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 S-a născut în 7 septembrie 1911 în satul Fânaţe din jud. Bihor, într-o familie 

de ţărani 

 Şcoala:  

- studiile primare în satul natal 

- a absolvit Şcoala Normală de Învăţători din Cluj, în anul 1928 

- a urmat Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii „Victor Babeş” 

din Cluj, absolvită în 1953 

 Destinul profesional: 

- învăţător între 1928-1953 în satele bihorene 

- profesor de matematică – 1953-1959, în Timişoara 

- profesor de matematică şi metodica predării aritmeticii la Liceul 

Pedagogic din Arad între 1 sept 1960-1 iulie 1974, când s-a pensionat 

- a fost un DASCĂL – MODEL pentru zeci de generaţii de elevi şi dascăli 

formaţi în vechea Preparandie din Arad 

- profesor cu o logică impecabilă, cu o forţă a demonstraţiei care captiva 

prin soluţiile ce le oferea problemelor şi exerciţiilor din lumea cifrelor 

- suflet sensibil, îndrăgostit de flori şi pomi fructiferi, de lumea broderiilor 

şi costumelor naţionale 

 Lucrări de specialitate 

- a elaborat Manualul de Metodica predării aritmeticii pentru liceele 

pedagogice tipărit la Editura Didactică şi Pedagogică, anul 1970. Acest 

manual a fost editat în 6 ediţii 

- Legătura matematicii cu viaţa, culegere de probleme  - Ioan Aron – înv. 

Dumitru Mărcuţ, EDP, Bucureşti, 1971; 1972; 1978 

- Aritmetica pentru învăţători, Ioan Aron, prof. Herescu Gheorghe, EDP, 

Bucureşti, 1977 



- articolul dedicat unui ilustru profesor al vechii Preparandii – prof. Teodor 

Ceontea, publicat în Anuarul Liceului Pedagogic, Arad, 1973 

 Lucrările sale se caracterizează prin spiritul metodic, accesibil, limpezimea 

şi claritatea ideilor, prin forţa lor argumentativ-demonstrativă. Manualul de 

metodica predării aritmeticii a fost unul din cele mai bune instrumente 

didactice din spaţiul literaturii de specialitate 

 Între anii 1962-1966 a îndeplinit cu conştiinciozitatea şi răspunderea ce-l 

caracteriza funcţia de secretar al Societăţii de ştiinţe Matematice, filiala Arad 

 În anul 1982 se stinge din viaţă, fiind înmormântat după datina creştin – 

ortodoxă şi a satului în capătul grădinii casei părinteşti din satul Fânaţe 

(Bihor) 


