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Editat\ de Sindicatul din ~nv\]\m`nt [i Cercetare Neam]

APOSTOLUL

„I-e ru[ine omenirii s\ v\ spun\ vou\ oameni”!
ntr-un stat democratic, drepturile cet\]ene[ti sunt

respectate [i garantate de Constitu]ie. Noi nu tr\im
`ntr-o astfel de lume, ci, se pare, `n sclavagism, pentru
c\ nu ne putem bucura de r\splata muncii, de[i guver-
nan]ii afirm\ contrariul. Promulg\ [i aprob\ legi pe
h`rtie pe care nu le pun `n aplicare, dec`t dac\ sunt `n
favoarea [i spre profitul lor. {i atunci, ne punem `ntre-
barea: Pentru ccine ee mmai bbine dde ttr\it aaici? Pentru noi,
bugetarii din `nv\]\m`nt? A[a `ncearc\ s\ ne conving\
“st\p`nii no[tri”, cei pentru care a munci  este echiva-
lent cu 75 % din salariu, chiar dup\ ce s-au f\cut

reducerile cerute cu at`ta insisten]\, fa]\ de alte categorii
bugetare [i institu]ii `n care, pe timp de criz\, se fac, `nc\,
angaj\ri! Ce ne r\m`ne? S\ ne mut\m `n alt\ ]ar\? Au f\cut-o
mul]i dintre noi, alunga]i de s\r\cie [i pentru c\ au intuit de mult
ce ni se preg\te[te! 

Stima]i colegi, unde este onoarea noastr\, pentru care ne-am
l\sat tinere]ea pe b\ncile [colii, am muncit din greu, d`nd exa-
mene peste examene ([i [tim `n ce condi]ii), pentru a avea o via]\
lini[tit\?! Acum, Guvernul a ob]inut ce a vrut [i ce a promis:
sus]inerea examenelor `n condi]ii „optime” (pentru ei!), dar cu ce
pre]? Cu pre]ul umilin]ei unora dintre noi, cu amenin]\ri, presiuni
la adresa celor care „au `ndr\znit” s\ refuze asisten]a la proba
scris\ de luni, 31 mai, (care, `n final, au cedat) [i cu ignorarea [i
marginalizarea celor care nu s-au l\sat intimida]i [i nu au intrat `n
s\lile de examen.

Asta e conducere democratic\? Dreptul nostru la cuv`nt unde

se ascunde? Doar pe h`rtiile cu care se `mp\uneaz\ puterea
executiv\!? Ne calc\ `n picioare demnitatea, `n fiecare zi, cu pre-
meditare, oblig`ndu-ne s\ accept\m m\surile aberante de aus-
teritate pe care le g\sesc drept solu]ii pentru ie[irea din criza pe
care tot ei au provocat-o, din incompeten]\, f\r\ s\ priveasc\ `n
curtea lor, a celor ce risipesc sume fabuloase pentru propriul con-
fort, de[i sunt [i ei salaria]i ai aceluia[i stat! ~[i asum\ drepturi
inventate [i uit\ c\ au `ndatoriri [i responsabilit\]i  pentru cei care
au avut `ncredere `n ei, d`ndu-le girul [i pe care pretind c\ `i
reprezint\. 

Nici o categorie socio-profesional\ nu este mai `njosit\ ca cea
a cadrelor didactice, ajuns\ acum `n pragul demol\rii statutului
s\u de c\tre cei pe care i-a promovat, chiar dac\ nu au meritat cu
to]ii, atunci c`nd le-au fost elevi! Nu avem alt\ posibilitate de a
protesta, nu putem bloca circula]ia pentru a atrage aten]ia asupra
nemul]umirilor noastre, `ns\ putem s\ ne ar\t\m importan]a
activit\]ii noastre. De aceea, at`t elevii c`t [i p\rin]ii lor, trebuie s\
ne `n]eleag\ ac]iunile, s\ nu le priveasc\ drept lips\ de respect,
ci ca pe o modalitate prin care s\ ne facem auzi]i de cei de sus.
Noi nu cerem dec`t ceea ce ni se cuvine: un loc de munc\ stabil,
o baz\ material\ pe m\sura preten]iilor [i a rezultatelor cerute, o
salarizare decent\ [i sigur\, conform preg\tirii [i a presta]iei
noastre, precum [i respectarea drepturilor din contractul de
munc\ [i din Statutul cadrului didactic!

„~ntr-o ]ar\ normal\,
Guvernul

[i-ar fi dat demisia”
ezam\gire fa]\ de indiferen]a guvernan]ilor, cam
a[a poate fi caracterizat\ starea actual\ a sindi-
cali[tilor nem]eni. Prin aceast\ indiferen]\
nesim]it\, guvernan]ii reu[esc nu numai s\ `[i bat\
joc de oamenii nevoia[i, ci `ncearc\ s\ destrame [i
mi[c\rile sindicale. Tocmai `n astfel de momente e
nevoie de unitate, dup\ cum atrage aten]ia [i
Gabriel Plosc\, pre[edintele Sindicatului din
~nv\]\m`nt Neam]: "Din punctul nostru de vedere,
am urmat calendarul de ac]iuni de protest pe care
ni l-am propus. Cred c\, ]in`nd cont de ce s-a

`nt`mplat `n jurul Parlamentului [i `n Parlament `n timpul
depunerii mo]iunii de cenzur\, un guvern dintr-o ]ar\ normal\
[i-ar fi dat demisia. Nu acela[i lucru se `nt`mpl\ [i la noi.
S`ntem dezam\gi]i de indiferen]a guvernan]ilor la semnalele
noastre. Noi vom continua ac]iunile de pichetare. ~n calen-
darul ac]iunilor, pe 25 iunie a fost programat\ pichetarea
Palatului Cotroceni, `n ziua `n care se promulg\ aceste legi.
Vom g`ndi, `n continuare, alte ac]iuni revendicative. ~n aceste
momente avem nevoie de mult mai mult\ unitate [i solidari-
tate".

M. GGHEGHICI

iua ~nv\]\torului se
serbeaz\ `n toat\
]ara, `ns\ `n jude]ul
Neam] ea va avea o
amploare deose-
bit\. „La aceast\
manifestare primim
sprijin din partea Con-
siliului Jude]ean, a
Inspectoratului {co-
lar, a Prim\riei
Piatra Neam], a

Sindicatului din ~nv\]\m`nt, dar
[i din partea Complexului
Muzeal. Printre invita]i `i avem
pe membrii Consiliului Director
al Asocia]iei ~nv\]\torilor din
România, o delega]ie din
Nisiporeni - Moldova, acolo
fiin]`nd o filial\ a asocia]iei
noastre. La invita]ia pre[edin-
telui asocia]iei, vor mai participa
doi membri de la Chi[in\u, doi
de la Cern\u]i [i doi de la Orhei,
ora[ul `nfr\]it cu Piatra Neam]”,
a precizat Gheorghe Amaicei,
pre[edintele Asocia]iei ~nv\]\-
torilor, unul dintre oamenii care
au pus inim\ `n organizarea
acestei manifest\ri. Apoi, dom-
nia sa a completat: „Este o
`nt`lnire de suflet, prin care
vrem s\ ne aducem aminte de
profesorii, `nv\]\torii, educa-
toarele care au fost `nainte.
Vrem s\ profit\m, dac\ `mi este
permis s\ spun a[a, de expe-

rien]a celor care au slujit cu
credin]\ `nv\]\m`ntul românesc
[i s\ discutam `ntre noi
actualele probleme legate de
`nv\]\m`nt, probleme care nu
s`nt tocmai u[oare [i mai s`nt [i
foarte multe. Credin]a noastr\ e
c\ trebuie s\ ne facem datoria
fa]\ de copii, de elevi, fa]\ de
]ar\, indiferent care s`nt proble-
mele”.

Vasile S\il\, directorul eco-
nomic al Asocia]iei ~nv\]\torilor,
ne-a precizat programul mani-
fest\rilor. Astfel, `n prima zi, 28
iunie, de la ora 10.00, la Casa
Corpului Didactic va avea loc
primirea invita]ilor. Apoi, la
Inspectoratul {colar vor avea
loc ac]iuni comune ale Aso-
cia]iei ~nv\]\torilor [i cea a
Pedagogilor din Nisiporeni. De
asemenea, va avea loc [i
comemorarea dasc\lilor nem-
]eni [i moldoveni mor]i `n anii
celui de-al doilea r\zboi mondi-
al [i `n timpul prigoanei comu-
niste, iar la final va fi un Te-
Deum. Dup\ amiaza primei zile
va fi rezervat\ vizit\rii unor
obiective din municipiul Piatra
Neam]: Complexul muzeal
Petrodava, Curtea Domneasc\
cu catedrala Sf`ntul Ioan
Domnesc [i Turnul lui {tefan
cel Mare, invita]ii fiind apoi plim-
ba]i [i cu telegondola.

Pe 29 iunie, oaspe]ii
`n\]\torilor nem]eni vor face o
excursie pe traseul: Piatra
Neam] - T`rpe[ti (muzeu) -
Humule[ti (Casa Memorial\ Ion
Creang\) - T`rgu Neam]
(cetate, Casa Veronica Micle) -
M\n\stirea Neam] [i Casa
memorial\ Mihail Sadoveanu.
Dup\ un popas la seminarul
„Veniamin Costache”, vor fi vizi-
tate m\n\stirile Agapia [i
V\ratec, P\durea de Argint [i
morm`ntul Veronic\i Micle.

~n cea de-a treia [i ultima
zi a evenimentului, dar [i cea
mai important\, pentru c\ Ziua

~nv\]\torului se serbeaz\ pe
30 iunie, oaspe]ii vor poposi la
liceul de art\ „Victor Brauner”
din Piatra Neam]. De la ora
9.00 vor `ncepe manifest\rile
dedicate acestei s\rb\tori. Va
fi transmis mesajul AGIRo, vor
fi interven]ii ale invita]ilor,
lansarea unei c\r]i a profe-
sorului Gheorghe Radu,
`nm`narea unor diplome, iar la
final cei prezen]i vor fi `nc`nta]i
cu un spectacol sus]inut de
elevii liceului.

Marius GGHEGHICI

DOMNULE ~NV|}|TOR,
Despre ddumneavoastr\, ddomnule `̀nv\]\tor, ss-aau sspus mmulte. VVrute [[i
nevrute.
Uneori ffrumos, aalteori dduios, cc`̀teodat\, ppe nnedrept, sscandalos.

A]i ffost dde mmulte oori uuitat. UUneori iinvidiat. 
Noi aam `̀n]eles cc\ ssunte]i aactor, nnu eelement dde ddecor!

St`̀njenit dde iistorie, aa]i pp\[it, aani dde-aa rr`̀ndul, ppe nneobservate,
[i, ppe bbun\ ddreptate, aa]i  cc`̀[tigat [[i ccelebritate.

A]i ppromovat ccu iinsisten]\ ddialogul. VVi ss-aa rr\spuns dde mmulte oori ccu
monologul.
Pu]ini, [[i aaceia ff\r\ dde pputere, vv-aau ccercetat ddin cc`̀nd `̀n cc`̀nd cc`̀te-oo
durere…

~n cclas\ vv\ ssim]i]i uuimitor, ddomnule `̀nv\]\tor!
Uneori vv\ mmai ddoare oo mm`̀n\, uun ppicior, dde mmulte oori uun gg`̀nd,
dar ccopiii nnu vv-aau vv\zzut nniciodat\ ppl`̀ng`̀nd!

P\re]i `̀ngrijorat [[i rrevoltat dde aavalan[a vvulgarului [[i aa oobscenului
[i vv\ `̀nvinov\]i]i cc\ nnu ppute]i oopri eemisiuni ttelevizzate, dde pproast\ ccali-
tate.

Domnule `̀nv\]\tor, iidei [[i ssim]iri aa]i rrev\rsat mmereu
peste ssufletul mmeu.

Mi-aa]i ccultivat ssperan]a, mmi-aa]i ooferit ppova]\, 
cu eelegan]\ [[i ttoleran]\, cca ss\ pp\[esc uu[or `̀n vvia]\.

Domnule `̀nv\]\tor, eeu, ddiscipol sst\ruitor,
v\ pp\strezz iiubire [[i vvie aamintire!

Al ddumneavoastr\,
cel dde aalt\dat\ [[colaru’,

Leonard RROTARU

Scrisoare
lui Eminescu

ubite poet, nu ]i-am scris p`n\ acum de[i `]i vorbesc
mereu. Nu ]i-am scris,  pentru a nu te `ntrista. Acolo,
unde planezi deasupra noastr\, eliberat de parado-
xurile vie]ii, nu vrei [i nici c\ ai putea s\ te `ntorci prin-
tre noi. M\ hr\nesc [i eu, ca [i to]i `mp\timi]ii de poezie,
cu nestematele Tale, `ng`n`nd atunci c`nd  inima `mi
pl`nge: „Mai am un singur dor: / ~n lini[tea serii / S\ m\
l\sa]i s\ mor / La marginea m\rii”  (Mai  am un singur
dor);  „Vreme trece, vreme vine, / Toate-s vechi [i
nou\ toate; / Ce e r\u [i ce e bine / Tu te-ntreab\ [i
socoate; / Nu spera [i nu ai team\, / Ce e val ca valul

trece; / De te-ndeamn\, de te cheam\, / Tu r\m`i la toate rece”
(Gloss\); „Vino-n codru la izvorul / Care tremur\ pe prund, / Unde
prispa cea de brazde / Crengi plecate o ascund” (Dorin]a); „ De
la Nistru p`n la Tisa / Tot Românul pl`nsu-mi-s-a, / C\ nu mai
poate str\bate / De-at`ta str\in\tate”. (Doina); „ Azi artistul te con-
cepe ca pe-un rege-n tronul s\u, / Dar\ inima-i de[art\ m`na-i
fin\ n-o urmeaz\... / De a veacului suflare a lui inim\ e treaz\ / {i
`n ochiul lui cuminte tu e[ti om – nu Dumnezeu” (Dumnezeu [i
Om). De multe ori sunt nedrept\]it\, suf\r [i iar lu`nd Cartea Ta
`n m`n\ citesc de r\sun\ casa: „Cum nu vii tu, }epe[ Doamne, ca
pun`nd m`na pe ei, / S\-i `mpar]i `n dou\ cete: `n sminti]i [i `n
mi[ei... / {i `n dou\ taberi large cu de-a sila s\-i aduni / S\ dai foc
la pu[c\rie [i la casa de nebuni”.

Iubite poet, `]i mai aminte[ti ce `]i scria  sf\tosul Creang\ `n
toiul iernii ?

{i la noi ninge frumos, dar ninsoarea nu poate s\ acopere
s\r\cia [i goliciunea sufleteasc\. ~mb\tr`nim, iubite poet, nu de
ani, ci de lips\ de idealuri, de speran]e, de vise...

~mb\tr`nim, iubite poet, [i ne dor visele care n-au reu[it s\
dea rod, ne dor idealurile care s-au dovedit a fi false,  ne dor spe-
ran]ele pe care ni le-au furat, vorba ta, Poete,  „m\[tile r`z`nde,
puse bine pe-un caracter  inimic”.

Doamne, dar dac\ nu te-am  fi avut?
Nimicnicia ne-ar fi `nghi]it cu totul, n-am mai fi `nv\]at s\

ascult\m sunetul cornului [i al buciumului, s\ privim exalta]i,
„luna pe cer”, s\ c`nt\m cu at`ta suflet, regret [i dor „O, mam\,
dulce mam\, din negura de vremi / Pe fream\tul de frunze  la tine
tu m\ chemi...”.

{i tot de la Tine, iubite poet, am deprins c\ „Toate-s praf...
Lumea-i cum este... [i ca d`nsa suntem noi”.

