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PROTEST
INDICATUL LIBER AL LUCR|TORILOR DIN
~NV|}|MÂNT {I CERCETARE {TIIN}IFIC|
NEAM} `si exprim\ protestul fa]\ de afirma]iile
domnului Traian B\sescu, exprimate recent la pos-
tul public de radio, potrivit c\rora veniturile profeso-
rilor sunt mai mari dec`t ale pre[edintelui ]\rii,
raportat la num\rul de ore lucrate.

Pre[edintele `ncearc\ `n mod subversiv, prin
tehnica intoxic\rii, s\ induc\ opiniei publice falsa
idee c\ personalul din `nv\]\m`nt reprezint\ o cate-

gorie privilegiat\ de salaria]i ai bugetului de stat, datorit\ timpu-
lui de munc\ de numai 16 ore pe s\pt\m`n\, confund`nd (voit
sau nu) NORMA DIDACTIC| DE PREDARE cu TIMPUL DE
MUNC| al unui cadru didactic.

ADEV|RUL este c\, potrivit legii, `n `nv\]\m`ntul preuniver-
sitar, at`t `n cazul personalului didactic de predare sau didactic
auxiliar, c`t [i a personalului nedidactic, durata timpului de
munc\ este de 8 ore pe zi [i de 40 de ore pe s\pt\m`n\.

Pentru personalul didactic de predare din `nv\]\m`ntul pre-
universitar, TIMPUL DE MUNC| s\pt\m`nal cuprinde:

1. Norma de predare – s\pt\m`nal:

 de regul\, 18 ore pentru profesori, `nv\]\tori, educatoare
cu excep]ia situa]iilor prev\zute de Legea 128/1997 [i 24 de ore
pentru mai[tri instructori

2. Activit\]i de preg\tire metodico-[tiin]ific\, activit\]i de
educa]ie complementare procesului de `nv\]\m`nt - s\pt\m`nal: 
 9 ore de preg\tire
 3-4 ore de activit\]i [tiin]ifico-metodice
 2 ore de comunicare cu familiile elevilor
 4-5 ore de evaluare a elevilor
 1 or\ dirigen]ie, activitate de consiliere [i orientare
 1-2 ore serviciu pe [coal\.
De[i Federa]ia Sindicatelor Libere din ~nv\]\m`nt a

reac]ionat imediat, `n media, prin vocea pre[edintelui Aurel
Cornea [i a secretarului general, Liviu Marian Pop, la inten]ia
domnului Traian B\sescu de a instiga opinia public\ `mpotriva
cadrelor didactice, Sindicatul Liber al Lucr\torilor din
~nv\]\m`nt [i Cercetare {tiin]ific\ Neam] revine asupra acestei
teme, consider`nd c\ declara]iile pre[edintelui Traian B\sescu
urm\resc c\derea `n derizoriu a solicit\rilor privind salarizarea
[i statutul social al cadrelor didactice, precum [i abaterea
aten]iei de la problemele reale cu care se confrunt\
`nv\]\m`ntul românesc.

Biroul ooperativ aal SS.L.L.I.C.S NNeam]
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Iat\-ne, distin[i dasc\li, `nain-
tea unui nou `nceput! Este, poate,
cel mai greu [i ap\s\tor septem-
brie, dar credin]a `n misiunea
voastr\ a mai fost [i alt\dat\
`ncercat\ [i tot nu s-a clintit.
Drep]i s\ r\m`ne]i, indiferent de
`ncerc\ri, [i `n anul ce st\ s\
`nceap\, unul pe care vi-l dorim
c`t mai u[or [i cu spor!

Redac]ia Revistei
Apostolul

Desc\unare
la Palat

 Directorul CConstantin VVernica
se ppensioneaz\, ddup\ 440 dde aani dde aactivitate

e 1 septembrie, la Palatul Copiilor va suna clopo]elul
desp\r]irii. Directorul Constantin Vernica se pen-
sioneaz\. Patru decenii au trecut de c`nd p\[ea, t`n\r
[i timid profesor, `n curtea casei Lalu. Palatul, Casa
Pionierilor `n anii '70, a fost alegerea sa, pe care [i-a
permis-o ca [ef de promo]ie. Avea 24 de ani c`nd [i-a
`nceput activitatea la Cercul de sport- turism.

"De mic am `ndr\git excursiile [i drume]iile", [i-a
explicat alegerea profesorul Constantin Vernica. "Port
un respect deosebit profesorilor Poenaru [i Andone,
care m-au f\cut s\ `ndr\gesc natura. La reparti]ie,
c`nd am v\zut sport- turism, am ales f\r\ ezitare".

Primul s\u director la Palatul Copiilor a fost {tefan Ursu. ~i
poart\ recuno[tin]\ pentru c`t l-a ajutat `n anii de `nceput, cum
simte c\ le datoreaz\ mul]umire [i colegilor de atunci [i acum.

"Am `nceput cu mult entuziasm activitatea", `[i aminte[te pro-
fesorul Vernica. "M-am apropiat repede de copii [i m-au `ndr\git.
Am `nv\]at [i practicat toate formele de turism, de la drume]iile pe
Cozla [i p`n\ la expedi]iile `n }ara Maramure[ului".

