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Poziția Breslei Barabás Miklós în privința apărării secției de arte 
plastice de la Liceul Teoretic Apáczai Csere János – Cluj-Napoca 

Breasla Barabás Miklós Céh este o asociație profesională care prin statutul ei susține 
interesele comune ale artistilor plastici, artiști decoratori și critici de artă de etnie maghiară 
din Romănia. 
 Conducerea Breslei Barabás Miklós Céh a primit cu indignare informația potrivit 
căreia Inspectoratul Școlar Județean Cluj nu a trecut pe planul de școlarizare întocmit pt. anul 
școlar 2016/2017. clasa V.B. cu program integrat de artă plastică al Liceului Teoretic Apáczai 
Csere János.  
         Cum e de bine știut în urma acestei sentințe, întîmplările legate de înființarea 
clasei V.B. cu progtram integrat de artă plastică au decurs defavorabil, deși catedra de artă 
plasică a primit a promisiune din parte Inspectoratului Județean Cluj: dacă se va aduna un 
număr de 12 copii la clasa respectivă, ulterior - în septembrie 2016 - se va accepta clasa.  O 
promisiune venită în luna februarie 2016 însăși din partea domnului inspector general adjunct 
Török Zoltán! De fapt această promisiune dată de domnul inspector general adjunct a 
însemnat o rază de lumină: că mai există o șansă. Și întradevăr: 16 copii încrezători în forța 
cuvântului dat, din propria lor inițiativă, au reușit să dovedească la examenul de capacitate, că 
prin talentul lor sunt demni de a fi înscriși în clasa V.B cu program integrat de artă plastică.  
          E o enigmă, care așteaptă răspuns: de ce a fost anunțat conducerea Liceului 
Teoretic Apáczai Csere János doar cu trei zile înaintea începerii noului an școlar, despre știrea 
indispunătoare că - în ciuda promisiunii(!)- inspectoratul județean nu acceptă clasa? 
          Prin urmare, în această situație dificilă, (dat fiind că aprobarea promisă  de 
inspectoratul județean nu a sosit!) după mai bine de două luni după începerea anului școlar și 
după a luptă disperată de nouă luni, conducerea și colectivul Liceului Teoretic Apáczai Csere 
János a ajuns fără voia lui, într-o situație anacronică în care era silit să renunțe la clasa V.B cu 
program integrat de artă plastică. 
        Deci, în urma acestui procedeu antipedagogic și anticonstituțional șaisprezece elevi 
talentați, care au trecut examenul de admitere în luna iunie 2016, contrar voinței lor au fost 
nevoiți să caute la mijlocul lunii noiembrie 2016 locuri in alte clase care nu au profilul de arte 
plastice ales de ei. 
         Astfel procedura aplicată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj pune in 
incertitudine însăși viitorul unei secții de arte plastice in limba maghiară care funționează 16 
ani cu rezultate foarte bune, constituind singura oportunitate pentru elevii maghiari talentați 
din judetul Cluj, ba chiar din Centrul Transilvaniei. 
        Breasla Barabás Miklós Céh având ca membrii peste 160-de artiști plastici, artiști 
decoratori și critici de artă al minorității maghiare, de ani de zile urmărește evoluția 
învățământului artistic maghiar din România inclusiv aceasta linie de studii al Liceului 
Teoretic Apáczai Csere János care a dovedit performanța atât pe plan național cât și 
internațional. 
 Nu este de mirare că vestea zdrobitoare al desființării clasei V.B cu specific arte 
plastice al Liceului Teoretic Apáczai Csere János răsună nu numai in județul Cluj ci si peste 
hotare, provocând neliniște în rândul artiștilor și iubitorilor de artă. 
 Este adevărat că arta plastică are un limbaj universal propriu, dar pentru insușirea  
profesiei este necesar familiarizarea elevului cu anumite noțiuni specifice. Aprofundarea 



acestori termeni cu siguranță are un impact mai direct si temeinic in limba maternă.  
 Existența unei linii de studii cu profil de arte plastice al Liceului Teoretic Apáczai 
Csere János nu poate fi condiționat de bunavoința unora sau altora, deoarece reprezintă un 
drept garantat prin Constituția României și prin Legea învățământului, potrivit căreia  
persoanele aparținând minorităţilor naţionale au dreptul de a învăţa in limba lor maternă la 
toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ . Acest drept ar trebui sa fie respectat și de 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj. 
 Semnalul nostru a fost formulat cu speranța ca entitățiile destinatare, in frunte 
cu Uniunea Democrată Maghiară din România să facă un demers pentru soluționarea 
problemelor ivite datorate desființării clasei V.B cu specific arte plastice al Liceului 
Teoretic Apáczai Csere János. Sperăm că din semestrul doi această clasă primește șansă 
să repornească activitatea didactică.  
 Totodată considerăm necesară garantarea de către Inspectoratul Școlar Județean 
Cluj al cifrei de scolarizare (în cazul de față: anul școlar2017/2018) și in viitor al unei 
clase V. cu program integrat de arte plastice al Liceului Teoretic Apáczai Csere János. 
 Subliniem faptul că prin această solicitare dorim să susținem convingerea noastră 
profesională, vocea comunității dar și asteptările noastre în cea ce priveste educația tinerilor.  
 Cu speranță că demersul noastru semnalat găsește o cale de rezolvare pozitivă vă 
mulțumim anticipat. 
 
Cluj-Napoca, 09 01 2017                     Conducerea Breslei Barabás Miklós: 

                                   Kolozsi Tibor președinte 
                                                          

                                  Németh Júlia vicepreședinte 
        
                                                                          