Prof. MMaria CCIOBANU,
Nisporeni, Republica Moldova
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Ziua ~nv\]\torului - o s\rb\toare a dasc\lilor nem]eni

Z



e c`nd mult\ lume
de-acum `[i luase
g`ndul, poate, `n
vremurile lui „Nu
avem bani”, Calis-
trat Hoga[, cel care
ne-a l\sat `n inimi [i
`n istoria literaturii
române comoara
din „Pe drumuri de
munte”, scriitorul [i
dasc\lul care a po-

posit vreme bun\ [i `n urbea
mu[atin\ a Romanului se
poate de-acum odihni (mai)
lini[tit acolo `n lumea cea f\r\
de dor.  Spun [i cred astfel, de
vreme ce „Vila Hoga[”, monu-
ment de arhitectur\ dar [i un
poten]ial  punct de atrac]ie tu-
ristic\ la Roman, a ie[it cu un
picior din paragina `n care a
fost l\sat\ ani de-a r`ndul.
Minunea s-a petrecut gra]ie
demersurilor repetate f\cute
de conducerea Colegiului
Na]ional „Roman Vod\”
(CNRV) [i a eforturilor organi-
zatorice depuse de Prim\ria
Roman, cu o men]iune aparte
pentru primarul Dan Lauren]iu
Leoreanu, dasc\l dar [i fost
romanvodist, cel care [i-a tre-
cut acest obiectiv `n contul
datoriilor de onoare din man-
datul s\u. 

Concret, la `nceput de iu-
nie, s-a dat startul la seria
lucr\rilor ce vor conduce `ntr-un
final (care se sper\ a fi c`t mai
apropiat) la conser-
varea [i reabilitarea
vilei din incinta
CNRV, gra]ie unui
proiect elaborat [i
depus de adminis-
tra]ia roma[can\
`nc\ din toamna
anului 2009, `n va-
loare de aproximativ
2.000.000 lei, `n
prezent aprobat, `ns\
`n a[teptare de fon-
duri.  Deocamdat\,
s-a reu[it rezolvarea
unei probleme de
maxim\ urgen]\,
anume aceea de a
stopa infiltra]iile de
ap\ `n acest imobil
prin repararea aco-

peri[ului, lucrare estimat\ la
valoarea de 40.000 lei. `n
cazul `n care proiectul men-
]ionat va intra la finan]are,
lucr\rile de modernizare pre-
v\zute se vor finaliza `ntr-un
termen de 15 luni, urm`nd ca `n
cl\direa ce poart\ numele fos-
tului director de la „Roman
Vod\” s\ fie g\zduite mani-
fest\ri culturale de amploare,
precum expozi]ii [i t`rguri
diverse, dar [i un muzeu etno-
grafic permanent. 

N\scut la Tecuci, dup\ o
serie de peregrin\ri profesio-
nale prin ]ar\, profesorul
Calistrat Hoga[ s-a stabilit la
Roman `nc\ din anul 1891.
Aici, `n urbea mu[atin\,
maestrul locuie[te `n vila aflat\
`n incinta corpului nou al
Liceului „Roman Vod\”, dat `n
exploatare `n anul 1899. De
„Roman Vod\” [i, implicit, de
vila c\reia i-a `mprumutat din
nemurirea sa, autorul celebrei
epopei montane `[i leag\
numele, la `nceput ca profesor,
dar [i ca director al liceului
r\mas la fel de celebru p`n\
ast\zi. Chiar [i dup\ ce iese la
pensie, Calistrat Hoga[ `nc\
mai pred\ aici, destinul f\c`nd
ca t`rgul dintre Siret [i Moldova
s\ r\m`n\ consemnat `n istoria
literaturii române ca locul de
unde a plecat `n lumea cea
f\r\ de dor, la 28 august 1917,
`n toiul primului r\zboi mondi-
al. 

unie, cu mireasm\
de floare de tei [i
cu agita]ia estival\
specific\ acestei
luni mai ales `n
[coli, acolo unde,
de fiecare dat\ la
ceas de cire[ar, se
adun\ roadele unui
an `ntreg. Pentru
eminen]i, diplome
[i coroni]e, iar pen-

tru cei mai de la coada
c\ru]ei... performan]elor [co-
lare cu speran]e de mai bine
sau, `n cazurile nefericite, cu
[ansa corigen]elor, `ns\, una
cu alta, amintiri ce r\m`n `n
panoplia celor mai pregnante
aduceri aminte, cel mai ade-
sea demne de povestit `n
timp, la nepo]i. „Pentru mine a
fost un an bun, excelent a[
spune, dac\ m\ g`ndesc la
faptul c\ mi-am atins obiec-
tivele propuse `n septembrie
2009. Chiar dac\ programul a
fost mai `nc\rcat [i exigen]ele
mai mari fa]\ de anii anteriori,
am reu[it s\ ]in pasul cu toate
[i s\ ob]in performan]e `n

m\sur\ s\ m\ fac\ s\ privesc
cu optimism spre ceea ce va
urma. La finalul cursurilor am
ie[it cu colegii [i cu domnul
diriginte `ntr-o excursie, `ntr-un
cadru natural foarte pl\cut,
ocazie cu care am socializat
altfel dec`t la cursuri, am
`mp\rt\[it g`nduri de sf`r[it de
an [i planuri de viitor, acesta
fiind [i un prilej special de a ne
desp\r]i `nainte de vacan]a
mare care, cu siguran]\, ne va
face pe fiecare s\ sim]im lipsa
colegilor [i a atmosferei de la
[coal\ care ne-a sudat `ntr-un
colectiv puternic [i unit”, a
m\rturisit Anaa MMaariaa CCuccu, o
romanvodist\ eminent\,
absolvent\ a clasei a X-a la
cel mai prestigios colegiu
[colar roma[can. 

~ntr-o lun\ marcat\, cum
spuneam, de bilan]uri de
toate felurile, ca de fiecare
dat\ [i acum a tronat peste
toate acordurile imnului
Gaudeamus, at`t pentru
absolven]ii de ciclu gimnazial
(dup\ o mod\ mai nou\), c`t,
mai ales, pentru liceenii de

clasa a XII-a, fiecare protago-
nist purt`nd `n suflet dorin]a
de a izb`ndi mai departe, spre
alte trepte ale performan]ei

[colare sau universitare, `n
cazul celor din urm\. ~n
aceast\ atmosfer\, pentru
majoritatea de s\rb\toare,
calendarul lui cire[ar a fost
pres\rat de petrecerile cele-
brelor „banchete” unde profe-
sori [i elevi, deopotriv\, [i-au

luat r\mas bun, marca]i de
emo]ia desp\r]irii dar [i de
speran]a c\ genera]iile
viitoare de ucenici `ntr-ale

buchiselii vor `nnobila munca
tuturor precum [i institu]ia
[colii, `n mod special. „N-am
crezut vreodat\ c\ am s\
pl`ng de emo]ie”, a m\rturisit
m\mica unei tinere absol-
vente de clasa a VIII-a de la
{coala Nr. 8 Roman. 

ULTIMA OR| LA ROMAN
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Speran]e pentru
noi `mpliniri

incolo de cheltuielile materiale deloc de
neglijat pentru un astfel de eveniment
(`ntotdeauna mai substan]iale pentru
p\rin]ii domni[oarelor !), au prevalat
bucuria [i `ncrederea `n ceea ce va urma,
fiecare plan de viitor fiind `nso]it de opti-
mismul aferent v`rstei, chiar dac\, pe ici,
pe colo, `n m\rturisirile tinerilor absolven]i
s-a f\cut sim]it [i un fior de pesimism
legat, mai ales, de viitorul incert pe care,
din p\cate, România `l ofer\ celor afla]i la
`nceput de drum `n via]\. „Parc\ ieri am
p\[it pe treptele liceului, `n clasa a IX-a.

~n v`ltoarea aceasta cotidian\, marcat\ mereu de
prea multe fr\m`nt\ri de care cred c\ un t`n\r n-ar tre-
bui s\ aib\ grij\, nici nu [tiu c`nd au trecut cei patru
ani de liceu. F\c`nd un bilan] obiectiv, acum pot s\
spun c\ m\ simt suficient de puternic\ pentru a p\[i
`n via]\ pe un drum care mi-l doresc m\car la fel de
rodnic precum parcursul din liceu. F\c`nd o com-
para]ie, este un moment unic ce seam\n\ cu cel de
acum patru ani, un nou `nceput, o treapt\ nou\ pe

care  simt  c\ p\[esc cu `ncrederea pe care mi-au
dat-o profesorii pe care i-am avut, dar [i cu un senti-
ment de incertitudine care `ns\ nu m\ face deloc s\
[ov\iesc”, a spus Maria CCocu], absolvent\ a
Colegiului Na]ional „Roman Vod\”.

„La rrevedere [[coal\ ddrag\”, la revedere dragi
colegi, la revedere dasc\lilor care bun\ vreme din cei
patru ani dintr-o via]\ de licean le-au fost apropia]i
tinerilor, educatori [i adesea prietenii acestora...
Printre ur\ri de bine [i de succes [i nu de pu]ine ori
printre lacrimi de bucurie sau de regret, v\rsate din
bel[ug la ceas de desp\r]ire, [i de aceast\ dat\ luna
lui cire[ar a fost un festin pentru [colarii de toate
v`rstele, pentru p\rin]ii [i educatorii acestora. La
Colegiul TTehnic „„Danubiana” RRoman, de pild\, dup\
ce au r\spuns pentru ultima oar\ „prezent” la apelul
f\cut de dirigin]ii claselor a XII-a, absolven]ii au primit
un ecuson cu emblema [colii [i un caiet al promo]iei,
`n care fiecare protagonist al festivit\]ii [i-a notat
adresa de e-mail [i num\rul de telefon. Repere indis-
pensabile pentru revederile ce vor urma, `n speran]a
unor vremuri mai bune [i, de bun\ seam\, cu g`ndul
c\, poate, peste ani, copiii absolven]ilor de ast\zi se
vor bucura de o altfel de Românie, mai pu]in ostil\
zborului la care orice t`n\r viseaz\ atunci c`nd urc\ pe
o nou\ treapt\ a vie]ii…  

Pagin\ rrealizat\ dde AA. OOPRI{

nceputul lunii iunie a
marcat `ncheierea unui
nou capitol al proiec-
tului educativ intitulat
„Pro SSana”, manifes-
tarea incluz`nd [i pre-
mierea celor mai bune
lucr\ri ale elevilor
implica]i `n cunoa[-
terea celor mai potrivi-
te c\i pentru a atinge
un stil de via]\ s\n\-
tos, acesta fiind dealt-

fel [i scopul declarat al proiectului
de anvergur\ na]ional\. „La edi]ia
din acest an am participat cu un
afi[ foarte sugestiv `n ceea ce
prive[te recomandarea unui stil de
via]\ s\n\tos, mai precis o in-
vita]ie pentru o alimenta]ie s\n\-
toas\, care se pare c\ `n momen-
tul de fa]\ este pentru mul]i dintre

noi doar un deziderat. Din clasa
mea am fost un grup mai nume-
ros, fiecare prezent`nd lucr\ri pe
aceast\ tem\, iar dorin]a noastr\
de a demonstra celor din jur
nevoia de a fi mai aten]i cu noi nu
doar c\ a fost conving\toare ci, `n
plus, ne-a adus [i recunoa[terea
cuvenit\. Pentru succesul nostru
un merit aparte l-a avut doamna
profesoar\ de Biologie, Cristina
Gheorghi]\, dar [i al]i profesori de
la alte discipline [i, nu `n ultimul
r`nd, chiar p\rin]ii no[tri”, a spus
cu satisfac]ie Ana MMaria CCucu,
reprezentanta Colegiului Na]ional
„Roman Vod\”, care a ob]inut unul
dintre premiile I la edi]ia 2010
atribuite elevilor participan]i `n
cadrul proiectului „Pro Sana”.  

La Grupul {{colar „„Vasile
Sav”, gazda acestui ultim act al

proiectului men]ionat, au fost
prezen]i elevi [i cadre  didactice
de la [colile implicate care [i-au
prezentat realiz\rile, cu aceast\
ocazie derul`ndu-se o serie de
dezbateri interesante legate de
tema privind atragerea tinerilor
c\tre un stil de via]\ s\n\tos.
Concursul s-a desf\[urat pe trei
sec]iuni, respectiv eseu, produse
multimedia (reviste [i ziare, pagini
web, prezent\ri power point) [i
materiale ppublicitare (afi[e, pli-
ante, logo-uri, flutura[i). Toate
lucr\rile prezentate au scos `n evi-
den]\ aplombul [i spiritul creativ al
tinerilor, un c`[tig notabil remarcat
cu aceast\ ocazie fiind [i acela
legat de partea de socializare a
elevilor. Seria activit\]ilor de acest
tip se va derula [i `n viitorul an
[colar, echipa coordonatoare a
proiectului propun`nd chiar diversi-
ficarea acestora ca urmare a suc-
cesului [i a rezultatelor deosebite
ob]inute p`n\ `n prezent.

„Pro Sana”
in corpora sano!

(urmaare ddin ppaag. 11)

unul sim] [i `ng\duin]a ne-au fost interpretate drept
sl\biciuni, astfel am ajuns victime ale celor care ne-au
manipulat! Protest\m [i pentru actualii [i viitorii pen-
sionari din sistem, pentru c\  aceste condi]ii duc la sc\-
derea punctului de pensie [i toate eforturile de p`n\
acum au fost za-
darnice. ~n niciun
regim, chiar totali-
tar, ca cel de
dinainte de 1989,
nu s-au luat m\-

suri at`t de drastice `mpotriva
noastr\. Acum, chiar [i cei
mai aprigi dictatori ar fi
invidio[i pe modul `n care se
fac represalii asupra celor
care i-au f\cut „proprietari”
de diplome pe st\p`nii fotoli-
ilor din Guvern!

Ce nu `n]elegem este
cum un ministru, ce pretinde
c\ ne reprezint\, nu are [i nu

a avut nici o leg\tur\ cu situa]ia din `nv\]\m`ntul românesc
postdecembrist, nu a predat `n sistem, cu toate c\ este produs
al sistemului nostru! Cum crede domnia-sa c\ poate `n]elege [i
rezolva situa]ia `n care ne afl\m, nesus]in`ndu-ne, nefiind de
partea noastr\?! A[tept`nd s\ i se sufle, de c\tre consilieri, care
sunt demersurile pe care le va aplica?! Domniei-sale `i este pro-
priu doar verbul „a ordona”, imperativ!

Este timpul s\ demonstr\m
c\ experien]a noastr\ nu poate
fi redus\ la a t\cea [i a asculta,
ci trebuie s\ ar\t\m c\ avem
coloan\ vertebral\ [i for]a de a
ne impune punctul de vedere,
de a ne striga nemul]umirile, de
a ne face auzi]i, cu decen]\,
cer`nd respect pentru ceea ce
suntem [i ce facem, c\ munca
noastr\ este nobil\, altfel nu
putem dec`t s\ ne adres\m
domniilor-voastre, celor ce v\
preface]i c\ ne conduce]i,
cit`ndu-l pe Eminescu: 

“I-e ru[ine omenirii s\ v\
spun\ vou\ oameni!”

„I-e ru[ine omenirii
s\ v\ spun\ vou\ oameni”!

Emo]ii de iunie...
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Dar de bucurie `n cer
[i pe p\m`nt…
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Rechizite pentru
elevi

nspectoratul {colar continu\ achi-
zi]ionarea rechizitelor pentru elevii din
familiile defavorizate. „Din p\cate,
Inspectoratul {colar al jude]ului nos-
tru a avut o experien]\ mai pu]in feri-
cit\ `n ceea ce prive[te rela]ia cu
firmele care au participat la licita]iile
pentru aceste rechizite. Spun lucrul
acesta pentru c\ a fost de notorietate
c\ am reziliat un contract cu o firma
care nu a respectat termenele. Am

organizat o nou\ licita]ie care a fost c`[tigat\ de
o alt\ firm\. Aceasta a adus un prim transport la
termen dar, dup\ momentul recep]ion\rii primei
cantit\]i de materiale, nici aceast\ firm\ nu a
fost serioas\ [i nu a respectat termenele [i
cerin]ele. Mi se pare impardonabil s\ ne juc\m
cu lucruri ce intr\ `n rela]ie cu elevii, cu copiii.
Din aceast\ pricin\ am recep]ionat aceast\ can-
titate de rechizite. Am repartizat materialele `n
unit\]ile de `nv\]\m`nt [i vom face plata pentru
aceste materiale. ~ns\ aici se opre[te colabo-
rarea cu aceast\ firm\. Vom continua cu o alt\
firm\ care s\ `[i onoreze termenii contractual”, a
declarat Lumin]a V`rlan, care a subliniat c\, pen-
tru a evita pe viitor astfel de probleme, a organi-
zat deja licita]ia pentru rechizitele ce vor ajunge
pe b\ncile elevilor `n anul [colar 2010 - 2011. 