Expedi]iile, care le s`nt cunoscute copiilor, `n zilele noastre,
doar dac\ citesc Cire[arii, erau aventura vie]ii de adolescent `n
anii aceia. Aveau un succes extraordinar `n r`ndul pu[tanilor, de[i
impuneau mult\ `nv\]are [i autocunoa[tere. Un echipaj era
alc\tuit din 15 elevi. Unul era c\pitan, altul cronicar, fotograf,

Al XXXI-lea
Congres AGIRo

Constan]a, 28 - 30 august 2010
imp de trei zile, 27, 28 [i 30 august, delega]ia jude]ului
Neam], format\ din [apte colegi, s-a deplasat la
Constan]a, unde a avut loc cel de al XXXI-lea Congres
al ~nv\]\torilor. A[ vrea s\ v\ m\rturisesc cu sinceri-
tate c\ prezen]a noastr\ acolo s-a f\cut mai ales cu
sufletul, noi ne-am dus acolo nu pentru a rezolva ni[te
probleme de natur\ administrativ\ sau de alt\ form\,
ci mai ales ca s\ `ncerc\m s\ re`nod\m o punte peste
aceast\ istorie  fr\m`ntat\ a zilelor noastre, a tradi]iei
noastre din `nv\]\m`nt foarte valoroas\. Mai ales la
`nceputul secolului XX, `ntre cele dou\ r\zboaie mon-

diale, c`nd datorit\ marelui nostru ministru, Spiru Haret,
`nv\]\m`ntul nostru a cunoscut cu adev\rat realiz\ri deosebit de
importante. Acceptul nostru `n momentul de fa]\ `n dezbaterile pe
care le-am avut a vizat mai ales `ncercarea de a readuce `n
[coal\ cultul muncii, cultul adev\rat al valorilor, cultul eroilor
no[tri, cultul limbii române, cultul dragostei pentru literatura noas-
tr\, elemente  care de multe ori, nu [tiu de ce, plutesc `n derizo-
riu `n fa]a multora  dintre tinerii [i chiar a unora dintre colegii

P

T

radi]ional, la mijlocul lui sep-
tembrie va `ncepe un nou an
[colar, eveniment a[teptat, de
obicei, de elevi, p\rin]i [i
dasc\li deopotriv\, cu bucurie,
emo]ie [i noi speran]e. Anul
acesta, `ns\, nu sunt motive de
bucurie [i, mai grav, nu este loc
nici pentru speran]e. Vor r\mâ-
ne emo]iile unui nou `nceput,
pe care nimeni nu le poate fura. 

Pentru prima dat\ `n istoria postbelic\,
cei care slujesc [coala se confrunt\ cu
mic[orarea dramatic\ a salariilor (peste
25%) [i cu pierderea multor drepturi
câ[tigate `n timp, prin negocieri [i ac]iuni
sindicale. Iar dac\ proiectul noii legi a
educa]iei na]ionale nu s-ar fi `mpotmolit la
senat, era posibil s\ avem [i normele
didactice m\rite. ~n alt plan, num\rul per-
sonalului din `nv\]\mânt a sc\zut mereu
`n ultimii ani [i o ]inem din „reform\ `n
reform\" (...ministrul [i reforma). 

Din p\cate, nici viitorul nu arat\ mai
bine. Se vorbe[te deja despre adâncirea
m\surilor de austeritate [i despre apli-
carea de la 1 ianuarie 2011, a unei legi de
salarizare a c\rei filozofie const\ `n
reducerea fondului de salarii [i grija pentru
proteja]ii puterii care trebuie coco]a]i cât

mai sus pe scara salariz\rii unice. {i
aceasta, `n ciuda faptului c\ Legea 330,
despre care s-a f\cut mare vâlv\ `n toam-
na anului 2009, ar fi trebuit s\ se aplice
`ncepând cu anul 2011 `n integralitatea ei.
Sistemul de `nv\]\mânt func]ioneaz\ `n
avarie, asteptându-se noua lege a
educa]iei na]ionale, care `ns\ nu va rezol-
va cauza agoniei sistemului [i anume sub-
finan]area. Iar toate vin de la dispre]ul cla-
sei politice fa]\ de [coal\ [i de dasc\li [i
de la nep\sarea guvernelor, indiferent de
coloratura politic\, care sunt preocupate
numai de interesele lor [i ale clientelei
politice. {i atunci de unde bucurii [i spe-
ran]e? 

Elevii [i p\rin]ii lor sunt [i ei `ntr-o per-
manent\ derut\ cauzat\ de prea desele
schimb\ri (experimente) din `nv\]\mânt,
multe dintre ele f\cute f\r\ logic\ [i cu
efecte grave asupra calit\]ii educa]iei.
Multe dintre facilit\]ile pentru elevi au fost
diminuate sau anulate, iar veniturile
majorit\]ii familiilor elevilor au sc\zut,
ceea ce face ca zbaterea pentru supra-
vie]uirea material\ s\ fie prima preocu-
pare a p\rin]ilor [i nu educa]ia. 

