorilor cărora ele se adresează. 

 Avem datoria morală de a continua misiunea, de a  purta în timp tradiţia nobilă a unui liceu 

cu renume, ceea ce s-a şi întamplat datorită OAMENILOR care au slujit această şcoală.  
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 Viziunea Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău este să ofere un mediu educațional 

performant, centrat pe asigurarea celor mai bune condiții de studiu și a unui climat propice 

dezvoltării personale și profesionale, pe promovarea unor valori fundamentale europene, precum 

respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul. 

Misiunea liceului nostru este să asigure o educaţie de înaltă calitate, în concordanță cu tendințele 

actuale europene, care să permită formarea și dezvoltarea unor personalități armonioase, prin 

valorificarea și valorizarea aptitudinilor, în vederea formării unor competențe care să faciliteze 

inserţia profesională şi socială, în concordanță cu nevoile personale și ale societății. 

 Astfel, în prezent Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, continuă misunea începută 

acum câteva decenii de însuşi Gheorghe Şincai, şcoala “împlinind“ 50 de ani de înfiinţare. Ca 

urmare, şcoala noastră are două reviste, “Flux şi Reflux” unde elevii liceului îşi exprimă opiniile 

şi impresiile, dar totodată sunt evidenţiate şi aspecte ale activităţii şcolii noastre şi “Colocvii 

didactice” unde profesorii publică articole de specialitate în diferite domenii cu dorinţa de a 

contribui cu material didactic, fiecare în specialitatea lui. 

 

 

 

 De 50 de ani, liceul nostru, a dat comunităţii sălăjene tineri de valoare, capabili să 

transforme în bine lumea în care trăim. La acest liceu, au învăţat marea lecţie a formării multe din 

personalităţile Sălajului; adolescenţilor ce au absolvit aici le-a fost sădită în suflet credinţa şi 

omenia, această muncă depusă deopotrivă de elev şi profesor fiind răsplătită de vise şi idealuri 

împlinite. Dascălii din această şcoală au onorat nobila lor misiune, prin vocaţie, măiestrie, 

abnegaţie, pregătind nenumărate generaţii de absolvenţi, capabili nu doar să lupte cu vâltorile 

vieţii, ci şi să obţină, la rândul lor, performanţe în domeniul învăţământului. Mulţi dintre 

absolvenţii de ieri sunt astăzi educatori, învăţători şi profesori. Iată de ce se poate spune, pe bună 

dreptate, că înfiinţarea acestui liceu a însemnat un moment important în evoluţia învăţământului 
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din judeţul Sălaj, întrucât aici, în această instituţie, au fost pregătite şi formate numeroase cadre 

didactice a căror contribuţie la creşterea calităţii actului de predare a fost şi este una decisivă.  

           Ȋn prezent liceul îşi continuă misiunea prin numeroasele proiecte desfăşurate în parteneriat 

cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, 

Primăria Municipiului Zalău, Prefectura Judeţului Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă Sălaj, 

Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione-Bădescu”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Sălaj, 

Episcopia Sălajului şi alte instituţii de învăţământ şi cultură din judeţ. Dintre proiectele desfăşurate 

în ultimii ani menţionăm: “Caravana cu poveşti”, “Lectură publică”, “Ziua Naţională a 

Culturii”, “Călători, cu paşi sentimentali, în istorie”, “ 100 de ani de cultură în România”, 

“Proiectul Tineri 100, Biblioteca vie, tinerii Centenarului”, “Cenaclu literar-Ady Endre”, 

“Tinerii dezbat” etc. Numele liceului nostru este făcut cunoscut dincolo de hotarele ţării nostre 

prin implicarea elevilor şi cadrelor didactice în diverse proiecte internaţionale: proiectul lingvistic 

Comenius (Italia), proiectul Erasmus (Irlanda, Italia). 

 Pentru noi, cei de astăzi, Gheorghe Şincai reprezintă imaginea dascălului luminat, devotat 

neamului, trudind pentru propăşirea lui. 

 Viaţa şi lupta sa dramatică pentru drepturile românilor au inspirat şi inspiră un profund 

respect generaţiilor care văd în existenţa lui “un sfânt prea curat al Patriei române!“ Scriitorul 

Geo Bogza afirma: “Nu cred că pe aceste pământuri în istoria carora se întâlnesc atâţia martiri 

ai sângelui şi atâtia ai ideii, să poată apare vreodata o generaţie care să ridice din umeri, fără 

riscul unor breşe morale, în faţa unei vieţi şi a unei morţi ca a lui Gheorghe Şincai”.  

 Iată de ce Gheorghe Şincai este patronul nostru spiritual! Vom urma pilda marelui om şi 

îndemnul ce singur l-a lăsat generaţiilor de elevi: “Purtaţi-vă bine pui de romani, şi nu-l uitaţi pe 

Şincai”.  
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