Frunta[i
la admitere

efi de promo]ie pe jude] s`nt, `n acest
an, Ioana Alexandra Pav\l, fost\
elev\ a [colii Grum\ze[ti, [i Gabriel
Bogdan Sargu (de la Liceul Economic
"Vasile Conta" T`rgu-Neam]) - ambii
cu media zece! Urmeaz\, cu media
9,99, Elena Zoi]a [i Ruxandra Maria
Popu]oaia (ambele de la [coala nr. 2
Piatra-Neam]). Podiumul admiterii din
acest an cuprinde `nc\ doi elevi, cu
medii de 9,98: Casiana Alexandra

Arsene ([coala Grum\ze[ti) [i Dan Georgian
M\rcule] (Liceul Economic "Vasile Conta" T`rgu-
Neam].

Medii egale sau mai mari de 9,95 mai au
urm\torii candida]i: Nelia-Marina Ro[anu
([coala nr. 3 Piatra-Neam]), Emanuel Achirei
(Colegiul Na]ional "{tefan cel Mare" T`rgu-
Neam]), Alina Ionela Munteanu, Dorian [tefan
Maftei, Ramona-Ioana Diaconu (to]i de la Liceul
Economic "Vasile Conta" T`rgu-Neam]), Maria-
Laura C\m\ru] ({coala nr. 5 Piatra-Neam]),

Alexandra Vicol, Diana Maria Dodi]\, Matei
{tefan Cornea (to]i de la {coala nr. 2 Piatra-
Neam]) [i Ioan N\st\selu (Colegiul Na]ional
"{tefan cel Mare" T`rgu-Neam].

Zece pe linie
`n gimnaziu

u mai pu]in de 31 dintre candida]ii la
admiterea din acest an au terminat
gimnaziul cu media general\ zece!
Performan]a a fost reu[it\, `n afar\ de
elevii nominaliza]i deja cu medii foarte
mari la admitere, de urm\torii elevi:
Florina Elena Barbu ([coala nr. 5
Piatra-Neam]), Andrei Claudiu Roibu
([coala nr. 1 Bicaz), R\zvan Ionu]
M\tas\, Antonia Adina Bobric, Maria
Platon (to]i de la Liceul Economic

"Vasile Conta" T`rgu-Neam]), {tefania Gordei
([coala nr. 5 Roman), Andreea Scurtu ({coala
Bicazu Ardelean), Miruna Harabagiu ({coala nr.
1 Roman), L\m`i]a Traist\, Lorena Strechie
(ambele de la [coala nr. 5 Piatra Neam]), Ionu]
Daniel Predoaia (Colegiul Na]ional "{tefan cel
Mare" T`rgu-Neam]), Claudia Andreea Nistor
({coala "Daniela Cuciuc" Piatra Neam]), Debora
Elena Hu]anu (Grup [colar "Dimitrie Leonida"
Piatra Neam]), Ana-Maria Bodnar ({coala
"Mihai Eminescu" Roman), Oana Camelia Ciulei
({coala nr. 1 Bicaz), Alexandra Petru]a Savu
({coala nr. 6 Roman), Elena Alexandra
Tabacariu ({coala nr. 5 Roman), Andreea
Nicoleta Baboi ({coala nr. 1 Pipirig), Georgiana
Alexandra B`rsan ({coala Bicazu Ardelean) [i
Adina Bianca Trefa[ ({coala Bartice[ti/Bote[ti).

Locuri pentru
rromi la liceu

entru anul [colar 2010 - 2011, elevilor
de etnie rrom\ care au absolvit ciclul
gimnazial le-au fost rezervate 75 de
locuri `n clasa a IX-a la licee - pe fili-
erele teoretic\, tehnologic\ sau
voca]ional\ - `n cadrul a 21 de unit\]i
de `nv\]\m`nt din jude]ul Neam]. Ca
[i `n ceilal]i ani, aceste locuri cu dedi-
ca]ie nu fost ocupate `n totalitate.
Motivul: doar 44 de copii au depus
cereri pentru repartizarea pe locurile

speciale. Mai mult, dintre cei 44 de elevi 12 au
r\mas corigen]i sau chiar repeten]i, a[a `nc`t pe
cele 75 de locuri s-au "b\tut" 32 de elevi. Cinci
dintre ace[tia au optat pentru locuri la liceele
voca]ionale.

{edin]a public\ de repartizare a elevilor
rromi `n clasa a IX-a a avut loc pe 18 iunie, la
[coala general\ nr. 3 Piatra-Neam]. Comisia
Jude]ean\ de Admitere a asigurat repartizarea
candida]ilor rromi `n ordinea descresc\toare a
mediilor de admitere sau absolvire [i `n baza
op]iunilor exprimate. Locurile r\mase neocu-
pate vor fi utilizate pentru rezolvarea a[a-
numitelor cazuri speciale.

Pentru anul [colar 2010 - 2011 au oferit
locuri speciale elevilor rromi Colegiul Na]ional
"Petru Rare[" - un loc; Colegiul Na]ional
"Calistrat Hoga[" - un loc; Colegiul Tehnic de
Transporturi Piatra-Neam] - [ase locuri;
Grupul [colar Economic-Administrativ Piatra-
Neam] - [ase locuri; LPS Piatra-Neam] - dou\
locuri; Liceul de Art\ "Victor Brauner" Piatra-
Neam] - dou\ locuri; Liceul Pedagogic
"Gheorghe Asachi" Piatra-Neam] - dou\ locuri;
Seminarul "Sfin]ii `mp\ra]i Constantin [i Elena"
Piatra-Neam] - un loc; Colegiul Tehnic
"Gheorghe Cartianu" Piatra-Neam] - dou\
locuri; Colegiul Tehnic Piatra-Neam] - dou\
locuri; Colegiul Na]ional "Roman Vod\" Roman
- patru locuri; Colegiul Tehnic "Miron Costin"
Roman - dou\sprezece
locuri; Colegiul Tehnic
"Danubiana" Roman - [ase
locuri; Colegiul Tehnic
"Petru Poni" Roman - [ase
locuri; Grup [colar "Vasile
Sav" Roman - dou\ locuri;
LPS Roman - cinci locuri;
Seminarul Teologic "Sf.
Gheorghe" Roman - un loc;
Grup [colar Bicaz - [ase
locuri; Grup [colar Roznov -
patru locuri; Colegiul Tehnic
"Ion Creang\ T`rgu Neam] -
dou\ locuri; Grupul [colar
"Mihail Sadoveanu" Borca -
un loc.

Liceeni ce vor
o carier\ militar\

inerii dornici s\ devin\ jandarmi au
intrat `n prima etap\ eliminatorie a
concursului de admitere. Este vorba
despre testarea psihologic\, sus-
]inut\ de candida]ii Academiei de
Poli]ie "Alexandru Ioan Cuza" din
Bucure[ti. La Inspectoratul Jude]ean
de Jandarmi Neam] se `nscriseser\
88 de candida]i. Dintre ace[tia, [ase
vor sus]ine examenul la Academia de

Poli]ie "Alexandru Ioan Cuza" Bucure[ti, doi vor

s\ urmeze cursurile institu]iilor de `nv\]\m`nt
ale Ministerului Ap\r\rii Na]ionale - [coala
Militar\ de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a
For]elor Terestre "Basarab" Pite[ti [i [coala
Militar\ de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene "Traian Vuia". Ceilal]i au optat
pentru {coala de Subofi]eri Jandarmi "Petru
Rare[" din F\lticeni. 

Centrul Cultural
„Ion Creang\”

nfiin]area Centrului Cultural "Ion
Creang\" pe l`ng\ Casa Memorial\
"Ion Creang\" din Humule[ti a fost
g`ndit\ de conducerea Inspectoratului
[colar ca un proiect comun al Fa-
cult\]ii de Filologie din cadrul Univer-
sit\]ii Bucure[ti, Prim\riei T`rgu
Neam] [i Consiliului Jude]ean Neam].

"Ne-am dori s\ `nfiin]\m un centru
cultural dup\ modelul celui care
func]ioneaz\ deja la Ipote[ti, `n

memoria lui Mihai Eminescu. Centrul cultural ar
urma s\ fie scena unor programe studen]e[ti de
cercetare [i a unor `nt`lniri literare, dar ar putea
g\zdui [i un punct de informare cultural\ [i tur-
istic\ pentru zona Neam]ului. Din partea
Universit\]ii Bucure[ti vom colabora cu domnul
conferen]iar universitar doctor Iulian Costache
(Facultatea de Filologie), care [i-a manifestat
disponibilitatea de a veni la Humule[ti chiar `n
aceast\ var\ cu zece studen]i `ntr-o activitate de
cercetare av`nd ca tem\ «Ion Creang\ `n presa
vremii»", a precizat inspectorul [colar general
Lumini]a V`rlan.

Marius GGHEGHICI
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-a]i g`ndit vreodat\ ce a]i face dac\ a]i ajunge acolo,SUS?
Vreau s\ spun, chiar SUS, printre mai marii zilelor noastre,
`ntre corup]ie, incultur\ [i ipocrizie. Cred c\ mul]i dintre noi
au f\cut-o, `ns\ cu buna [tiin]\ c\ nu se vor num\ra nicio-
dat\ printre “personalit\]ile” iubitoare de promenade
costisitoare pe timp de criz\. De ce? Pentru c\ acolo, sus,
bunul sim] [i ra]iunea logic\, se observ\, nu prea sunt per-
mise, drept dovad\, “sfintele legi” sunt f\cute pentru a servi
intereselor domniilor lor [i nu, a[a cum ar trebui, ale
poporului.

Dovada, Agen]ia
Na]ional\ de Integri-
tate, una din singurele

institu]ii prin care averile demnita-
rilor no[tri erau verificate si moni-
torizate, a fost declarat\… ne-
constitu]ional\!!! Spre fericirea
unora [i spre dezamagirea amar\
a altora, dar spre ru[inea tuturor,
atunci c`nd o institu]ie devine o
“problem\”, este rapid desfiin]at\,
pentru a nu deranja, se `n]elege!
Astfel, ANI devine un simplu
depozit al declara]iilor de avere,
nemaiput`nd s\ sesizeze [i s\
amendeze.

Nu mai vorbim despre dot\rile

absolut, dar absolut necesare pentru Camera Deputa]ilor. Domnii
no[tri se bucur\ acum de noi achizi]ii destul de costisitoare, cum ar fi
cele trei radiatoare infraro[u pentru traducere simultan\ sau de
perdelele cu aer cald care vor ajuta la aerisirea propriului restaurant.
Dar nu e nici o problema, toate acestea au costat doar, fi]i aten]i, doar
100.000 de lei, o suma insignifiant\, dac\ ]inem cont c\ România se
afl\ `n plin\ criz\ financiar\.

Oare c`nd au refuzat legea privind dotarea
cu calculatoare tip desktop a unit\]ilor `n care
se desf\[oar\ `nv\]\m`nt liceal [i profesional
de stat, s-au g`ndit la viitoarele perdele [i radi-
atoare pentru traducere achizi]ionate dupa
mai pu]in de o lun\ de la respingerea acelei
legi?

Dac\ r\m`nem tot `n acest cadru minunat
al politicii române[ti, afl\m c\ Parlamentul a
devenit o “afacere de familie”. D`nd dovad\ c\
au dezvoltat cultul familiei, deputa]ii [i sena-
torii no[tri [i-au adus rudeniile la putere, nu de
alta, dar nu trebuie s\ tr\im bine cu to]ii? 

Incon[tien]a, nep\sarea, lipsa lor de
ra]iune ne afecteaz\ `n mod direct pe noi, `ns\
nimeni nu face nimic. S\ lu\m, spre exemplu,
problema noului bacalaureat, pentru c\ tot

suntem `n plin sezon. Nevoia, din bun sim], de a face ceva, i-a `mpins
pe “domnii no[tri” s\ schimbe modalitatea de desf\[urare a BAC-ului,
“ca s\ fim `n r`nd cu lumea”, mai precis cu celelalte state membre ale
Uniunii Europene. Ce-i drept, am egalat ]\rile UE din toate punctele
de vedere, [i schimbarea de care aveam nevoie  era `n sectorul
`nv\]\m`ntului. E adev\rat, s-au g\sit solu]ii pentru criza economic\,
pentru problema [omajului, a c\rui rat\, de altfel, este `n continu\
cre[tere. Lu`nd `n considerare cele spuse mai sus, e lesne de `n]eles
c\ aveam nevoie de aceast\ “mare schimbare”, `n condi]iile `n care
menirea acesteia este mai mult de a-i deruta pe elevii care s-au
preg\tit intens la anumite materii pe parcursul liceului, pentru ca,
acum, examenul s\ se sus]in\ la altele.

~ns\, dup\ cum bine [tim, p\rerile sunt `mp\r]ite, iar mica noas-
tr\ “cuno[tin]\ de carte” nu se poate compara cu marea lor putere,
care, fie vorba `ntre noi, este folosit\ util, nu se pune problema, `ns\
pentru ei.

Nou\, celor mici, nu ne r\m`ne dec`t s\ a[tept\m [i s\ vedem ce
BAC vor mai inventa pentru anul viitor stimabilii no[tri conduc\tori, ce
legi tip “instituirea zilei na]ionale de rug\ciune” vor mai propune, cu ce
`[i vor mai `nnoi birourile pentru a fi `n “trend” sau ce ma[ini tip SUV
Dacia Duster `[i vor mai achizi]iona.

P`n\ atunci, mult\ baft\ colegilor din anii terminali, ,,succesuri” (a
la B\seasca) din plin [i note c`t mai mari la bacalaureat!

Cristina-EElena VVIERU
Clasa a XII-a L

(Text peluat din revista „Anotimpuri” a  Colegiului
Gheorghe Cartianu)

România… `ncotro?V
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iecare or\ de religie
`ncepe [i se `ncheie
cu rug\ciunea, dar
aceasta poate fi
considerat\ [i ca o
metod\ specific\ `n
realizarea educa]iei
religioase. Pornind
de la premisa c\
`nv\]\m`ntul religios
trebuie s\ fie unul
practic, tot ceea ce

se pred\ de la catedr\ trebuie
s\ fie aplicat `n via]a elevilor, la
religie nefiind acela[i lucru ca `n
cazul celorlalte discipline de
`nv\]\m`nt deoarece obiectul,
scopul [i mijloacele ei sunt prin
esen]\ peste fire.

Rug\ciunea are menirea
de a-i pune pe elevi `n lucrare, a
face ca mintea [i inima lor s\ se
mi[te, `i predispune pentru
primirea cu credin]\ a
`nv\]\turii. „Prin rug\ciune, zice
H. Mayer, religia devine un
raport viu `ntre Dumnezeu [i

om. De aceea toat\ educa]ia
religioas\ are s\ fie o educa]ie
spre rug\ciune; cu alte cuvinte
scopul catehiz\rii s\ culmineze
`n a `nv\]a genera]ia t`n\r\ s\
se roage lui Dumnezeu”. Pentru
aceast\ v`rst\ privilegiat\ a
copil\riei, a spus M`ntuitorul
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine …”
(Matei XIX, 14). Rug\ciunea le
este necesar\ pentru p\strarea
acestei nevinov\]ii pe care o
au, f\r\ s\ [tie, [i care, azi, e `n
mare pericol de la o v`rst\
foarte fraged\. De altfel,

aceast\ parte a `nv\]\m`ntului
religios, este cea mai u[or de
`ntip\rit `n inima [i mintea
copilului, `n care predomin\
memoria. Mai mult, formele
rug\ciunii unite cu darul cre-
din]ei primite la botez depun `n
sufletul lui no]iuni f\r\ margini,
reale, ale tainelor celor mai
ad`nci. „Prin rug\ciune cons-
tant\ ochii sufletului se deschid
[i fiind umplut de mare des-
f\tare [i de un sentiment
arz\tor inexprimabil, omul
`ntreg se transfigureaz\” (Avva
Filimon). 