Iar toate acestea se `ntâmpl\ `ntr-o
Românie prost condus\, furat\ [i vândut\
tocmai de aceia care ar trebui s\-i asigure

prosperitatea. Crunt\ dezamagire! 
Desigur, nu vom renun]a [i nu vom

obosi `n a cere clasei politice [i guver-
nan]ilor s\ fac\ ceea ce trebuie, adic\ s\
g\seasc\ solu]ii [i s\ demareze acele
ac]iuni care pot opri pr\bu[irea economic\
a României. ~n acela[i timp, nu vom
renun]a la drepturile noastre intabulate `n
legi [i alte acte normative sau `n con-
tractele colective de munc\. Vom face
ac]iuni `n instan]ele de judecat\, ne vom
adresa organismelor interna]ionale, vom
organiza proteste `n strad\, dac\ a[a vor
hot\r` membrii de sindicat. Dar, pentru a
reu[i, trebuie s\ fim mai solidari ca oricând
[i prin unitatea noastr\ s\ oprim campania
nemai`ntâlnit\ a puterii de discreditare a
sindicatelor [i de `ngr\dire a drepturilor [i
libert\]ilor sindicale. 

{i totu[i, `ncepe [coala. Cu toat\
triste]ea vremurilor, s\ `ncerc\m un zâm-
bet de optimism pentru noi [i elevii no[tri
[i s\ sper\m c\, `mpreun\, cu s\n\tate [i
`n]elepciune, vom dep\[i aceast\
perioad\ tulbure. 

Gabriel  PPLOSC|
Pre[edintele Sindicatului din

~nv\]\mânt Neam]
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Hai la perle,
neamule!

e-nv`rte Eminescu `n morm`nt [i regretatul maestru Pruteanu
dea[i[derea, cu a sa „vorb\” care tare ne-ar mai spune-o, a[a,
de la obraz, dac\ ar mai fi acum printre noi [i ar vedea „per-
lele” pe care, an de an, le debiteaz\ absolven]ii de liceu... ~ntr-o
pornire puritan\, cineva, eventual, ar putea s\ spun\:  „dar la
ce ne mai trebuie acum perle, c`nd bacalaureatul a r\mas doar
ca amintirea unor emo]ii”, pentru unii u[or st`njenitoare, adic\?
Iaca, de perle e loc mereu, deoarece bacul trece [i limba
român\ r\m`ne, cu tot cu „poluan]ii” ei cu... diplom\, iar asta
poate fi `ngrijor\tor, dac\ nu chiar jenant, pe termen lung! 

P\i, ia s\ vedem ce „nout\]i” a mai adus sesiunea 2010 a
„examenului maturit\]ii”, `n consecven]a lor nealterat\, indife-
rent de abordarea disciplinar\...  A[adar, `n ton cu mul]imea
(prea mare, socot eu !) combatan]ilor care se `ntrec `n a ne

provoca reac]ii à la „Cascadorii r`sului”, un absolvent consemneaz\, de
pild\, non[alant, cum c\ „Eminescu ddescrie ffaptele ccare sse ppetrec lla pplural
care ddemonstreazz\ cc\ ttot ttimpul ssunt mmai mmul]i”, asta a[a, ca s\ fie treaba
limpede din start! C`t despre poezia Luceaf\rului, se spune f\r\ drept de
apel precum c\: „La `̀nceputul ffiec\rei ppoezzii eeminesciene sst\ pplantat cc`̀te
un ttei, mmai ggros ssau mmai ssub]ire, `̀n ffunc]ie dde cc`̀te sstrofe aare ppoezzia”, altfel
o abordare trendy, `n ton cu campania “România prinde r\d\cini”, probabil.
C\ România junilor [ugub\]i nu se-nr\d\cineaz\ [i la… mansard\ ne
convinge un alt bacalaureatgiu care nu-l iart\ nici pe cel mai bun prieten a
lui Eminescu, despre care spune c\ “pleca iiarna lla ss\niu[ ccu DD\nil\
Prepeleac”, iar un altul `i ]ine isonul s\rindu-i `n ajutor cu remarca „~n
Amintiri, aapare ccopil\ria ffericit\ aa ppuiului dde ]]\ran CCrengu]\ IIonel”. 

La fel de „nevinovat\”, `ns\ deopotriv\ de otr\vitoare pentru limba
Eminescului  [i pentru media IQ-ului pe ]ar\, este [i remarca, pertinent\,
ce-i drept, conform c\reia „Miron CCostin vvrea ss\ nne aarate cc\ eeste bbine cca,
din cc`̀nd `̀n cc`̀nd, ss\ mmai ddeschizzi oo ccarte [[i ss\ oo ccite[ti, ppentru cc\ nnu fface
r\u”. Dixit ! Iar ca s\ `ncheiem, sumar, fire[te, cu... faulturile fluierate sau nu
la prima disciplin\ a bacului, din categoria „the best of pearls” demn\ de
consemnat este nota plin\ de imagina]ie a unui catindat care spune c\ „~n
nuvela LLa VVulturi ssunt ddescrise aaventurile uunei aalpiniste ccurajoase, ffug\rite
de tturci, [[i ccopii eei ”,
cu men]iunea ca pe
al treilea „i” nu l-am
smintit eu de la locul
lui! 

