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ISTORIA  ȘCOLII  NIFON 

În contextul globalizării, al integrării europene şi a cosmopolitismului, un curs de istorie 

locală ar contribui major la fundamentarea/refundamentarea conştiinţei de sine, a identităţii, a 

apartenenţei dar şi la valorizarea propriei istorii, la afirmarea personalităţii. 

Această temă am abordat-o în lucrarea de gradul I susținită în 11 mai 2016 și care poartă 

numele ,,Lăcașuri de cult – de ieri și de azi – la izvoarele Taiței”. Un capitol important este consacrat 

și istoriei localității Nifon, județul Tulcea, sat mic, dar minunat, ce-și duce existența la izvoarele 

Taiței.  

O atenție deosebită am acordat-o și istoriei școlii din localitate, considerând că aceste lucruri 

trebuie să fie cunoscute. 

Rădăcinile învăţământului în satul Nifon stă în rândurile cărţilor bisericeşti, care au fost 

abecedarele celor doritori să cunoască slova românească, pentru că primii învăţători ai localnicilor au 

fost călugării Mănăstirii Taiţa, dar şi mocanii ardeleni, care o dată cu turmele de oi, aduceau din 

Ardeal şi cărţi româneşti de învăţătură.  

Aşa cum am precizat anterior, în anul 1888, în vatra satului Ţiganca se găsea un local cu 

destinaţia şcoală. Alte informaţii nu există, sau poate nu le-am găsit eu!, însă prima şcoala 

românească în Nifon se deschide în anul 1904, în casa închiriată de la Onescu în acest scop. Vor 

frecventa cursurile un număr de 25 de elevi, instruiţi de suplinitor Ion Macri. Peste doar trei ani, în 

1907, şcoala se mută în casa lui  Nicolae Vişan, având un număr de 30 de elevi.  

Informaţii despre situaţiile şcolare datează abia din anul 1920, până atunci trecând prin 

localitate o serie de dascăli, care din lipsa unui local propriu de şcoală, în lipsa unei locuinţe, plecau 

repede. Merită totuşi enumeraţi: Ion Macri până în 1910, învăţătorul Zamfirescu până în 1912 când 

este schimbat cu  Ghiţă Elefteriu (mort pe front în Primul Război Mondial), între 1915-1916 dascălul 

Docleţian. Pe timpul războiului cursurile şcolare vor fi suspendate, fiind reluate în anul şcolar 1919-

1920 cu învăţătoarea Teodora Dumitriu, iar în anul şcolar următor să sosească în sat primul învăţător 

titular al şcolii, Filip Manea.  

Primul local propriu al şcolii se construieşte în 1924, pentru a fi deschis şcolarilor în anul 

următor, director fiind învăţătorul Filip Manea. În 1960 ia fiinţă ciclul al II-lea, gimnazial, iar în 1963 

mai este ridicat un corp de şcoală, ca în 1969 să pornească o nouă generaţie în Şcoala generală de 10 

ani, dar care, datorită numărului în descreştere de elevi, nu va funcţiona mulţi ani.  

După 1980 se înregistrează o scădere a numărului de elevi, fapt reflectat şi în creşterea 

numărului de clase cu predare în simultan. Primul semn de regres al învăţământului din satul Nifon se 

înregistrează în anul 2002, când, în urma reorganizării reţelei şcolare la nivel de judeţ, toţi elevii 

ciclului gimnazial din satele comunei Hamcearca vor începe anul şcolar la Şcoala cu clasele I-VIII 

Hamcearca.  
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Un moment important în viața școlii s-a înregistrat în data de 08 iunie 2002, când, înconjurat 

de tot ceea ce a iubit în viața sa, satul natal, școală, elevi, colegi și familie, domnul Cezar Calenic a 

lansat carte ,,Monografia satului Nifon din judeţul Tulcea”. 

 A doua comasare are loc în anul 2009, când şi ciclul primar va fi organizat la nivel de 

comună, în localitate rămânând doar învăţământul preşcolar, dar şi acesta cu un număr minim de 

copii. În prezent, în localul școlii funcționează doar o grupă combinată de grădiniță, care sub 

îndrumarea d-nei profesor Marioara Nicola, care încearcă să  păstreze aprinsă flacăra educației în 

acest sat uitat de lume. 

De-a lungul timpului, din vatra satului Nifon s-au ridicat oameni care au trecut peste barierele 

impuse de societate şi chiar dacă au purtat stigmatul de ,,copil de la ţară” , au demonstrat că  

învăţătură şi buna purtare fac diferenţa.  

În acest sens, mă înclin în faţa marelui Om care a fost Domnul Profesor Cezar Calenic, fiu al 

satului şi care a ştiut să-şi facă cunoscut satul prin opera sa, dar şi prin învăţătura pe care a transmis-o 

generaţiilor de elevi.  

 

Stejarul plantat de domnul Cezar Calenic  

în curtea şcolii din Nifon,         

8 iunie 2002, la lansarea cărţii 

,,Monografia satului Nifon din judeţul Tulcea” 
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