Spre deosebire de lectur\
[i medita]ie, rug\ciunea iese
din preocup\rile persoanei
noastre [i se `ndreapt\ spre
sferele dumnezeie[ti. Prin
rug\ciune, cele citite [i medi-
tate se fundamenteaz\ `n
modul cel mai ad`nc, datorit\
faptului c\ `n aceast\ realitate
este vorba de puteri dum-
nezeie[ti. 

Unul dintre roadele
rug\ciunii este luminarea min]ii,
precum ne `nva]\ rug\ciunea
Acatistului Domnului nostru
Iisus Hristos: „Hristoase, lumina
cea adev\rat\ ce luminezi [i
sfin]e[ti pe tot omul care vine `n
lume s\ se `nsemneze peste
noi lumina fe]ei Tale”. Va fi
foarte u[or ca profesorul s\ ia
din aceste formule de
rug\ciune un punct de plecare
pentru explicarea dogmelor, de
a face leg\tura `ntre ele, de a
fixa no]iunile `n memoria

elevilor care vor r\m`ne credin-
cio[i rostirii rug\ciunii zilnice de
diminea]a [i seara.

Elevii trebuie s\ cunoasc\
rug\ciunile de cerere, de laud\,
de mul]umire. Lucrul cel mai
important este de a-i `ncredin]a
pe [colari de trebuin]a absolut\
a rug\ciunii, care se poate numi
„cheia cerului”, de a insufla o
real\ `ncredere `n atotputernica
sa binefacere pentru a ob]ine
harul divin. Trebuie s\-i `nv\]\m
prin pilde mai mult dec`t prin
vorbe, felul de a se ruga astfel
`nc`t rug\ciunile lor s\ fie primi-
te, s\ fie cu toat\ convingerea
[i credin]a. „Nu primi]i c\ci nu
[ti]i ce cere]i …”, „Nu tot cel ce
zice: Doamne, Doamne, va
intra `n ~mp\r\]ia Cerurilor, ci
cel ce va face voia Tat\lui Meu
Celui din ceruri”(Matei VII, 21).

O gre[eal\, adesea de
nereparat, o constituie efectu-
area rug\ciunii `n grab\, f\r\
aten]ie [i respect. Profesorul
trebuie s\ observe felul `n care
elevii rostesc [i tr\iesc
rug\ciunea la `nceputul [i la
sf`r[itul lec]iei de religie. O
rug\ciune rostit\ `n grab\, for-
mal, nu le aduce niciodat\
bucurii l\untrice, atingerile
dezmierd\toare ale harului care
sunt ca un `naintemerg\tor al
gustului fericirii cere[ti; ei
sf`r[ind prin a pierde credin]a
practic\ [i prin a lua rug\ciunea
`n dezgust pentru tot restul
vie]ii. De aceea trebuie s\ ferim
elevii de rug\ciunea mecanic\.
Iat\ ce relateaz\ Alexis Carrel:
„Nevoia de Dumnezeu se
exprim\ prin rug\ciune. Ea este
un strig\t de durere, cerere de
ajutor, imn de dragoste. Ea nu
const\ `ntr-o recitare trist\ de
cuvinte c\rora nu li se pricep
sensul. Efectul ei este aproape
`ntotdeauna pozitiv. Totul se
petrece ca [i cum Dumnezeu
ne-ar auzi [i ne-ar da un
r\spuns direct. Se produc
evenimente nea[teptate… o
putere ciudat\ apare `n noi
`n[ine. Rug\ciunea d\ putere
de a suporta grijile [i sup\r\rile,
de a spera atunci c`nd nu mai
exist\ motive logice pentru
speran]\, de a r\m`ne `n
picioare `n fa]a catastrofelor.

Aceste fenomene se pot
petrece cu oricine; mai ales cu
cei care refuz\ s\-[i lase sufle-
tul amestecat `n tumultul [i `n
confuziile vie]ii moderne…
rezultatele rug\ciunii privesc
at`t [tiin]a c`t [i religia; c\ci
rug\ciunea lucreaz\ nu numai
asupra st\rilor noastre afective,
ci [i asupra proceselor fiziolo-
gice. Ea vindec\, uneori, `n
c`teva clipe sau `n c`teva zile,
boli organice…”. Chiar [i psi-
hologia modern\ recunoa[te c\
adunarea tuturor puterilor su-
flete[ti `ntr-o singur\ direc]ie
duce la o mare for]\ spiritual\. 

Profesorul de religie trebuie
s\ ]in\ cont ca rug\ciunea s\
fie exprimat\ `n termeni `n]ele[i
de elevi, a c\ror necesitate s\ o
simt\, ca rug\ciunea s\ le
poat\ ie[i din inim\. La pre-
darea rug\ciunilor, profesorul
va avea ca normativ `nv\]\tura
M`ntuitorului. „C`nd v\ ruga]i nu
spune]i multe ca neamurile, c\
ele cred c\ `n multa lor vorb\rie
vor fi asculta]i” (Matei VI, 5),
deci s\ `nve]e pe elevi rug\ciuni
bine `n]elese care s\ le
p\trund\ mintea [i inima.

Fiecare elev, `nc\ din casa
p\rinteasc\ a primit o oarecare
dispozi]ie pentru rug\ciune sau
m\car a v\zut pe al]ii rug`ndu-
se. Astfel, profesorul, plec`nd
de la dispozi]ia elevilor, va
forma acestora o idee despre
Dumnezeu care este P\rintele
Bun, Atotputernic, Atot[tiutor,
Atotprezent. Aceasta o va face
mai u[or plec`nd de la expe-
rien]ele copiilor cu p\rin]ii lor.
Dup\ ce a stimulat `n elevi
dorin]a de a se ruga, profesorul
se informeaz\ despre cuno[-
tin]ele religioase ale elevilor din
casa p\rinteasc\ [i le va expli-
ca rug\ciunile pe care ace[tia
le [tiu deja.

~nceputurile pred\rii rug\-
ciunilor se vor face cu
poezioare religioase, `n special
la clasele primare.

Drd. MMihai
FLOROAIA ––

ISJ NNeam] 

Importan]a rug\ciunii
`n cadrul orelor de religie

{coala Nr. 8
`n proiecte europene

eTwinning
roiectele eTwinning
s-au dovedit a fi o
provocare pentru
{coala Nr. 8 Piatra-
Neam]. Participarea
la dou\ proiecte de
tip eTwinning: Eas-
ter Customs [i Our
Country-Our Tra-
dition-Our Culture,
desf\[urate ca sub-

componente ale Programului
de `̀nv\]are ppe pparcursul vvie]ii
(LLP), a constituit un training
pentru proiectul Comenius
care se va desf\[ura `ncep`nd
cu anul acesta.

~n urma acestei pl\cute
experien]e am constatat c\
obiectivele programului eTwin-
ning sunt relevante pentru pro-
movarea principiului `nv\]\rii
pe tot parcursul vie]ii, pentru
dezvoltarea sistemului edu-
ca]ional din România, pentru
promovarea cooper\rii la
nivelul Comunit\]ii Europene.
Programul la care am luat
parte contribuie la atingerea
unor priorit\]i educative de
nivel na]ional: dezvoltarea
competen]elor-cheie, calitatea
educa]iei, dezvoltarea autono-
miei personale, diversitatea
cultural\ [i lingvistic\ `n Eu-
ropa, combaterea discrimin\rii,
a rasismului, a prejudec\]ilor [i
a xenofobiei.

Impactul acestor proiecte
a fost benefic pentru [coala
noastr\: s-a promovat imagi-
nea public\ a institu]iei, s-au
stabilit rela]ii cu alte institu]ii [i
s-au dezvoltat noi parteneriate.
Doi dintre partenerii no[tri `n
proiectul Comenius au fost [i
`n proiectele eTwinning: Italia
[i Turcia. 

Principalele provoc\ri spe-
cifice desf\[ur\rii proiectelor
`n cadrul programului
eTwninng (Easter Customs,
ini]iat cu prilejul S\rb\torii de
Pa[te [i Our Country-Our
Tradition-Our Culture, proiect
de promovare a tradi]iei [i cul-

turii na]ionale) au fost: stimula-
rea competi]iei `ntre parteneri,
implicarea elevilor `n activit\]i
recreative, cu specific folcloric
[i religios, promovarea spiritu-
lui de echip\, sporirea stimei
de sine, a curiozit\]ii, a imagi-
na]iei creative `n r`ndul
educa]ilor. ~n cadrul acestor
activit\]i s-au remarcat elevii
clasei a VIII-a B, printre care:
Cozma M\d\lina, Panaite
Alina, Lupan R\zvan, Miha-
lache {tefan, Ciau[u Bogdan.
~n urma activit\]ilor, elevii au
fost r\spl\ti]i cu diplome [i
{coala Nr. 8 Piatra-Neam] a
luat certificatul de participare la
proiecte eTwinning, European
Label. 

Asemenea activit\]i sunt
a[teptate de elevi, deoarece
fiecare se simte unic [i util prin
ceea ce creeaz\. Este remar-
cabil cu c`t\ u[urin]\ [i-au
facut noi prieteni din r`ndul
partenerilor str\ini italieni, au
socializat pe platforma eTwin-
ning [i pe facebook `n cadrul
proiectelor derulate.

Anul acesta, `n luna
august, suntem ner\bd\tori s\
afl\m rezultatul la aplicarea
proiectului Comenius, sper`nd
c\ va fi unul pozitiv. Luna
decembrie 2010 va fi bogat\ `n
activit\]i, deoarece atunci vom
primi partenerii-oaspe]i `n
[coala noastr\, ca [i coordo-
natori ai proiectului Comenius.

A[adar [i la {coala Nr. 8
Piatra-Neam] sunt oameni
ambi]io[i care `nnobileaz\
locul prin suflet [i spirit. 

Am trimis acest articol pen-
tru a `mp\rt\[i din experien]a
noastr\ referitoare la pro-
iectele eTwinning [i `ndemnam
[i pe al]i colegi s\ le acceseze,
deoarece sunt antrenante pen-
tru elevi; merit\!

Prof. DDr. EElena
SIMIONESCU

IUNIE 2010

7/1925, n., la Piatra-Neam], Elena Botez-Butnaru,
elev\ a Sidoniei Hoga[, prim-solist\ a

Operei din Timi[oara. ~n prezent locuie[te `n
Piatra-Neam]. La mul]i ani, Doamna profesoar\!.
 8/1884, n., la R`mnicu-Sarat, prof. Eugenia

Popovici, primul director al {colii Normale de
~nv\]\toare din Piatra-Neam] 
 9/1921, a concertat, pentru prima oar\ la Piatra-

Neam], George Enescu.
 9/2001 a absolvit prima promo]ie a Colegiului

Universitar de Muzic\ din Piatra-Neam].
 12/1939, n., la V`n\tori-Neam], apreciatul profe-

sor de biologie Nicolae Teodorescu, absolvent al Liceului ,,Petru
Rare[” din Piatra-Neam] (promo]ia 1956), fost inspector [colar [i
director al Casei Pionierilor din T`rgu Neam] (d. 2001). 
 15/1903, n., Piatra-Neam], pictorul Victor Brauner, d. la

Paris `n 12. 03. 1996.
 16/1884, n., la C\ciule[ti, generalul Nicolae D\sc\lescu,

mare comandant de armat\ [i sus]in\tor al programelor de
educa]ie pentru osta[i.
 16/1907, n., la Spiridone[ti – Neam], prof. ing. Nicolae

Horodniceanu, cel care a fost chemat s\ reconstruiasc\ ora[ul

San Juan (Argentina) distrus de cutremur. A r\mas, `n continuare,
prof. la universitatea din acel ora[ p`n\ la `ncetarea din via]\ (04.
04. 1994).
 16/2003, d. compozitorul muzicologul [i dirijorul Emanuel

Elenescu (n. la Piatra-Neam] `n ziua de 11. 03. 1911).
 17/1825, n., la Ia[i, Elena Cuza, Doamna Unirii, ctitor de

[coli `n Neam], d. la Piatra-Neam] `n 08. 04. 1909.

 18/1935, {coala Normal\ de ~nv\]\toare din Piatra-Neam]
este vizitat\ de c\tre ministrul `nv\]\m`ntului de atunci dr.
Constantin Angelescu.
 19/1946, n., la Sagna, profesorul universitar Necolai

P\duraru, sculptor afirmat `n Europa. 
 20/1938, n., la Rediu, jude]ul Neam], Mihai Merticaru, pro-

fesor, gazetar la ziarele Steagul ro[u (Bac\u) [i Ceahl\ul (Piatra-
Neam]), autor al mai multor volume de poezie, de cur`nd inclus `n
„Antologia sonetului românesc” de Radu C`rneci.
 21/1928, n., la Timi[e[ti, academicianul N. Asandei.
 21/1949, n., la T`rgu-Neam], Dan Cepoi, cunoscut artist

plastic, prezent cu lucr\ri `n expozi]ii [i `n colec]ii din ]ar\ [i din
str\in\tate, d. `n ziua de 8 aprilie 2008. 

 24/1818, n., Roman, Ion Ionescu dela Brad, `ntemeietorul
`nv\]\m`ntului agronomic din România. 
 24/1864, s-a s\rb\torit pentru prima dat\ ziua ora[ului cu

numele Piatra-Neam] (primar, D. {oarec). P`n\ atunci ora[ul s-a
numit Piatra.
 26/1927, d. marele savant [i pedagog Vasile P`rvan, a

c\rui mam\ era din Dobreni-Neam].
 26/1982, d. academicianul Gheorghe Cartianu-Popescu

(n., la  Borca, 08. 08. 1907). Numele s\u a fost atribuit Grupului
{colar de Chimie (`n prezent Colegiu Tehnic). 
 26/1984, d., la Cluj, prof. D. Braharu (n., `n 05. 12. 1898, la

Cut, Dumbrava Ro[ie), [ef al primei promo]ii a {colii Normale
„Gheorghe Asachi” din Piatra-Neam]. 
 27/1933, preotul prof. Constantin Matas\ a sus]inut la radio

conferin]a ,,Drumuri [i popasuri domne[ti”.
 28/1912, n., la Roman, Sergiu Celibidache, mare dirijor,

muzician de talie mondial\, compozitor, membru de onoare al
Academiei Române.
 29/1907, n., la Sarata (com. Dobreni), Mihai Avadanei, pro-

fesor universitar de pedagogie, fost elev al {colii Normale
,,Gheorghe Asachi” din Piatra-Neam].
 iunie 1940, a ap\rut Anuarul {colii Normale de ~nv\]\toare

din Piatra-Neam] (director Eufrosina S\vescu), marc`nd dou\
decenii de la `nfiin]area [colii. (C.T.)
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Un ccopil eesste ccaa oo ss\m`n]\ dde ffloaare...
C`t dde ffrumoss vvaa ccre[te,, cc`t dde ffrumoss vvaa rrodi,,
Depinde dde ggr\dinaarul ccaare oo vvaa `̀ngriji,,
De cce pp\m`nt [[i dde cc`t\ llumin\ [[i aap\ aare,,
De cc`t ee dde fferit\ dde ffrig,, dde ffurtun\ [[i dde ssoaare ppreaa ttaare.
E aat`t dde ppl\p`nd\...
Cum aai pputeaa ss-oo rrupi oori ss\ oo ccaalcci `̀n ppiccioaare
C`nd ee ttot cce vvaa mmaai rr\m`ne `̀n uurmaa ttaa?