Nici celelalte
discipline de baz\
ale bacalaureatului
n-au sc\pat de urgi-
ile lingvistice ale ce-
lor care, cum spune
o vorb\ neao[\, „au
b\ut cerneala”. Astfel, pentru Geografie, trebuie... [tiut faptul c\ „Nilul eeste
un ffluviu rr\mas dde ppe vvremea ffaraonilor ”, iar, ceva mai aproape de noi, `n
istorie, “descoperirea AAmericii ss-aa pprodus `̀ntr-uun mmoment dde nneaten]ie aa
pazzei dde ccoast\”, asta a[a ca s\ nu se mai dea americanii \[tia at`t de
invincibili! La Istorie, la fel, secven]ele de “Cascadorii r`sului” nu lipsesc
deloc, protagoni[tii, de la r\scula]i la personajele din conflagra]iile mondi-
ale, fiind transformate adesea `n comedian]i de elit\. La acest capitol se
remarc\ prin excelen]\ faptul c\ “R\scoala `̀ncepu sspre ssear\, iiar ]]\ranii `̀[i
aprinser\ llanternele cca ss\ vvad\ ddrumul sspre cciocoi ”, iar despre aceia[i…
`mburghezi]i f\r\ voie, un alt perlor spune, dintr-o mi[care de condei, „Cu
c`̀t nne aapropiem dde iizzbucnirea rr\scoalei, ccu aat`̀t ]]\ranii sstau mmai mmult `̀n
c`̀rcium\, cca ss\ ffac\ `̀n cciud\ bboierului ”. Ei, a[: o… cinzeac\, acolo, pentru
curaj, `nainte s\ fii tras pe roat\, `n mintea unora poate `nsemna un bine-
venit „compendiu” la str\dania lui Iorga, a lui Xenopol sau, mai `ncoace, a
fra]ilor Giur\scu. Halal ! 

{i ca s\ `ncheiem „`n cerc”, revenim tot la (disciplina) limba român\
unde cineva spune despre reprezentantul s\u cel mai de vaz\ cum c\ “{i
bietul EEminescu, ssc`̀rbit dde bbi[ni]a ssociet\]ii ssale [[i cc\ VVeronica MMicle `̀i
f\cea ffi]e, iintr\ `̀ntr-oo eetap\ nnou\, ppe ccare mmi-ee rru[ine ss-oo sspun ”. Mna, c\
aici ne potrivim, `n sf`r[it, deoarece [i mie mai c\ mi-a cr\pat obrazul de
ru[ine s\ v\ spun ce mai produce sumedenia de ignoran]i care, parc\ pe
an ce trece, b`ntuie mai cu s`rg bacalaureatul [i, deopotriv\, t\r`mul sacru
al limbii materne… 

ac\ termopanele [i perdelele de
la [coal\ sunt, cel mai adesea,
`n grija autorit\]ilor locale [i/sau
a comitetelor de p\rin]i, mai
marii sistemului educa]ional din
patria noastr\ mai mult etern\
dec`t fascinant\ s-au g`ndit s\
`ndulceasc\ ni]el acest cocteil pe
care-l agit\ continuu cu fel de fel
de „reforme”, instituind constant
distinc]ii care, oricum, nu ]in de
cald `n Siberia care v`j`ie de zeci
de ani prin [colile României.

Astfel, cu `ncepere din anul [colar
2010 – 2011 ministerul de resort,
`n baza unui Ordin al ministrului
Daaniel PPetru FFuneriu, a instituit
acordarea „Diplomei dde eexcelen]\
insstitu]ionaal\” pentru unit\]ile de
`nv\]\m`nt preuniversitar, de stat. 

Conform unui calendar care
vizeaz\ punerea `n practic\ a
acestui demers, la data redact\rii
prezentului text unit\]ile roma[-
cane poten]ial candidate la titlul
men]ionat ar trebui s\ fie „jude-
cate” la cel mai `nalt for al
`nv\]\m`ntului românesc, dup\ ce

dosarele aferente au trecut de faza
aprob\rilor `n Consiliile de Administra]ie,
respectiv cele din unit\]ile solicitante [i la
nivel de inspectorat [colar. ~n prezent, din
zona Romanului au [anse la ob]inerea unei
„Diplome de excelen]\ institu]ional\” doar
c`teva unit\]i de `nv\]\m`nt: una de rang
gimnazial [i trei de nivel liceal. Este vorba, `n
aceast\ ordine, de {coaalaa NNr. 11 „„Vaassile
Alecssaandri” RRomaan, (148 de ani), Liceul
Teoretic „„Vaassile AAlecssaandri” SS\b\oaani (147
ani), Grupul {{colaar AAgricol „„Ion IIonesscu dde llaa
Braad”, comuna Horia (125 de ani), precum [i

de Pantheonul `nv\]\m`ntului liceal
roma[can, anume Colegiul NNaa]ionaal
„Romaan-VVod\” (138 de ani). 

