SCURT ISTORIC
S-au scurs în clepsidra neiertătoare a timpului 160 de ani de la ivirea pe lume a
„poetului nepereche” al neamului nostru (G. Călinescu), creator al unei opere care
străbate timpul cu o forţă nealterată, trăind intr-o perpetuă actualitate. El este cel mai
mare poet naţional, care exprimă cel mai bine şi cel mai complet spiritualitatea
românească. Credinţa sa adâncă era că numai arta asigură nemurirea omului:
…Numai poetul
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului…..
(Numai poetul…)
Opera poetică a lui Eminescu reprezintă o înnoire profundă a liricii româneşti.
Mihai Eminescu reprezintă continuitatea culturii şi a literaturii române în ceea ce a
realizat ea până la Eminescu deschizând, prin modernitatea totală a gândirii şi a creaţiei
sale, drumul spre şi mai depline împliniri.
Şcoala „Mihai Eminescu” este situată pe strada Mihai Eminescu într-un oraş de pe
malul Moldovei, Roman, din inima acestei provincii româneşti ce a dat poporului nostru
personalităţi de seamă în domeniul literaturii. Ea a luat fiinţa în 1973 – 1974, s-a deschis
pe 8 Septembrie 1973 şi a funcţionat cu 16 clase.
Primul director al şcolii a fost d-na Pavel Aurelia, alături de care şi-au desfăşurat
activitatea cu mult entuziasm d-nele învăţătoare: Doina Zaharia, Viorica Cercel, Elena
Borcea. Apoi timp de 2 decenii şi jumătate (1973 - 1999) director principal al şcolii a
fost d-na profesoară Matcovschi Elena, ce a călăuzit cu deosebit profesionalism şi
pricepere gospodărească destinul şcolii, constituind permanent un model de conduită atât
pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice ale şcolii.
Beneficiind de o pregătire de calitate, elevii şcolii s-au remarcat la cursuri şi
olimpiade şcolare atât pe plan judeţean, naţional cât şi internaţional. Printre absolvenţi se
numără importanţi matematicieni, informaticieni, chimişti, filologi, geografi, istorici
renumiţi sportivi medici ce poartă mai departe, cu respect în suflet, locul şi oamenii care
au contribuit la formarea lor.
Activitatea şcolară se desfăşoară în laboratoare de fizică, chimie, biologie,
geografie, matematică, informatică, limba română, limbi străine, istorie, ateliere de
tehnologie, înzestrate cu eforturile direcţiunii, colectivului de cadre didactice şi ale
părinţilor elevilor cu aparatura necesară şi planşe reprezentative, în scopul unei bune
asimilări a cunoştinţelor.
Profesorii şi elevii şcolii, foşti şi actuali, sunt mândri ca au avut privilegiul de a
învăţa şi de a gândi împreună cu o echipă plină de dragoste către cunoaştere.
La fiecare sărbătoare a şcolii s-a ţinut a se desfăşura o data cu ziua poetului Mihai
Eminescu, astfel acest lăcaş de formare culturală va purta şi amprenta spiritualităţii
eminesciene.