(Irina Petrea)

n sistemul social de educa]ie din `nv\]\m`nt, cadrele
didactice trebuie s\ se raporteze la cei pe care `i
educ\, s\ stabileasc\ rela]ii de cooperare cu elevii [i
p\rin]ii acestora, s\ `ndrume elevii care au comporta-
mente deviante prin sfaturi [i recomand\ri. {coala are
ca sarcin\ s\ promoveze `ncrederea `n sine [i dez-
voltarea personal\ a tuturor copiilor, s\-i `ncurajeze `n
procesul de asimilare a cuno[tin]elor [i deprinderilor
necesare rolului lor activ `n via]a economic\, social\ [i
cultural\ [i s\-i preg\teasc\ s\ devin\ cet\]eni
responsabili, care s\ contribuie la dezvoltarea soci-

et\]ii democratice, pluraliste, deschise altor culturi.
Violen]a este considerat\ violarea general\ a drepturilor fiin]ei

umane: dreptul la via]\, la demnitate, la securitate [i la integritate
fizic\ [i mental\.

No]iunea de violen]\ este discutat\ `n rela]ie cu cea de agre-
sivitate. Majoritatea analizelor privilegiaz\ ideea c\ agresivitatea
]ine mai mult de instinct, `n timp ce violen]a ]ine mai mult de cul-
tur\, educa]ie, context. R\d\cina latin\ a termenului violen]\
este „vis”, care `nseamn\ “for]\” [i trimite la ideea de putere,
domina]ie, de utilizare a superiorit\]ii fizice asupra altuia. 

Violen]a este una dintre marile probleme ale lumii contempo-
rane. Presa, scris\ sau audiovizual\, informeaz\ `n permanen]\
cu privire la manifest\ri diverse ale acestui fenomen, de la
formele cele mai agresive, precum r\zboaie ori crime terifiante,
b\t\i, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, [i p`na la cele mai pu]in
[ocante (dar nu mai pu]in vinovate), cum ar fi violen]ele verbale.
~n acest context, apari]ia diferitelor forme de violen]\ `n mediul
[colar pare aproape o fatalitate [i devine, adesea, un lucru
obi[nuit, cu care semenii coexist\ f\r\ m\car a se mai sesiza
asupra pericolului. Chiar dac\ reprezint\ o problem\ delicat\,
luarea `n st\p`nire a fenomenului violen]ei nu se poate face dec`t
dac\ `i sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare
[i posibilit\]ile de prevenire. Problema violen]ei `n [coal\ poate [i
trebuie s\ devin\ o tem\ de reflec]ie pentru to]i cei implica]i `n
actul educa]ional. Cu at`t mai mult cu c`t [coala dispune, credem,
de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a
violen]ei [i pentru a rupe cercul vicios al violen]ei. Definirea
violen]ei s-a dovedit a fi o `ncercare extrem de dificil\. Acest fapt
se explic\ prin complexitatea fenomenului, dar [i prin marea
diversitate a formelor sale de manifestare. Nu `n ultimul r`nd, difi-
cultatea a ap\rut [i din cauza asocierii [i, uneori, chiar a con-
fund\rii violen]ei cu agresivitatea.

~n conformitate cu diferite studii, violen]a `n scoli este un tip
particular de violen]\ `n institu]ii, care poate lua urm\toarele
forme:
 pedeapsa fizic\;  restric]ie fizic\;  constr`ngere solitar\

[i orice form\ de izolare;  obliga]ia de a purta vestimenta]ie dis-

tinctiv\;  restric]ii alimentare;  restric]ii sau refuzul de a avea
contacte cu membrii familiei sau cu prieteni;  abuzul verbal [i
sarcasmul.

Violen]a [colar\ `n ]ara noastr\ este o tem\ `nc\ pu]in
reprezentat\ `n preocup\rile deciden]ilor,
at`t la nivelul celor implica]i `n procesul
educa]ional, c`t [i la nivelul societ\]ii `n
general. Societatea contemporan\ se
vede nevoit\ a reg`ndi [coala [i rolul ei
social. Contextul violen]ei [i felul `n care
noi o percepem `n prezent s-au schimbat
radical `n cursul ultimilor ani, mai ales
datorit\ dezvolt\rii globaliz\rii, crimi-
nalit\]ii [i terorismului f\r\ frontiere.
Imaginile prezentate `n media [i mai ales
`n domeniul audiovizual au contribuit sub-
stan]ial la conturarea unei noi forme de
fric\, a unui sentiment de insecuritate,
generat de impresia conform c\reia
violen]a poate izbucni oriunde, `n familie,
pe strad\, `n spa]iul public, pe stadioane
[i chiar `n [coli. Violen]a `n [coli este o
problem\ `n mod special delicat\. Alt\
dat\ [coala, definit\ ca institu]ie de
educa]ie public\, era considerat\ ca un
spa]iu sacru al `nv\]\rii, relativ autonom
fa]\ de societatea adul]ilor, cu problemat-
ica ei complex\ legat\ de via]\. Ast\zi,
lumea [colii a c\p\tat o permeabilitate
crescut\, asimil`nd tensiunile [i disfunc]ionalit\]ile societ\]ii.
{coala a devenit un spa]iu `n care se confrunt\ valorile [i practi-
cile tradi]ionale, care structureaz\ procesul `nv\]\rii academice,
cu sisteme de valori mai ample, mai dificil supuse unei structur\ri
riguroase [i controlului social, generate de `nv\]area social\, `n
care media intervine ca agent formator cu un poten]ial de fasci-
na]ie [i atractivitate net superior.

Provocarea major\ pe care o aduce prezentul [colii este
deschiderea ei c\tre exterior prin intrarea ei `n parteneriate cu
actorii comunit\]ii locale, inclusiv cu poli]ia. Violen]a `n scoal\ nu
este dec`t o form\ a violen]ei cotidiene, astfel `nc`t ea nu poate fi
abordat\ doar ca exprim`nd o realitate separat\ de via]\.
Men]ionat\ la noi mai ales ca un fapt izolat, violen]a [colar\ are o
influen]\ mare asupra percep]iei sociale [i a valorilor prezentului,
contribuind la erodarea imaginii tradi]ionale pozitive a [colii ca
institu]ie sigur\ [i securizant\. Educatorii controleaz\ din ce `n ce
mai dificil impactul pe care violen]a [colar\ `l are asupra climatu-
lui [colar, iar praxisul educativ tradi]ional nu mai este suficient
pentru practicarea rolului profesional al educatorilor, constr`n[i din
ce `n ce mai mult s\ asimileze informa]ii privind gestionarea con-
flictelor prin utilizarea strategiilor de rezolvare de probleme mani-
festate `n spa]iul [colar. Mediatizarea drepturilor copilului, `n con-
textul actual `n care democratizarea rela]iilor cap\t\ din ce `n ce
mai mult\ importan]\, pe fondul criticilor aduse practicilor repre-
sive [i recomand\rilor privind comunicarea `ntre actorii procesu-
lui educa]ional, oblig\ educatorii la reconsiderarea statutului lor, la
parteneriat cu societatea [i institu]iile sale, cu familia, l\rgind rolul
lor prin ad\ugarea unei dimensiuni formative substan]iale.
Educatorii manifest\ reticen]e fa]\ de aceast\ l\rgire a rolului lor,

d`nd dovad\ adesea de conservatorism, tr\ind `nc\ `n ideea [colii
ca spa]iu al transmiterii de cuno[tin]e [i al disciplin\rii copilului ca
natura `n formare din perspectiva unor precepte de comporta-
ment `n care raportul de putere este central.

Manifestarea violen]ei `n
[coal\ - tendin]e semnalate

la nivel interna]ional

 Violen]a fizic\ – violen]a simbo-
lic\;
 Violen]a – expresie a intoleran]ei

fa]\ de diferen]ele etnice, religioase, de
gen, de statut social;
 Multiplicarea violen]ei fa]\ de

profesori;
 Cre[terea num\rului de violen]\

extrem\ `n spa]iul [colar; 
 Difuzia mediului proxim [colii `n

spa]iul [colar. 

{coala, `n fa]a violen]ei

{coala ar trebui s\ fie preg\tit\
pentru a trata fiecare caz de violen]\ `n
mod individual, deoarece orice mani-
festare a violen]ei reprezint\ o combi-
na]ie unic\ de cauze. Dup\ cum arat\
numero[i anali[ti ai acestui fenomen,

orice caz de acest gen presupune o evaluare atent\ a unui com-
plex de factori (psihologici, familiali, socio-culturali, [colari etc.),
ceea ce exclude solu]iile prestabilite, independente de condi]iile
`n care s-au produs. Exist\ totu[i o serie de puncte de conver-
gen]\ ale programelor anti-violen]\, `n special `n cazul
interven]iilor de tip asisten]\, printre care:

- multiplicarea formelor de comunicare cu elevii cu manifest\ri
violente [i identificarea cauzelor ascunse care determin\ acest
comportament;

- implicarea acestora `n activit\]i de tutoriat, mentorat sau
consiliere, coordonate de persoane cu experien]\ sau de colegi
mai mari; asistarea lor cu privire la `n]elegerea [i alegerea unor
alternative comportamentale dezirabile;

- cooperarea unit\]ilor de `nv\]\m`nt cu institu]ii importante
din comunitate;

- asistarea familiei `n combaterea fenomenelor de violen]\ ale
copiilor;

- implicarea elevilor `n activit\]i extra-curriculare [i `n pro-
grame/proiecte de ocupare a timpului liber.

„Violen]a uman\, indiferent `n ce context se manifest\, este
inerent\ naturii umane, dar acest lucru nu `nseamn\ c\ nu trebuie
s\ i se dea un r\spuns ferm, prin acordarea unui rol special pre-
venirii [i combaterii acestui fenomen social.

{coala este o parte integrant\ a comunit\]ii largi, iar prob-
lemele cu care se confrunt\ ca institu]ie [i mediu de formare a
tinerilor privesc `ntreaga societate.”

Inst. DDaniela DDOMNICA
~nv. AAdela GGHERASIM

VIOLEN}A ~N {COAL|

um\rul infrac]iunilor sesi-
zate `n zona unit\]ilor de
`nv\]\m`nt preuniversitar s-
a redus `n anul [colar 2009-
2010 fa]\ de perioada simi-
lar\ a anului trecut, se arat\
`ntr-un comunicat al Ins-
pectoratului General al
Poli]iei Române. Astfel, au
fost sesizate cu 23,9 la sut\
mai pu]ine infrac]iuni, nu-
m\rul infrac]iunilor s\v`r[ite

de c\tre elevi a sc\zut cu 33,12 la sut\,
iar num\rul de elevi victime s-a redus cu
8,5 la sut\. De asemenea, `n urma
analiz\rii locului producerii infrac]iunilor,
a reie[it c\ num\rul infrac]iunilor
sesizate `n zona adiacent\ [colilor a
cunoscut o sc\dere de 36,6 la sut\, iar
cel al infrac]iunilor s\v`r[ite de c\tre
elevi `n afara unit\]ilor de `nv\]\m`nt a
sc\zut cu 9,48 la sut\. De asemenea,
num\rul elevilor victime `n afara
unit\]ilor de `nv\]\m`nt a sc\zut cu 31,6
la sut\. ~n ceea ce prive[te faptele
comise `n incinta [colilor, au fost
sesizate cu opt la sut\ mai pu]ine

infrac]iuni, num\rul infrac]iunilor comise
de elevi `nregistr`nd o sc\dere de 25,5
la sut\, iar cazurile `n care elevii au fost
victime ale infrac]iunilor a crescut cu
13,8 la sut\. Infrac]iunile de furt
reprezint\ jum\tate din totalul faptelor
`nregistrate, 25 la sut\ sunt infrac]iuni
de lovire sau alte violen]e sesizate, iar
cele de t`lh\rie sunt de trei la sut\. Pe
parcursul anului [colar 2009-2010 s-au
desf\[urat, sub directa coordonare a
Inspectoratului General al Poli]iei
Române, `n toate jude]ele, ac]iuni con-
certate pentru prevenirea [i combaterea
violen]ei `n unit\]ile de `nv\]\m`nt.
Premerg\tor `nceperii anului de
`nv\]\m`nt 2009-2010 a fost elaborat un
Plan de m\suri, `n care au fost stabilite
o serie de sarcini concrete care s\ con-
duc\ la `mbun\t\]irea climatului de
siguran]\ `n incinta [i zona adiacent\

unit\]ilor de `nv\]\m`nt preuniversitar.
Poli]i[tii au acordat sprijin de speciali-
tate conducerilor unit\]ilor [colare, pen-
tru asigurarea pazei `n concordan]\ cu
prevederile Legii nr. 333/2003, identifi-
carea unor solu]ii eficiente de organi-
zare a controlului accesului, c`t [i pentru
asigurarea protec]iei electronice [i
mecanice a c\ilor de acces `n aceste
institu]ii. De asemenea, `mpreun\ cu
reprezentan]ii consiliului de admi-
nistra]ie al unit\]ilor [colare s-a analizat
gradul de siguran]\ pe care `l prezint\
fiecare unitate `n parte, stabilindu-se
necesit\]ile de realizare a `mprejmui-
rilor, securizarea cl\dirilor, `mbun\-
t\]irea iluminatului [i alte m\suri menite
s\ sporeasc\ nivelul de siguran]\ a
acestora, `n baza prevederilor art. 4 din
Legea nr. 35 din 2007. Demersurile
`ntreprinse de poli]ie c\tre conducerile

unit\]ilor de `nv\]\m`nt [i administra]ia
public\ local\ au condus la cre[terea
num\rului unit\]ilor [colare asigurate cu
sisteme de supraveghere video la 3.397
(+26,58 la sut\). Totodat\, `nc\ de la
`nceputul anului [colar, `n urma anali-
zelor efectuate pentru fiecare unitate de
`nv\]\m`nt aflat\ `n zona de compe-
ten]\, acestea au fost incluse `n itine-
rariile de patrulare auto [i pedestre ale
poli]iei, asigur`ndu-se, totodat\, supra-
vegherea `n permanen]\ a traseelor de
deplasare a elevilor. Echipaje de poli]ie
au fost prezente, zilnic, `n zona intr\rilor
`n [coli, `n intervalele orare `n care se
efectueaz\  intrarea  [i  ie[irea de la
cursuri a elevilor. De asemenea, au fost
efectuate patrul\ri `n zona [colilor [i `n
perioadele c`nd elevii nu au cursuri,
`ntruc`t multe unit\]i [colare de]in
terenuri de sport care sunt frecventate

de un num\r mare de copii. La ac]iunile
desf\[urate au participat, `n medie,
aproximativ 10.000 de poli]i[ti lunar,
care au colaborat cu jandarmi [i poli]i[ti
comunitari, precum [i cu al]i parteneri
(inclusiv asocia]iile p\rin]ilor elevilor [i
conducerea unit\]ilor de `nv\]\m`nt).
Pentru prevenirea [i combaterea
delicven]ei juvenile, au fost derulate, `n
comun cu reprezentan]ii unit\]ilor de
`nv\]\m`nt, peste 23.000 de ac]iuni
preventive. Au fost identificate [i con-
trolate peste 3.000 de unit\]i econo-
mice din zona imediat adiacent\ a
unit\]ilor de `nv\]\m`nt. ~n urma
ac]iunilor specifice, au fost depista]i, `n
localurile din apropierea [colilor, peste
24.000 de elevi care absentau de la
cursuri. 380 de persoane au fost
sanc]ionate pentru v`nzarea b\uturilor
alcoolice elevilor. ~n incinta sau `n zona
imediat\ a [colilor au fost `nregistrate
888 de apeluri la num\rul 112, `n care
au fost semnalate incidente `n care au
fost implica]i elevi. Au fost aplicate
5.143 sanc]iuni [i constatate 190 de
infrac]iuni.