Regula dup\ care institu]iile candidate
vor putea ob]ine aceast\ diplom\ prevede,
`ntre altele, ca acestea s\ fac\ dovada, cu
acte, c\ au o vechime de cel pu]in 100 de
ani de activitate `n acela[i nivel de preg\tire
[i/sau acela[i domeniu de calificare profe-
sional\, s\ demonstreze c\ au ob]inut rezul-
tate de excep]ie `n preg\tirea teoretic\ [i
practic\ a elevilor [i c\ au adus o contribu]ie
elocvent\ la cre[terea calit\]ii actului
educa]ional. ~n ceea ce prive[te rezultatele
de excep]ie `n preg\tirea teoretic\ [i prac-
tic\ a elevilor, de pild\, vor fi luate `n calcul
rezultatele ob]inute de absolven]i la exame-
nele na]ionale de finalizare a studiilor, pe
parcursul studiilor, respectiv la concursuri [i
olimpiade na]ionale [i interna]ionale. Pe
l`ng\ acestea vor mai puncta la dosar rezul-
tatele profesionale anuale ale elevilor din
ultimii 15 ani de activitate ai institu]iilor `n
cauz\, precum [i num\rul absoven]ilor
unit\]ii [colare candidate care [i-au adus o
contribu]ie semnificativ\ `n domenii precum
educa]ie, cultur\ [i art\, economie, [tiin]\
sau/[i sport.

a [i cum paragina sistemului
care se tot reformeaz\ de 20 de
ani de-acum n-ar fi fost de ajuns,
ca [i cum umilin]a profesorilor,
s\r\ci]i [i dezbina]i dintotdeauna
de c\tre guvernan]i, nu ar fi sufi-
cient\, iat\ c\ la debutul acestui
an [colar se mai adaug\ o pre-
siune care nu doar c\ nu este
deloc ziditoare, ci, `n plus,
[tirbe[te [i din fragila bucurie a
ucenicilor `ntru buchiseal\, a
p\rin]ilor, ale c\ror amintiri sunt
de alt\ factur\, [i nu `n ultimul

r`nd, a dasc\lilor `nv\]a]i s\ fac\ ceea ce de
fapt [tiu ei cel mai bine de c`nd [coala pe
p\m`nt...

Astfel, de unde [i a[a anul [colar 2010 –
2011 debuteaz\ sub semnul lui 13 (septem-
brie), c`nd doar pompierii din eterna [i fasci-
nanta Românie se bucur\ de onoruri, iaca [i
ministrul de resort cu o g\selni]\ foarte...
inteligent\ conform c\reia acesta cere s\ se
fac\ ore din prima zi de [coal\, iar ca
tac`mul s\ fie complet marca à la Funeriu,
mai marele educa]iei na]ionale ordon\ (este
vorba despre un Ordin ministerial transmis
inspectoratelor [colare jude]ene, n.r.) ca fes-
tivit\]ile care marcheaz\ `nceputul anului
[colar s\ nu ]in\ mai mult de o jum\tate de
or\. Mai precis: gata cu sfin]irile, mai u[or cu
discursurile de toate felurile, gata cu bucuria
fireasc\ cu care ne-am obi[nuit de o via]\,
alinierea [i la clas\! Conform aceluia[i ordin,
cel mai probabil, ziua purt\toare de... ghini-
on (!?) va fi umplut\ la clas\ cu ore de diri-
gin]ie (ca [i cum bobocii de clasa a V-a [i cei
cei din clasa a IX-a [i-ar cunoa[te dirigin]ii
!!!), ocazie cu care se recomand\ a se dez-

bate „probleme organizatorice”. Probabil,
cele legate de cotiza]iile la defunctele doar
pe h`rtie fonduri ale clasei/[colii sau alte
aspecte pe care, oricum, dasc\lii nu trebuiau
presa]i cu at`ta tam-tam s\ purcead\ la ele
`n contextul `n care, la `nceput de an [colar,
asta f\cea toat\ lumea de c`nd [coala pe
sub soare ! Apoi, nu de dragul c`rcotelii, dar
m\-ntreb [i eu, ca p\rinte [i ca un umil
cunosc\tor al sistemului, m\ `ntreb, ziceam,
ce dezbateri at`t de presante c`nd totul se
mi[c\ `n deriv\ `n sistemul educa]iei na]io-
nale de at`ta amar de vreme?  

Apoi, la c`t cunosc mentalitatea genera-
]iilor de acum, nu cred ca ucenicii astfel „invi-
ta]i” s\ `nceap\ un nou drum mai sunt
dispu[i s\ `nghit\ siropul amar al „t\tucului”,
nici de nevoie, fiind con[tien]i c\ f\r\ solda]i
generalul poate s\ treac\ `n rezerv\, [i, cu
at`t mai mult, nici de team\, dup\ ce au
auzit, nu de mult [i chiar din gura [efului
statului, c\ nu trebuie chiar s\-]i rupi sufletul
`n clas\ ca s\ ajungi „sus”, ca s\ nu mai
spun fotbalist sau top-modell,
dup\ care ciutanii zburdalnici
r`vnesc `n sondaje...  „M\ uime[te
presiunea aceasta care se pune
pe toat\ lumea, de la copii, la
dasc\li [i, la fel de nepl\cut,
asupra noastr\, a p\rin]ilor. }in
minte cum era `nceputul de an
c`nd mergeam eu la [coal\: era ca
o poezie, cu s\lile acelea curate,
mirosind a var proasp\t [i cu lumi-
na aceea cald\, deosebit\, a
`nceputului de toamn\. Port `n
suflet un peisaj din care n-am s\
uit niciodat\ b\ncile pline de flori,
cu manualele noi, care ne a[tep-

