
 

Cu o aşezare favorabilă la răscruce de drumuri importante, Marginea are un mare 

potenţial demografic şi cultural. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea are rădăcini adânci în 

acest ţinut plin de istorie, binecuvântat de Dumnezeu şi sfinţit de munca oamenilor locului. 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea a luat fiinţă la data de 14 noiembrie 1937, fiind 

formată dintr-un local cu patru săli de clasă, sala profesorilor şi o cameră unde locuia 

directorul şcolii, actualul corp B. 

În timp, odată cu creşterea numărului de locuitori ai comunei, a crescut şi numărul 

copiilor şcolarizaţi, fiind nevoie de o nouă clădire. Această clădire s-a construit în anul 1974 

(actualul corp A), iar din anul 1975 până în 1989, şcoala a funcţionat cu clasele I-X. 

Dacă în vremurile trecute şcoala avea ca locaţie tinda Bisericii şi primul învăţător 

era Părintele din sat astăzi ne bucurăm de facilităţile oferite de o şcoală modernă. 

În prezent, şcoala dispune de 10 săli de clasă, unele fiind utilizate drept cabinete - 

de Limba Română, Limbi Moderne, Istorie - Geografie, Fizică - Chimie, Educaţie 

Tehnologică,  Cabinetul Învăţătorului -, un laborator de informatică, o sală de sport, o 

bibliotecă.  

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea şi-a asumat dintotdeauna rolul de a contribui la 

formarea  cetăţenilor de mâine, activi şi responsabili, capabili să răspundă provocărilor 

societăţii contemporane. Ne mândrim cu absolvenţi de seamă, oameni care au îndrăznit, 

au sperat, au izbutit: un prefect al judeţului, un medic, un medic neurochirurg la Paris, doi 

ingineri,  trei preoţi, un conferenţiar universitar, 22 de cadre didactice, mulţi dintre aceştia 

revenind ca dascăli în şcoala care i-a format. Sunt doar câteva exemple din multele poveşti  

de succes personal în cadrul cărora un rol important a jucat şi Şcoala Gimnazială Nr. 2 

Marginea de-a lungul celor 7 decenii de existenţă.  

Îmbinând tradiţionalul şi modernul, educaţia formală şi non-formală, gestionând în 

mod eficient resursele umane ale instituţiei, şcoala noastră, îşi propune să creeze cadrul 

optim desfăşurării unui învăţământ flexibil, adaptat cerinţelor mileniului trei, să  dezvolte 

abilităţi şi competenţe, să pună bazele educaţiei  permanente.  



Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se 

stabilesc relaţii, se promovează modele comportamentale, valori morale, se creează 

condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. Cadrele didactice din 

şcoala noastră au instaurat o cultură a colaborării şi dialogului, în centrul activităţii noaste 

fiind copilul cu înclinaţiile, capacităţile şi nevoile lui. În activitatea noastră de zi cu zi, 

căutăm să i le dezvoltăm  în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile 

lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este.  

Dincolo de abilităţi, deprinderi şi competenţe, ne dorim să formăm oameni cu 

valori morale puternice, oameni care să creadă mai mult în „a fi” şi „a deveni” decât în „a 

avea”, care să preţuiască viaţa şi mintea umană, libertatea şi toleranţa. 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea este o şcoală vie, tânără şi modernă în gândire, 

puternică prin rădăcini şi tradiţii. În fiecare zi redescoperim valoarea lucrurilor simple, 

sensurile profunde şi adevărate ale unor cuvinte precum prietenie, altruism, spirit de 

echipă. 
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