Scade num\rul infrac]iunilor
`n `nv\]\m`ntul preuniversitar

~
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„TIMPUL
NU MAI ARE... TIMP
S| MAI A{TEPTE”

NNoott ee     ddee     ll ee cc tt oo rr ::

„Fiecaare oom eesste ccreaativ; ttrebuie,
`nss\, ccaa eel ss\-[[i ddeaa sseaamaa".

re[colaritatea este apreci-
at\ ca v`rsta ce cuprinde
cea mai important\ expe-
rien]\ educa]ional\ din
via]a unei persoane. Pe
parcursul ei `nregistr\m rit-
murile cele mai pregnante
`n dezvoltarea individu-
alit\]ii umane [i cele mai
semnificative achizi]ii cu
ecouri evidente pentru
etapele ulterioare ale dez-

volt\rii noastre.
De aceea, nu putem face

abstrac]ie de una din acele dimensiuni
esen]iale pentru `ntreaga dezvoltare [i
afirmare a personalit\]ii: creativitatea.

Se considera mai `nainte c\ ter-
menul acesta provine din latinescul
„creare", care `nseamn\ a „z\misli", a
„na[te", a „f\uri". Acum acest termen
semnific\ o capacitate fundamental\ a
personalit\]ii omului. Stimularea cre-

ativit\]ii este un demers socio-
educa]ional complex, ce cuprinde
simultan fenomenele de activizare,
antrenare, cultivare [i dezvoltare prin
actualizarea virtu]iilor creative, pentru
accederea lor de la posibil la real, prin
afirmarea efectiv\.

A fi sau a nu fi un dasc\l creativ `n
procesul didactic ]ine de mai mul]i fac-
tori: ereditate, mediu, capacit\]i inte-
lectuale, aptitudini, caracter, motiva]ie,
efort de preg\tire [i investigare. Ast\zi
`n sistemul de `nv\]\m`nt au ap\rut
multe metode moderne, atractive,
care-i stimuleaz\ pe copii [i le dez-
volt\ capacit\]ile intelectuale. Acest
lucru `i face [i pe dasc\li s\ fie mai cre-
ativi, s\ “jongleze" cu con]inuturile.
Educatoarea trebuie s\ fie [i ea `n
aceste tendin]e, deoarece copilul
pre[colar `[i pierde foarte repede
interesul [i aten]ia, dac\ ceea ce i se
spune nu este pe `n]elesul lui sau nu

este interesant. Orice cadru didactic
trebuie s\ fie preocupat s\ aduc\
mereu ceva nou `n fiecare activitate,
ele s\ fie c`t mai diverse [i c`t mai
antrenante, astfel ca grupa sa de copii
s\ fie activ\ [i atent\.

Inovarea `n `nv\]\m`nt are un rol
esen]ial `n ceea ce prive[te modul `n
care sunt asimilate cuno[tin]ele,
u[urin]a cu care ele sunt re]inute [i
p\strate `n memoria pasiv\. Jean
Jaques Rousseau spunea: „Copilul nu
[tie nimic pentru c\ i-ai spus, ci pentru
c\ a `n]eles el `nsu[i; s\ nu `nve]e
[tiin]a, ci s-o descopere".

Copiii de gr\dini]\ au o nevoie
fireasc\ de jocuri de orice fel, de
mi[care, iar noi, educatoarele, trebuie
s\ le oferim c`t mai multe posibilit\]i de
afirmare `n acest sens. Este logic ceea
ce-[i doresc pre[colarii pentru c\ [i
noi, adul]ii, vrem de fiecare dat\ ceva
nou. Copiii au nevoie de situa]ii diver-

sificate [i interesante de ac]iune, au
nevoie de situa]ii de comunicare, jocuri
care s\ le dezvolte imagina]ia, autoa-
precierea `n caz de reu[it\, stima de
sine, g`ndirea [i s\ le ofere echilibrul
interior. Atmosfera sau climatul psi-
hosocial `n care `[i desf\[oar\ activi-
tatea  pre[colarii   conteaz\  foarte
mult  pentru  asimilarea  cuno[tin]elor.
Depinde  de creativitatea educatoarei
cum `[i aranjeaz\ acest spa]iu `n sala
de grup\, pe arii de stimulare.

Epoca `n care tr\im cere fiec\rui
individ s\ se adapteze la situa]ii mereu
noi, s\ rezolve numeroase probleme,
s\ g\seasc\ solu]ii variate, inge-
nioase, originale. {coala contempo-
ran\ are un rol important `n dez-
voltarea poten]ialului intelectual al
copiilor, care va asigura progresul
socio-uman.    Profilul psihologic al
v`rstei pre[colare cuprinde multiple
premise favorizante pentru cultivarea

[i stimularea poten]ialului creativ, ceea
ce implic\ vaste cuno[tin]e [i aptitudini
din partea educatoarei.

Orice dasc\l care are o stim\ de
sine ridicat\ [i o ambi]ie constructiv\
nu se mul]ume[te cu ni[te activit\]i
clasice, metode clasice, ci `ncearc\ s\
abordeze altele noi, at`t c`t nivelul gru-
pei i-o permite. {i la gr\dini]\ se pot
utiliza metode moderne de predare,
ca: metoda piramidei, metoda
ciorchinelui, metoda cubului, metoda
exploziei stelare, metoda mozaicului,
metoda dramatiz\rii etc. De buna
proiectare a activit\]ilor bazate pe
aceste metode depinde ingeniozitatea
[i creativitatea cadrului didactic.

Chiar [i un joc banal se poate
transforma `ntr-unul interesant, dac\
sunt folosite alte metode [i procedee
de lucru dec`t cele clasice. Se pune
accentul pe participarea tuturor copiilor 

Ultima doamn\”
(Ed. „Crigarux”,
Piatra-Neam], 2010)
este titlul celui de-al
doilea roman al
Georgetei Simon-
Bota-Botescu, dup\
cel cu care a debu-
tat editorial, la
aceea[i editur\, `n
2006 – „Mireasa
clipelor de via]\ sau
Manuscrisul cu [iret

albastru”.
Cartea de acum este, `ntr-un

fel, o continuare a precedentei,
fie [i numai dac\ avem `n
vedere c\ personajele principale
sunt prezente [i `n romanul pu-
blicat `n urm\ cu patru ani.

De data aceasta, Agripina [i
Ana, cele dou\ protagoniste, nu
mai sunt la jum\tatea vie]ii, ci la
v`rsta senectu]ii iar, autoarea
Georgeta Simon-Bota-Botescu
le „prilejuie[te” o `nt`lnire pe
mo[ia Teodore[tilor, la aproxi-
mativ dou\ decenii dup\ revo-
lu]ia (?) din 1989, pun`ndu-le s\
depene amintiri din copil\rie [i
din primii ani ai tinere]ii, dar [i s\
analizeze situa]ia economic\,
social\, politic\ [i cultural\ „la
zi”, `n România `nceputului de
mileniu trei.

~n `ntregul s\u, romanul
„Ultima doamn\” este o dez-
batere realizat\ `n „apusul” vie]ii
celor dou\ eroine [i, nu
`nt`mpl\tor, autoarea a ales ca
timp al nara]iunii perioada din an
c`nd apar primele semne ale
anotimpului `n care elementele
naturii vii `ncheie un ciclu.
Agripina - fiica fostului chiabur,
proprietar al mo[iei Teodo-
re[tilor - [i Ana - fata factorului
po[tal convertit, dup\ Al Doilea
R\zboi Mondial, la doctrina
comunist\ - reprezint\  dou\
categorii sociale, dou\ lumi
diferite, care au traversat,
fiecare `n felul ei, trecerea de la
capitalism la comunsim [i
invers, dar nu la capitalismul
dintre cele dou\ r\zboaie, ci la
unul s\lbatic `n care tr\im
ast\zi. 

~n dezbaterea dintre ele,
amintirile din copil\rie n\v\lesc
[i intr\ `n canavaua romanului
una dup\ alta, abia strunite de

autoare, iar cititorul abia poate
]ine pasul cu desf\[urarea
nara]iunii.

Calit\]ile literare ale Geor-
getei Simon-Bota-Botescu, sem-
nalate de noi [i `n recenzia la
prima sa carte, constau `n
zestrea livresc\, harul descrierii
[i al povestirii, amintite deja, al
alc\tuirii portretului [i, nu `n
ultimul r`nd, al realiz\rii dialogu-
lui. La acestea, ad\ug\m: o
[tiin]\ aparte de alc\tuire a
structurii epice `n care
descoperim diverse modalit\]i
de punere a faptelor  `n pagina
de roman: prin intermediul
scrisorilor, al paginilor de jurnal,
al analizei psihologice, al intros-
pec]iei, toate duc`nd cu g`ndul la
„lec]ia” clasicilor interbelici, o
lec]ie  `nsu[it\ temeinic de
autoare noastr\. Nu `n ultimul
r`nd, semnal\m o `ncredere a
autoarei `n scrisul ei, o
adev\rat\ „ars poetica” (v. pp.
35-38), fiind `ncrez\toare „c\ [i
c\r]ile ei vor avea o via]\ care s\
dep\[easc\ efemerul, undeva
`ntr-o bibliotec\, fie [i pe raftul
de jos”. Totodat\, ]ine s\ aduc\
un omagiu oamenilor cu care a
lucrat „`n finan]e”. Poate e singu-
ra carte `n care aceast\ cate-
gorie se reg\se[te, datorit\ ta-
lentului literar al unuia „de-al lor”.

Ca st\ri psihice dominante
se eviden]iaz\ nostalgia,
am\r\ciunea determinat\ de
constatarea tardiv\ a ne`mplini-
rilor, regretul c\ „timpul nu mai
are... timp s\ mai a[tepte”, (Ce
frumos spus! Ca la Marin Preda
– „timpul nu mai avea r\bdare”
sau ca la Adrian Marino – „tim-
pul din fa]\ care se scurta ver-
tiginos”.), toate  transmise de
autoare personajelor principale,
nelipsind nici unele oaze de opti-
mism, fie [i exprimat cam tezist
`n finalul c\r]ii: „A[tept ca ]ara
noastr\,  bogat\ c`ndva, s\-[i
recheme tinerii `mpr\[tia]i prin
lume, m\cina]i de dorul de
acas\, s\ se `ntoarc\ la cei ce
pot s\-i mai a[tepte  cu dragoste
[i dor. Speran]a `mi d\ putere
s\-i a[tept, [i [tiu c\ `ntr-o zi se
vor `ntoarce `n casa `n care s-au
n\scut.”

Constantin TTOM{A

„

ntensificarea globaliz\rii consti-
tuie tr\s\tura fundamental\ a
economiei mondiale la
`nceputul secolului XXI. Ea se
caracterizeaz\ prin accentu-
area tendin]ei de reducere [i
eliminare a barierelor dintre
economiile na]ionale, precum [i
amplificarea leg\turilor dintre
aceste economii. De[i este
unul dintre cei mai utiliza]i ter-
meni `n literatura de speciali-

tate, nu se poate spune c\ exist\ o defi-
ni]ie general acceptat\. 

Una dintre cele mai cunoscute este
defini]ia B\ncii Mondiale:

Globaalizaareaa sse rrefer\ llaa ffaaptul
obsservaabil cc\ `̀n uultimii aani oo ppaarte ddin cce `̀n
cce mmaai mmaare aa aacctivit\]ii eecconomicce llaa nnivel
mondiaal sse dderuleaaz\ `̀ntre pperssoaane [[i
firme ddin ]]\ri ddiferite.

Formele gglobaliz\rii
Aceast\ cre[tere a activit\]ii econo-

mice `n afara grani]elor a luat diferite forme:
 Comer]ul iinterna]ional -  o parte din

ce `n ce mai mare a bunurilor [i serviciilor
consumate provin din importuri. ~n dome-
niul rela]iilor financiare externe, procesul
de globalizare se oglinde[te a[adar `n
cre[terea mai rapid\ a comer]ului inter-
na]ional fa]\ de produc]ia mondial\. ~n
perioada 1950 – 1994, comer]ul
interna]ional a crescut de 14 ori, `n timp ce
produc]ia mondial\ a sporit de 5,5 ori.
Dinamica rapid\ a comer]ului interna]ional
constituie o consecin]\ a ad`ncirii diviziunii
interna]ionale a muncii, a liberaliz\rii acce-
sului pe pie]ele externe de bunuri [i ser-
vicii [i a progresului tehnici `n domeniul
transporturilor [i telecomunica]iilor.
 Investi]iile sstr\ine ddirecte - factorii

determinan]i ai cre[terii rapide a
investi]iilor str\ine directe sunt: libera-
lizarea politicilor `n domeniu; imple-

mentarea programelor de privatizare, cu
participarea investitorilor str\ini; achizi]iile
[i fuzion\rile de `ntreprinderi, ca urmare a
sporirii concuren]ei; noile tehnologii, care
faciliteaz\ transporturile [i telecomu-
nica]iile, precum [i organizarea manage-
mentului firmelor implantate la mari dis-
tan]e. Produc]ia interna]ional\, inclusiv
produc]ia societ\]ilor transna]ionale, a fil-
ialelor [i a altor `ntreprinderi legate de
societ\]ile multina]ionale, prin acorduri [i
alian]e, f\r\ participarea de capital a
cunoscut o puternic\ dezvoltare. Vechea
schem\ de fabrica]ie `ntr-o ]ar\ [i v`nzarea
`ntr-o alt\ ]ar\ a cedat terenul opera]iunilor
de fabrica]ie interna]ional\. Progresul
tehnologic permite descompunerea [i
dezagregarea proceselor de produc]ie.
Firmele `[i aleg pentru fiecare dintre fazele
procesului de produc]ie locul care
`ntrune[te cei mai favorabili factori de pro-
duc]ie. ~n consecin]\, exportul nu mai
reprezint\ adeseori v`nzarea unui produs
na]ional c\tre un cump\r\tor str\in, ci

decurge din diferitele localiz\ri na]ionale
ale `ntreprinderilor care particip\ la
crearea aceluia[i produs. Societ\]ile multi-
na]ionale pot contribui la stimularea dez-
volt\rii economice `n ]\rile de implantare,
la `nt\rirea capacit\]ilor lor tehnologice, la
formarea resurselor lor umane, la facili-
tarea accesului la noi pie]e. 
 Pie]ele ffinanciare – globalizarea

activit\]ilor financiare a fost facilitat\ de
progresele `n domeniul comunica]iilor [i
informaticii. Odat\ cu pie]ele financiare
globale au ap\rut [i crizele financiare
globale care au relansat discu]iile cu
privire la avantajele [i dezavantajele pro-
cesului de globalizare. 

Exist\ opinii conform c\rora globa-
lizarea nu este un fenomen nou, ba chiar
c\ lumea era mai integrat\ acum un secol.
Comer]ul [i investi]iile, ca propor]ie din

PIB erau comaparabile, iar datorit\
grani]elor deschise, oamenii puteau circu-
la liber. Ce este totu[i nou `n aceast\
perioad\?

Pie]e nnoi
 Pie]e globale cu dinamic\ ascen-

dent\ `n servicii: b\nci, asigur\ri [i trans-
porturi;
 Pie]e financiare noi: nereglemen-

tate, conectate, cu posibilitatea de a
ac]iona [i reac]iona la distan]\, `n tim real,
cu instrumente financiare noi precum pro-
dusele financiare derivate;
 Dereglementarea [i sc\derea

legilor antitrust, proliferarea achizi]iilor [i
fuziunilor;
 O pia]\ global\ pentru bunurile de

consum, cu m\rci globale.

Actori nnoi
 Corpora]iile multina]ionale inte-

greaz\ produc]ia [i v`nzarea, domin`nd
produc]ia mondial\;
 Organiza]ia Mondial\ a Comer]ului

este prima organiza]ie multilateral\ cu
autoritatea de a impune reguli guvernelor
na]ionale;
 O re]ea interna]ional\ `n cre[tere de

organiza]ii neguvernamentale;
 Blocurile regionale au devenit mai

numeroase [i mai importante: Uniunea
European\, ASEAN (Asocia]ia Na]iunilor
din Asia de Sud - Est), NAFTA (Asocia]ia
Nord – American\ a Liberului Schimb) etc.
 Grupurile de coordonare politic\ :

G-7, G-10, G-22, OECD.