tau, [i cu vorba blajin\ a dasc\lilor, pe atun-
ci respecta]i cum se cuvine. Am `n]eles c\,
`ncep`nd cu acest an [colar, vom face [i noi
parte, chipurile, din conducerea [colilor. Am
tot citit prin pres\ c\ s-au reorganizat comisii
[i comitete, `ns\ la mine a ajuns doar infor-
ma]ia legat\ de o anume cotiza]ie [i at`t ?!
Personal, a[ vrea s\ mi se spun\ tran[ant:
este `nv\]\m`ntul de stat, sau este stru]o-
c\mil\, ca s\ ne l\murim odat\. Dac\
mergem tot a[a, cine vrea s\ fac\ carte s\
se adune: ne facem [coli, pl\tim profesorii
cum se cuvine, ca s\ tras\m responsabili-
tatea limpede, ne alegem [i ministru, la o
adic\, [i mergem `nainte deoarece a[a nu
se mai poate !”, a m\rturisit p\rintele unui
elev roma[can s\tul de experimente [i de
g`lceava guvernan]ilor de toate culorile. {i ar
mai fi multe de ad\ugat, dar s\ vedem, deo-
camdat\, ce ne va (mai) aduce ziua de 13
septembrie...  

Grupaj dde AA. OOPRI{

Un „altfel” de `nceput...

Distinc]ie pentru [colile centenare

S

C

D

a `nceput a fost cuv`ntul…
cuv`ntul [optit, cuv`ntul r\spi-
cat, cuv`ntul scris, fixat `n
memoria colectiv\. Credincio[i
slujba[i ai slovei scrise, c`]iva
profesori de la Colegiul Tehnic
„Danubiana” au hot\r`t acum
10 ani s\ coaguleze energiile
creatoare de frumos  din
[coal\ `n jurul unei reviste,
efemera clip\ raportat\ la
ve[nicie. A[a s-a n\scut
revista liceului „Clipa D”. „D”

de la „Danubiana”, dar [i continuarea
expresiei „Clipa De… gra]ie”.

Cu o apari]ie trimestrial\, revista este
de tip magazin [i are ca obiective
reflectarea  etosului [colii, dezvoltarea
deprinderilor estetice [i con[tientizarea
elevilor asupra importan]ei cuv`ntului scris.

Articolele publicate cuprind un evantai
tematic larg : realiz\ri la nivel local, na]ional
[i interna]ional, concursuri [colare,
olimpiade, proiecte derulate `n [coal\,

v`rsta adolescen]ei, cultur\, [tiin]\,
educa]ie, programe culturale, particip\ri ale
elevilor la activit\]i extracurriculare organi-
zate de c\tre [coal\ sau de alte institu]ii,
voluntariat, debut poetic, poezie `n form\
tradi]ional\ [i modern\,  proz\ [i teatru,
interviuri, traduceri de texte din literatura
francez\ [i englez\, integrame, horoscop
[i multe alte...

Revista  a avut impact asupra elevilor,
fie ei participan]i la redactare sau simpli citi-
tori. A[a am realizat noi, profesorii (pentru
a c`ta oar\?) c\ via]a de [colar este com-
plex\ [i nu ̀ nseamn\ numai ore de curs, c\
adolescen]ii dispun de un imens poten]ial
creator care a[teapt\ doar... clipa de mani-
festare.

Colectivul de redac]ie este alc\tuit din
elevi- jurnali[ti `n devenire - [i profesorii
Nistor Gabriela- coordonator [i  Cr\ciun
Stelu]a -  secretar general de redac]ie.
Revista   a participat `n fiecare an  la etapa
jude]ean\ a  Concursului revistelor [colare,
ob]in`nd locuri frunta[e, `ntre care, `n 2008-

2009    locul I. ~n ultimul an [colar `ns\,
revista „Clipa D’’ a c`[tigat cam tot ce se
putea: premiul I la  etapa na]ional\ a
Concursului  de jurnalism [i reviste [colare
[i  premiul II la Simpozionul na]ional
„{coala modern\” -sec]iunea  Concurs de
reviste [colare [i auxiliare didactice.
A[adar, o Clipa de aur.  