Reguli [[i nnorme nnoi
 Economia de pia]\ s-a r\sp`ndit la

scar\ planetar\;
 Democra]ia s-a r\sp`ndit ca modali-

tate principal\ de alegere a regimurilor
politice;
 Conven]iile referitoare la drepturile

omului sunt adoptate [i cunoscute pe arii
din ce `n ce mai extinse;
 Conven]ii globale referitoare la

problemele de mediu;
 Conven]ii multilaterale cu privire la

drepturile de proprietate intelectual\,
comunica]ii, investi]ii, etc.

Noi mmijloace dde ccomunica]ie ((mai rrapi-
de [[i mmai iieftine)
 Internet - ul [i comunica]iile elec-

tronice conecteaz\ simultan mul]i oameni;
 Telefonia celular\;
 Transport mai rapid [i mai ieftin -

aerian, rutier [i pe calea ferat\.

Profesor MMihaela DDOBREA

GLOBALIZAREA TURISMULUI

I

CREATIVITATEA ~N ~NV|}|MÂNTUL PRE{COLAR

Educatoare,
Angelica CCHELARIU

(ccontinuaare `̀n ppaag. 77)
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a activitate, antrenarea `n
rezolvarea sarcinilor. Edu-
catoarea controleaz\ per-
manent maniera `n care
aceste activit\]i se des-
f\[oar\. Un fapt bine-
cunoscut ce ]ine de stilul de
munc\ al fiec\rei educa-
toare este c\ pre[colarul
poate `nv\]a, dar nu
oricum. O activitate efi-
cient\ cu copiii se poate

desf\[ura numai atunci c`nd personali-
tatea educatoarei este caracterizat\
de receptivitate fat\ de nou, spirit cre-
ator, inventivitate.

Abordarea unui stil educa]ional
care s\ stimuleze interac]iunile dintre
copii, crearea unei atmosfere permi-
sive curiozit\]ii [i creativit\]ii spontane,
caracteristic\ pre[colarilor, respec-
tarea nevoilor copilului manifestare [i
de mi[care sunt condi]ii care ne permit
un management eficient `n rela]iile cu
pre[colarii. Cu copilul se comunic\ nu

doar verbal, ci [i non-verbal, afectiv-
emo]ional, prin gesturi, mimic\, reac]ii
impersonale complexe, care contribuie
la `n]elegerea mesajului verbal. C`nd
un copil se simte luat `n seam\ de
adult el va cre[te cu `ncredere `n sine,
`n propriile for]e, ceea ce-i confer\ un
grad de maturitate, iar cu timpul `i va
imprima caracterul.

A fi creativ ca dasc\l nu `nseamn\
numai s\ folose[ti metode moderne cu
copiii, `nseamn\ s\ ai [i un comporta-
ment adecvat cu p\rin]ii s\ le explici [i
s\ le oferi diverse ocazii s\-[i vad\
copiii lucr`nd la gr\dini]\, dar [i s\ le
propui metode diverse de comporta-
ment cu proprii copii, de stimulare a
acestora. Eu cred c\ actul didactic cre-
ativ nu se rezum\ doar la ceea ce faci
`n clas\ cu pre[colarii, ci [i la ceea ce
e[ti capabil s\ faci `n afara programu-
lui, la activit\]ile extra[colare, la

parteneriate, excursii, vizite. Trebuie
s\ fii creativ [i inventiv `n tot ce faci.

Pentru copil educatorul este un
exemplu de urmat `n via]\, un model.
Am observat acest lucru la copiii din
grupa mea, de care eu sunt foarte
apropiat\. Am sesizat faptul c\ `mi
copiaz\ chiar [i gesturile, felul de a
vorbi, diferite replici, iar `n jocurile de
rol ca „De-a educatoarea [i copiii" sau
„De-a gr\dini]a" m\ imit\ foarte bine [i
se comport\ a[a cum o fac eu cu ei la
activit\]i. De aceea noi trebuie s\ fim
foarte atente cum vorbim [i cum le
explic\m pentru c\ pentru ei suntem
modele.

Eficien]a `n `nv\]\m`ntul pre[colar
depinde de structurarea ideilor pe care
le expui copiilor. Totdeauna am `ncer-
cat s\ le explic pre[colarilor baz`n-
du-m\ pe realitate [i folosindu-m\ de
practic\, deoarece consider c\ orice

idee teoretic\ are un corespondent `n
practic\.

Bine`n]eles c\ fiecare educatoare
este original\ [i creativ\ `n felul ei, c\ci
asta este p`n\ la urm\ sarcina noastr\.
Diferen]ierea const\ `n modul cum
organiz\m [i transpunem `n practic\
aceste idei creative, astfel `nc`t s\ fac\
fa]\ nevoii de cunoa[tere [i curiozit\]ii
celor mici.

La gupele mari [i preg\titoare edu-
catoarea `ncearc\ s\ trezeasc\ `n
inima copilului dragostea pentru fru-
mos [i setea de comunicare. Roadele
se fac sim]ite prin `ncerc\rile copiilor
de a a[terne pe h`rtie desene, picturi `n
care `[i explic\ diverse g`nduri, idei,
sentimente.

Demarcarea `ntre activitatea de tip
tradi]ional [i activitatea de tip modern,
pe care o practic\ un cadru didactic
inventiv, nu este rigid\, de fapt, activi-

tatea nou\ este o activitate veche `n
care se folosesc alte metode de stimu-
lare a interesului [i g`ndirii copiilor.

Educatoarea trebuie s\ procedeze
la activit\]i astfel `nc`t s\ ob]in\ din
partea copiilor maximum din c`t pot ei,
trebuie s\-i `ncurajeze, s\-i sprijine, s\
le scoat\ `n eviden]\ calit\]ile. Toate
acestea ]in `n primul r`nd de stilul de
predare, de creativitatea [i de tactul
pedagogic al fiec\rei educatoare.

~nchei spun`nd c\, de[i este grea
meseria de educatoare, ea `]i ofer\
mari satisfac]ii. Eu consider c\ ai cea
mai mare mul]umire atunci c`nd vezi
c\, lu`nd c`ndva `n m`n\ ni[te ml\di]e
sub]iri [i firave observi cu trecerea tim-
pului c\ acestea devin mari [i produc-
tive [i ai cea mai mare mul]umire c`nd
contribui la formarea unui om
adev\rat, a[a cum spune un vechi
proverb chinezesc: „Ce-mi r\m`ne din
via]\, ce-mi r\m`ne? Ce ciudat! Nu-mi
r\m`ne dec`t ceea ce am d\ruit celor-
lal]i!"

CREATIVITATEA ~N ~NV|}|MÂNTUL PRE{COLAR

l

 Copiii de la centrul
pietrean vor avea parte de
tabere, drume]ii [i familie

a centrul "Ion Creang\", din
Piatra Neam], vacan]a a
`nceput, ca peste tot, odat\ cu
ultima zi de [coal\. Copiii vin,
pleac\, mai pu]in educatorii
lor, care vor fi aproape toat\
vara pe baricade. Conducerea
Complexului de servicii comu-
nitare pentru protec]ia copilu-
lui s-a str\duit s\ le ofere
asista]ilor o vacan]\ c`t mai

bogat\. Unii dintre ei s`nt deja `n tab\r\,
la Covasna. C`nd se `ntorc, pe 24 iunie,
pleac\ al]i 36 de copii. Luna viitoare, 45
vor merge la mare. S`nt unii, cei mai
pu]ini, care vor petrece vacan]a [i `n
familie.

"Mai s`ntem `n discu]ii [i cu un centru
din Agigea, pentru un schimb, `n luna
august. Ar fi vorba despre 30 de copii, cu
v`rste `ntre 7 [i 14 ani, ai no[tri s\
petreac\ dou\ s\pt\m`ni la ei, iar ai lor s\
vin\ la noi", a precizat directorul centrului
pietrean, Vasile Pan]`ru.

Acesta conduce cel mai mare
Complex de servicii comunitare pentru
protec]ia copilului din jude]. ~n prezent, la
Pietricica s`nt, `n regim reziden]ial, 87 de
copii. ~n vacan]e, s`nt a[tepta]i [i cei 36
de studen]i. Mul]i dintre ei r\m`n, `ns\, `n
centrele universitare.

"~i `ncuraj\m s\-[i caute sau s\-[i
p\streze un loc de munc\. Le va fi mai
u[or la absolvirea facult\]ilor", spune
directorul Vasile Pan]`ru.

Copiii s`nt `ncuraja]i [i s\ studieze.
{coala este o [ans\ `n plus pentru ei, dar

le mai d\ [i un r\gaz
`nainte de a fi "arunca]i" `n
via]\. Studen]ii s`nt sus]i-
nu]i p`n\ la v`rsta de 26 de
ani, `n timp ce tinerii care
nu continu\ [coala ies din
grija statului la 19 ani.
Faptul c\ un copil din trei
alege [i reu[e[te s\
urmeze o facultate este o
realizare pentru cei de la
Complexul "Ion Creang\",
care au [i alte motive de
m`ndrie.

Ana Maria era licean\
c`nd a venit `n centru,
acum cinci ani. Fusese
abandonat\, avea o via]\
dezorganizat\ [i toate [ansele s\
e[ueze. Acum, este student\ `n anul trei
la Art\ Monumental\.

Maria face masteratul `n kinetotera-
pie. Cati `ncheie anul acesta facultatea
de management cu media 10. Cristina a
`ncheiat anul I la litere cu peste 9,50.
Dintre ultimii absolven]i de liceu doi
inten]ioneaz\ s\ mearg\ la educa]ie fizi-
c\, iar unul este foarte pasionat de infor-
matic\.

{tefan este un alt model de reu[it\ al
celor de la "Ion Creang\". C`nd a ajuns `n
centru, la 14 ani, nu v\zuse o [coal\ pe
din\untru. Cu ajutorul programelor de
educa]ie [i reintegrare, a reu[it s\ ter-
mine opt clase. A `nv\]at [i o meserie, `n
construc]ii, [i poate spera c\ va r\zbate
`n via]\. 

{ansele acestor copii, c\rora li s-a
deschis prima u[\ odat\ cu integrarea `n
`nv\]\m`ntul de mas\, au crescut [i prin
reorganizarea din sistem, locul mamu]ilor
cu sute de asista]i fiind luat de centre mai

mici. ~n prezent, un Complex cum este
"Ion Creang\", aflat sub patronajul
Consiliului Jude]ean, func]ioneaz\ cu
module de tip familial, `n care c`]iva copii
`mpart un "apartament" cu dormitor,
buc\t\rie utilat\, o sal\ de mese [i baie.
Instructorii de educa]ie, supraveghetorii,
cadrele medicale, psihologul, asistentul
social [i personalul auxiliar alc\tuiesc
familia lor surogat.

"Munca noastr\ nu este u[oar\, pen-
tru c\ nu ne `ngrijim doar s\ le asigur\m
cas\ [i mas\. Le e[ti [i p\rinte, [i peda-
gog. S`nt copii `n dificultate, marca]i de
experien]e traumatizante. Pentru fiecare,
trebuie s\ g\se[ti cheia, s\-l po]i des-
cuia. Nimic nu se face prin for]\, ci prin
puterea exemplului, persuasiune [i
comunicare", pledeaz\ directorul centru-
lui pietrean, Vasile Pan]`ru.

Am `ncheiat paranteza pentru a mai
spicui ceva din programul de vacan]\ al
copiilor de la "Ion Creang\". Ace[tia `[i
vor putea continua activit\]ile sportive [i
artistice [i pe perioada verii. ~n cadrul
centrului exist\ o sec]ie de lupte greco-
romane, de care se ocup\ antrenorul
Ioan Popa, de la Ceahl\ul, [i care se
laud\ cu doi campioni na]ionali anul
acesta: Mihai Mihu] [i Daniel Cr`[mariu.
Cu ei se antreneaz\ `nc\ 20 de copii, fete
[i b\ie]i, 10 la avansa]i [i 10 la ini]iere. 

Complexul are [i o trup\ de teatru de
p\pu[i, preg\tit\ de profesoara Iulia
Diaconescu, de la Palatul Copiilor. Pe
timpul verii, aceasta va sus]ine specta-
cole la Galeria Mall.

{i pentru to]i copiii de la "Ion
Creang\", vacan]a mai aduce drume]ii [i
mult\ b\l\ceal\ `n [trandul ora[ului. 

Vacan]a la „Ion Creang\”

L

ntuziasma]i la maxim
dup\ un an de trud\
`ntr-ale buchiselii, ti-
nerii roma[cani [i-au
f\cut din timp pla-
nuri, care de care
mai m\re]e, pentru
generoasa vacan]\
„mare”. La mare sau
la munte, ”afar\” sau
pe meleaguri miori-
tice, la bunici sau, pe
solu]ie de avarie, doar

`n fa]a blocului, elevii dornici s\
se desc\tu[eze de amintirile de
la clas\ sunt porni]i s\ petreac\,
indiferent de ”codurile” meteo
sau alte ipotetice impedimente.
„~n fiecare vacan]\ de var\ m-am
`mp\r]it `ntre mare [i bunici, cu
un plus pentru ultima dintre
op]iuni, `n contextul `n care
bunicii dinspre mama locuiesc la
munte. ~n vara asta cred c\ voi
renun]a la una dintre op]iunile
mele tradi]ionale, o dat\ din
motive financiare, iar nu `n ulti-
mul r`nd pentru c\ mi-am propus
s\... m\n`nc biologia, deoarece
la absolvirea liceului vreau s\
dau admitere la Facultatea de
Medicin\ unde vreau s\ iau din

prima”, a m\rturisit o roman-
vodist\,  absolvent\ a clasei a
XI-a. 

Dup\ modelul „Dl. Goe”,
mul]i dintre premian]ii din acest
an se v\d... p\gubi]i de promisi-
unile f\cute de c\tre mami]icile
lor sau alte neamuri interesate
`ntru prop\[irea acestui gen de
odrasle, motivul fiind unul
limpede [i, mai ales, la mod\: nu
sunt bani!  „C`nd am intrat `n
clasa a V-a mama mi-a promis
c\ dac\ iau iar premiul I, sau
m\car II, o s\-mi cumpere play
station, pentru jocuri. Cred `ns\
c\ o s\ m\ joc pe calculator [i
anul viitor pentru c\ p\rin]ii nu
mai iau de-acum salariul `ntreg”,

s-a pl`ns R\zvan, un pici iste]
care s-a dovedit la fel de
ispravnic la carte [i `n formula cu
„mai mul]i profesori”, din clasa a
V-a, de care mama se temea at`t
de tare `nc`t s-a dat la promisiuni
precum politicienii. 

Solu]ii [i solu]ii...  

Vacan]a mare din 2010 vine
nu doar cu „cel mmai cc\lduros aan”,
anun]at de cei de la NASA, ci [i
cu hibele mioritice de-acum
`mp\m`ntenite, din p\cate, ca o
regul\. Doar c\ printre cele ve[ti
mai pu]in vesele, una chiar
pl\cut\ ar fi de consemnat chiar
de la debutul acestei vacan]e.
Anume, faptul c\ Organiza]ia
Peopple tto PPeopple (PTP) –
Cappitolul RRoman, prin presta]iile
pprof. SSorina DDanciu, a bucurat [i
`n acest an sufle]elele micu]ilor
roma[cani pasiona]i de limba
englez\ care [i `n vara aceasta
au avut un oaspete din California
– SUA, mr. Mark JJanson, cu care
s-au `ntrecut `n conversa]ii,
tab\ra organizat\ de PTP
cuprinz`nd [i cursuri de informa-
tic\ aplicat\ pentru beneficiarii
acesteia, respectiv elevii absol-

ven]i ai claselor II – VI. Pentru
cei mai cu dare de m`n\, care
`ns\ nu doresc s\ se dep\rteze
prea tare de cas\, Direc]ia
Jude]ean\ dde TTineret (DJT)
Neam] are oferte cool pentru
petrecere [i recreere `n taberele
Cozzla (Piatra NNeam]) [i Oglinzzi
(T`rgu NNeam]), pre]urile fiind
adecvate crizei, `ns\ cu avantaje
maxime. Asta dac\ se are `n
vedere programul variat de
excursii [i drume]ii, `ntre obiec-
tivele astfel vizate num\r`ndu-se,
`ntre altele, Barajul Bicaz, Cheile
Bicazului, Lacul Ro[u, m\n\sti-
rile din nordul Moldovei, Cetatea
Neam]ului sau Casa Memorial\
„Ion Creang\”. 

A. OOPRI{

Vacan]\ de... criz\
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TEATRUL TINERETULUI
PIATRA NEAM}

Stagiunea 2009-2010

PREMIERE

27 septembrie 2009 - HERR PPAUL de Tankred Dorst, regia
Radu Afrim

21 octombrie 2009 - CU DDRAGOSTTEA NNU-II DDE GGLUMITT de
Alfred de Musset, regia Alexandru Dabija

24 octombrie 2009 – SOLDA}II de Zalán Tibor, regia Szabó
K. István

24 aprilie 2010 – ROMÂÂNIA 221 de Peca {tefan, regia Pia
Furtado (MUSICAL)

PREMII

GALA UNITER (martie 2010)
Iuliana VV`lsan - PREMIUL PPENTRU CCEA MMAI BBUN|

SCENOGRAFIE – spectacolul „Herr Paul” de Tankred Dorst,
regia Radu Afrim

festCo – FESTIVALUL COMEDIEI ROMÂNE{TI,
Bucure[ti (19-20 mai 2010)

Premiul ppentru ccel mmai bbun sspectacol - 5 MINUTE MIRACU-
LOASE ~N PIATRA NEAM}

de Peca {tefan, regia Ana M\rgineanu

FESTIVALUL INTERNA}IONAL DE TEATRU
„ATELIER” Baia Mare (7-9 iunie 2010)

Iuliana VV`lsan - Premiul pentru cea mai bun\ scenografie -
spectacolul „Herr Paul” de Tankred Dorst, regia Radu Afrim

Lucre]ia MMandric - Premiul pentru cea mai bun\ actri]\ `n rol
principal - pentru rolul Luise din spectacolul „Herr Paul” de
Tankred Dorst, regia Radu Afrim

Cezar AAntal - Premiul pentru cel mai bun actor `n rol principal
- pentru rolul Herr Paul din spectacolul „Herr Paul” de Tankred
Dorst, regia Radu Afrim

Marele ppremiu [[i ttrofeul ""Atelier" ppentru ccel mmai bbun sspecta-
col: "Herr Paul" de Tankred Dorst, regia Radu Afrim 

Matei RRotaru - Premiul pentru cel mai bun t`n\r actor - pentru
rolul Helm din spectacolul „Herr Paul” de Tankred Dorst, regia
Radu Afrim (premiu acordat de c\tre Asocia]ia Cultural\ „Ion
S\s\ran” din T`rgu
Mure[)

Andrea GGavriliu -
Nominalizare ppentru
cea mmai bbun\ aactri]\ `̀n
rol ssecundar - pentru
rolul Anita din specta-
colul „Herr Paul” de
Tankred Dorst, regia
Radu Afrim.
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gen]ia Român\ de
Asigurare a Calit\]ii
`n ~nv\]\m`ntul
Preuniversitar a
organizat, `n zilele
de 28 [i 29 mai
2010, la Complexul
Muzeal de {tiin]ele
Naturii din Gala]i,
cea de a doua
Conferin]\ Na]io-
nal\ „Calitatea edu-
ca]iei `n contextul

descentraliz\rii”, din cadrul
Proiectului Strategic al ARACIP
„Dezvoltarea sistemului de ma-
nagement [i asigurare a calit\]ii
`n `nv\]\m`ntul preuniversitar
românesc”, proiect co-finan]at
din Fondul Social European prin
Programul Opera]ional Sectorial
- Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne.

La sesiunile conferin]ei au
participat 170 de persoane din
România (reprezentan]i ai
autorit\]ilor educa]ionale, ai
administra]iei publice locale, ai
elevilor, ai p\rin]ilor, precum [i ai
sindicatelor [i ai mass-media la
nivel na]ional [i local) [i 4
inspectori invita]i  din Portugalia
[i Spania. Jude]ul Neam] a fost
reprezentat de c\tre domnii pro-
fesori Mircea Corl\]eanu [i
Mihai Floroaia, inspectori [colari
`n cadrul ISJ Neam]. 

Cunoscutul scriitor [i publi-
cist Emil Hurezeanu, care a
moderat conferin]a, a punctat
c`teva momente relevante din
evolu]ia sistemului de `nv\-
]\m`nt românesc, precum [i
zone de posibil\ [i util\ consoli-
dare a [colii din România.

Pornind de la dou\ compo-
nente esen]iale ale sistemului
educa]ional actual din România:
[coala [i comunitatea local\,
prezent\rile [i dezbaterile au
c\utat [i propus r\spunsuri la
`ntreb\ri precum: „Cum poate
[coala satisface cel mai bine
nevoile comunit\]ii locale?” [i
„Cum poate comunitatea local\
s\ gestioneze resursele pentru
educa]ie `n mod eficient?”.

Emil Hurezeanu a subliniat:
„Dincolo de criza economic\ sau
a valorilor, este vorba despre o
criz\ de identitate. Este impor-
tant ca to]i s\ colabor\m pentru
calitatea educa]iei. (…) Nu
exist\ suficient\ competen]\:

este o criz\ de exper]i, care
observ\, care comenteaz\, care
decid. Orice democra]ie cu
oameni incompeten]i este `n
criz\. C`ndva, un profesor cu
doctorat `n str\in\tate era fericit
c\ a c`[tigat un post de suplinitor
`n Turnu Severin - era vorba
despre {erban Cioculescu – pe
atunci standardul func]iona...”

Domnul Constantin {erban
Iosifescu, pre[edintele ARACIP
a ]inut s\ fie diferen]iat\ seman-
tic r\spunderea de responsabili-
tate. „Responsabilitatea este o
tr\ire intern\, `n timp ce r\spun-
derea „public\” este o obliga]ie,
nu neap\rat o op]iune. Dac\ ar fi
s\ ne oprim la achizi]iile publice:
licita]ia face [i mai greoaie pro-
cedura, uneori pre]ul din ofertele
SEAT este mai mare dec`t dac\
am achizi]iona direct de la ma-
gazin. Totu[i, este urmat\
`ntreaga procedur\ pentru ca
oricine s\ poat\ urm\ri deru-
larea/ corectitudinea achizi]iilor
publice...”

Invita]ii din Spania, inspec-
torii Juan José Arévalo Jiménez
[i Cipriano Puente Rubio, au
prezentat momente din istoria
[colii ]\rii de unde vin, precum [i
aspecte de ordin legislativ refe-
ritoare la cele dou\ forme ale
Legii calit\]ii sistemului lor de
`nv\]\m`nt. ~n anii ’90, legiuitorul
spaniol a vrut s\ defineasc\ cele
mai importante linii care con-
tureaz\ portretul absolventului,
sub aspect intelectual, social [i
afectiv. Legea nou\, din anul
2006, a formulat conceptul de
„calitate a educa]iei” [i a stabilit
parametrii care s\ ajute la
urm\rirea progresului.

Inspectorii din Portugalia,
doamnele Maria Fernanda Lota
Guia [i Olga Correia, au vorbit
despre autonomie [i descen-
tralizare. Aspectele punctate au
vizat rolurile inspectoratelor
[colare, documentele proiective
ale [colii, regulamentul, planul
de implementare etc.

Evenimentul g\zduit de
Municipiul Gala]i a constituit un
semn de normalitate [i de coo-
perare `ntre to]i actorii implica]i
`n func]ionarea [colii: elevi,
p\rin]i, cadre didactice, directori
de [coli, inspectori [colari [i
reprezentan]i ai administra]iei
publice locale.
Drd. MMihai FFLOROAIA

Educa]ia `n contextul
descentraliz\rii

A

indicatul Liber al Lucr\torilor
din ~nv\]\m`nt Neam] vine cu
o serie de oferte foarte ten-
tante pentru elevii afla]i `n
vacan]\, la pre]uri pentru
toate buzunarele. Spre
exemplu, cei care aleg s\
mearg\ la mare pot opta
pentru Hotelul Craiova din
sta]iunea Olimp. `n perioada
1 iunie- 22 iulie [i 23 august-

30 septembrie, costul unui sejur de 6
nop]i pentru o persoan\ se ridic\ la 444
de lei, iar `n perioada cuprins\ `ntre 23

iulie [i 22 august pre]ul aceluia[i sejur
ajunge la 486 de lei de persoan\. De
men]ionat c\ `n aceast\ sum\ s`nt inclu-
se cazarea [i masa.

Tot pe litoral, de aceast\ dat\ `n
Eforie Nord, complexul turistic Marea
Neagr\ vine cu un pachet de oferte deloc
de neglijat. Astfel, cei care doresc s\ se
cazeze la minihotel- camer\ 2 locuri, baie
[i televizor - trebuie s\ [tie c\ pre]ul pen-
tru cazare se situeaz\ `ntre 30 [i 40 de lei
de persoan\/ zi, iar `n regim all inclusive
acesta este cuprins `ntre 60 [i 70 de lei
de persoan\.

Tot la acela[i complex turistic, doritorii
pot opta pentru cazarea `ntr-unul din
apartamentele `n care beneficiaz\ de
baie, aer condi]ionat [i televizor. Pre]urile
variaz\ [i aici de la 50 la 105 lei pe zi de
persoan\, `n func]ie de regimul ales. Nu
`n ultimul r`nd, complexul turistic Marea
Neagr\ ofer\ posibilitatea caz\rii la una
din vilele de categoria I, la pre]uri ce por-
nesc de la 30 de lei pe zi de persoan\,
put`nd ajunge la 80 de lei. Doritorii se pot
adresa, pentru detalii [i `nscrieri,
Sindicatului din `nv\]\m`nt Neam], la
num\rul de telefon 0233225332.

S
Ofert\ de vacan]\

S` d\... credity?
at\ c\ a mai trecut un an [colar, prilej de bucurie pen-
tru mul]i c\ intr\ `ntr-o binemeritat\ [i mult a[teptat\
vacan]\... Cu toate acestea, persoanele „interesate de
propria carier\” nu prea au liber nici `n aceast\
perioad\ din cauza unor cursuri de perfec]ionare,
deoarece vorba aia.... „acestea aduc credite transfe-
rabile”...., de care oricum nu beneficiaz\ nimeni deo-
camdat\, ci sunt ni[te chestii care... „dau bine la CV” [i
cu care ne mai putem l\uda a[a c`te pu]in `n fa]a
necunosc\torilor, care `[i imagineaz\ c\... av`nd un
num\r impresionant de credite, persoana `n cauz\
posed\ [i cuno[tin]e sau abilit\]i reale, lucru ce este

total neadev\rat. 
O alt\ categorie o constituie acele persoane care, chiar dac\

pl\tesc taxe astronomice `n decursul unui an de zile [i nu frecven-
teaz\ m\car unul din cursurile la care s-au `nscris, primesc un cer-
tificat pe care `l pun la portofoliul personal unde adun\ o gr\mad\
de astfel de cartoane (nefolositoare nici m\car la toalet\ din cauza
grosimii lor...) pe care le utilizeaz\ cel mult la `ntocmirea dosarului
pentru o r`vnit\ „grada]ie de merit” sau `n cazul unei departaj\ri
stricte fa]\ de al]i colegi de breasl\. Acestea sunt motivele pentru
care foarte mul]i dintre colegi alearg\ dup\ astfel de cursuri, fiind
marca]i obsesiv de `ntrebarea: „s` d\... credity?”

Ce s\ mai zicem despre persoanele care, trecute fiind de
v`rsta de cincizeci de ani, au descoperit peste noapte c\ au mari
`nclina]ii, abilit\]i [i pasiuni pentru studiu [i cercetare [i s-au `nscris
la diverse forme de masterat sau doctorat c\, doar... acum dac\ ai
bani po]i ob]ine aproape orice. De ce oare aceste persoane nu [i-au
f\cut studiile la momentul potrivit ? Poate c\ atunci nu au avut posi-
bilitatea (lucru valabil pentru o mic\ parte dintre acestea) sau..., cu
siguran]\ c\ nu st`rneau nici un interes `ntruc`t nu „se d\deau
puncte [i credite...”. {i iat\, c\ `ntr-o societate plin\ de doctori (`n
[tiin]\) [i de persoane „ultraperfec]ionate”, sistemul merge prost iar
rezultatele sunt aproape dezastruoase. R\m`ne totu[i `ntrebarea:
„s` d\ credity?”

CCoo-oorrddoonnaattoorruull ddee ccrreeddiittee
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alatul Copiilor se
preg\te[te s\-[i
redeschid\, luni, 28
iunie, clubul de
vacan]\. Acesta va
func]iona p`n\ pe 31
august, cu un pro-
gram bogat de acti-
vit\]i. 

"S`nt activit\]i
specifice cercurilor
noastre, la care pot

participa [i copii care nu le-au
frecventat `n timpul anului [colar.
Singura condi]ie este s\ fie elevi.
Prin rota]ie, vor fi deschise, `n
aceea[i perioad\, patru cinci cer-
curi. Fiecare profesor va organi-
za, timp de dou\ s\pt\m`ni, cel
pu]in patru ac]iuni, care nu se vor
desf\[ura doar la Palat", a
declarat directorul Palatului
Copiilor, Constantin Vernica.

Pe l`ng\ activit\]ile specifice
fiec\rui cerc, clubul de vacan]\
le propune copiilor mult\
mi[care [i sport. Sala de tenis
de mas\ va fi deschis\ perma-
nent, iar `n fiecare zi se vor orga-
niza drume]ii. 

~n aceast\ perioad\, Palatul
este animat [i de preg\tirile pen-
tru concursurile na]ionale ale
verii. Echipajul de la orientare
turistic\ va concura la Alba Iulia,
finala la turism va avea loc la
Br\ila, orientare [i turism mon-
tan se desf\[oar\ la Boto[ani,
iar trupa de teatru de p\pu[i va
concura la Festivalul Inter-
na]ional de la Ia[i.

Alte concursuri, desf\[urate
deja, au adus noi succese insti-
tu]iei pietrene. Copiii de la cercul
de pictur\ (prof. Lucian Gogu-
Craiu) au ob]inut dou\ locuri I,

patru II [i [ase III la "G`ndurile
anotimpurilor", de la Covasna.

La festivalul interna]ional de
dans modern [i majorete, de la
Vaslui, trupa preg\tit\ de prof.
Zoe {ram a ocupat de dou\ ori
locul I, repet`nd evolu]iile bune la
Festivalul majoretelor de la
Piatra Neam] (un loc I [i unul II).

Cercul de crea]ii- confec]ii
(prof. Iuliana Costan) [i-a `m-
bog\]it palmaresul cu un loc I [i
dou\ II la concursul "M\rg\ritare
pentru suflet", dup\ ce se remar-
case, `n prim\vara lui 2010, la
"M\r]i[orul românesc", la care a
ob]inut un loc I.

Trei premii I a mai c`[tigat
cercul de ecologie (prof. Daniela
Dr\ghiceanu) la "Vis de var\",
concurs desf\[urat la Covasna,
precum [i un loc doi la Ia[i
("Viitorul este verde, g`nde[te

eco"). Micii ecologi[ti pietreni au
mai ob]inut un premiu special la
"Tradi]ie [i credin]\", `ntrecere
na]ional\ desf\[urat\ la G\e[ti.

La concursul na]ional de
jocuri logice, copiii preg\ti]i de
profesorii Marilena Rusu [i Mihai
Grosaru au ob]inut trei locuri I [i
dou\ locuri II. 

Rezultate de excep]ie a
`nregistrat cercul cine-foto, con-
dus de prof. Cristina Sp`nache,
la marea competi]ie Lic Art.
Palatul Copiilor Piatra Neam] a
avut nominaliza]i [i premia]i cinci
copii: unul a luat marele premiu,
iar ceilal]i patru au ocupat locul I.

Dac\ a]i devenit curio[i sau
interesa]i, clubul de vacan]\ este
deschis, de pe 28 iunie, de luni
[i p`n\ vineri, `ntre orele 10 [i
16.

MM..DD..
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Clubul de vacan]\ la Palat
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