Spiritul de emula]ie din [coal\  `n
domeniul activit\]ii jurnalistice s-a materia-
lizat `n anul 2005 `n editarea  unei alte
reviste, de aceast\ dat\ pe un alt palier,
revista „INFO-TIME”. Publica]ia a  ap\rut
din dorin]a profesorilor catedrei de tehnolo-
gia informa]iei [i comunic\rii de a completa
informa]iile elevilor `n domeniul cunoa[terii
calculatorului, dar mai ales, din cerin]a
elevilor de a fi la curent cu transform\rile
societ\]ii interna]ionale din ultimii ani, dez-
voltarea [i rasp`ndirea informaticii, p\trun-
derea elementelor moderne de comunica]ii
[i tehnologii informatice `n via]a noastr\.
Obiectivele propuse de aceast\ revist\
sunt sporirea interesului tuturor elevilor fa]\

de cunoa[terea asistat\ de calculator,
comunicare [i informa]ie, educarea elevilor
pentru dob`ndirea de noi cuno[tin]e de uti-
lizare a programelor de calculator `n afara
programei [colare [i realizarea unor pro-
duse utilizabile, stimularea interesului fa]\
de noile tehnologii, a imagina]iei, dez-
voltarea deprinderilor moderne de utilizator,
adic\ preg\tirea elevilor astfel `nc`t s\
poat\ beneficia de lumea calculatoarelor,
respectiv s\ poat\ folosi avantajele [tiin]ei
calculatorului [i `ntelegerea conexiunilor
dintre tehnologia informa]iei/ utilizarea cal-
culatorului [i societate.

Colectivul de redac]ie este format din 8
elevi coordona]i de profesoara C`rcu
Nadia. Articolele sunt culese [i redactate
de elevi  de la  c`t mai multe clase din
scoal\, iar tehnoredactarea s-a f\cut numai
pe baza ideilor elevilor.

Revista prezint\ cele mai noi [i de
interes informa]ii din Software, HHardware,
Internetul ppas ccu ppas, SSecuritate ,, NNout\]i
[i Noi ffrontiere `n sfera cunoa[terii.

Continu\ cu rubricile Profesorul tte
`̀nva]\… [i Elevul vvrea ss\ [[tie…, cuprinz`nd
articole cu mici lec]ii solicitate de elevi
despre vechi [i noi limbaje de programare
necesare realiz\rii unor lucruri utile pe
Internet. Datorit\ implica]iei pe care
tehnologia informa]iei o are azi `n toate pro-
fesiile, rezult\ caracterul  interdisciplinar, de
aceea  colegii  no[tri de la alte discipline
[i-au expus `n rubrica Interdisciplinaritate
preocup\rile lor de realizare a unor lec]ii de
simulare [i modelare a unor fenomene [i
procese cu ajutorul calculatorului.

~n fiecare an de la apari]ie,  revista
„INFO-TIME” a ob]inut  la  etapa jude]ean\
a Concursului de jurnalism [i  reviste
[colare premiul I, iar anul [colar trecut titlul
de Laureat la etapa na]ional\. Pasiunea [i
truda colectivului redac]ional au fost
r\spl\tite anul acesta  cu  Premiul I la etapa
na]ional\ a aceluia[i concurs.

Prof. GGabriela NNISTOR;
Prof. SStelu]a CCR|CIUN

L
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Al XXXI-lea Congres AGIRo
(urmaare ddin ppaag. 11)

o[tri de catedr\, f\r\ a mai avea
aceea[i `nsufle]ire, aceea[i
dragoste pentru ceea ce fac. Acel
dasc\l, acel `nv\]\tor pe care noi
`l avem `n mintea noastr\, `n
memoria noastr\ [i p\streaz\
simbolic numele domnului Tran-
dafir sau oricum s-ar numi el, tre-
buie s\ reapar\ `n [coala din ziua
de ast\zi, deoarece copiii [i-au
pierdut parc\ dragostea pentru
[coal\, dragostea pentru carte,
dragostea pentru ce au ei mai

scump [i nimic nu poate fi mai scump pe lume
dec`t cartea. Acestea au fost g`ndurile noastre
cu care ne-am dus la Congres [i ne-am sim]it
destul de bine acolo pentru c\ ele au fost
`mp\rt\[ite [i de colegii no[tri. 

{tefan CCORNEANU

Sinceritate, spirit
democratic

[i `nghesuial\
Ora[ul nostru, acum trei ani, a stabilit ni[-

te rela]ii de parteneriat, de colaborare cu
Asocia]ia ~nv\]\torilor din Piatra Neam].
Suntem onora]i, cu adev\rat, pentru faptul c\
am g\sit aici ni[te oameni cu suflet, oameni
care ]in foarte mult la meseria lor, la profesia
de dasc\l [colar. 

Am mers `mpreun\ cu delega]ia din
Piatra Neam] la lucr\rile Congresului al XXXI-
lea. Lucr\rile s-au desf\[urat `ntr-un spirit
democratic, profesorii au vorbit sincer, au
punctat lucruri majore pentru schimbarea sis-
temului de `nv\]\m`nt din România [i au pro-
pus lucruri destul de importante, `n viziunea
mea, care urmeaz\ a fi implementate `n insti-
tu]iile noastre educa]ionale. A fost bine pentru
c\ au onorat Congresul [i oficialit\]i precum
ministrul educa]iei [i din Republica Moldova [i
de aici, din România, c`nd zic dumneavoastr\
de fapt `n]eleg ]ara, f\c`nd parte [i noi
Basarabia din ]ar\. Nu suntem noi vinova]i de
faptul c\ politicienii au hot\r`t s\ ne smulg\ de
la s`nul patriei mame. ~ntotdeauna vin `n
România sim]indu-m\ chiar ca acas\, uneori
chiar mai bine [i acest lucru m\ `nsp\im`nt\
pentru c\ r\d\cinile `mi sunt acolo [i acolo voi
r\m`ne pentru totdeauna. 

Poate mai sunt [i unele caren]e `n ceea
ce prive[te organizarea Congresului. Mi se
pare totu[i c\ au fost prea mul]i delega]i, cred
c\ ar fi suficient s\ fie doar reprezentan]i de la
fiecare Asocia]ie un num\r anumit, pentru c\
altfel se pierde din mesajul Congresului. Nu
ajunge `ntotdeauna mesajul la to]i pentru c\
este practic imposibil. Asta este o p\rere pur
subiectiv\. ~n rest, am cunoscut oameni
interesan]i, profesori care au tr\it [i tr\iesc `n
[coal\, care s-au zidit cu adev\ratelea `ntre
caiete [i pe care nici o guvernare nu o s\-i
schimbe niciodat\. Dar faptul c\ ei au azi `n
România [i la noi posibilitatea s\-[i spun\

p\sul, conteaz\ mult. {i cu toate acestea
avem `nc\ foarte, foarte multe rezerve fa]\ de
atitudinea guvernan]ilor [i de la dumneavoas-
tr\ [i de la noi fa]\ de `nv\]\m`nt.

MARIA CCIOBANU
director general, inspector general

din Republica Moldova, ora[ Nisiporeni

{ansele unei
colabor\ri benefice

Sunt a doua oar\ la Piatra Neam] [i
`mpreun\ cu delega]ia de la Piatra Neam] am
participat la lucr\rile Congresului ~nv\]\torilor,
care au avut loc la Constan]a. M-am bucurat
foarte mult pentru c\ am fost invitat\ de
colegii de la Piatra Neam] [i lucr\rile
Congresului mi-
au prezentat un
interes deosebit
`n primul r`nd
pentru faptul c\
au participat ofi-
cialit\]ile din
Republica Mol-
dova, `n special
ministrul edu-
ca]iei, dl Bujor,
care a c\utat s\
`nt\reasc\ acele
leg\turi care `n
ultimii ani r\m\-
seser\ `n sus-
pans. Noi de bu-
cur\m mult de faptul c\ aceste rela]ii vor fi
reluate [i [tim c\, copiii care `[i fac studiile `n
România au rezultate bune [i acestea ne
bucur\. Cred c\ [i `n continuare vom colabo-
ra fructuos. Sper\m s\ ne revan[\m [i s\
facem o invita]ie [i delega]iei de la Piatra
Neam] la Nisiporeni.

Alexandra LLUNGU,
profesoar\ de biologie din

Nisiporeni, Republica Moldova 

S`ntem al\turi
de sindicate
[i Ministerul

~nv\]\m`ntului
Am condus delega]ia jude]ului Neam] la

cel de al XXXI-lea Congres al ~nv\]\torilor. Nu
a fost o delega]ie numeroas\ ca la alte jude]e,
dar a fost o delega]ie de calitate. De altfel,
num\rul de participan]i la Congres a fost `n jur
de 1000. S-au discutat foarte multe probleme,
dar nu toate problemele au fost de interes. Am
ajuns la concluzia c\ nu tot ce-i mult este [i
bun. A[ numi acest Congres Congresul
Mini[trilor, pentru c\ din partea României au
participat actualul nostru ministru dl Daniel
Funeriu, dna Andronescu, dl. Andrei Marga [i
ministrul educa]iei din Republica Moldova. Se

vede `ntr-adev\r faptul  c\ to]i colegii no[tri
doresc ca `n Republica Moldova s\ intre
`nv\]\m`ntul românesc [i `ntradev\r s\ fie
predat `n limba român\. Spunea doamna
director de la Nisiporeni c\ s-au semnat foarte
multe documente privind `nfiin]area Asocia]iei
Generale a ~nv\]\torilor din România filiala
Republicii Moldova cu sediul la Chi[in\u [i c\
toate sunt `n limba român\, lucru care ne
bucur\. Colegii no[ti au participat la toate
activit\]ile, iar eu am avut ca tem\ a inter-
ven]iei de la tribuna congresului istoricul
Asocia]iei Generale a ~nv\]\torilor din
România [i am pus accent pe rolul acestor
asocia]ii profesionale a cadrelor didactice. Nu
suntem `n contradic]ie cu sindicatele sau cu
Ministerul ~nv\]\m`ntului, ci vrem s\ fim al\turi
`n dezvoltarea `nv\]\m`ntului `n România.

~n acest sens delega]ia noastr\ a propus
o serie de modific\ri [i m\suri pentru
`mbun\t\]irea statutului [i activit\]ii AGIRo,
dup\ cum urmeaz\:

- promovarea valorii [i competen]ei pe
primul loc;

- reprezentare zonal\ [i numeric\ `n
forurile de conducere (norme de reprezentare
[i candida]i `n func]ie de num\rul de membri
ai Asocia]iilor jude]ene);

- compartimentarea departamentelor [i
pe criterii de `nv\]\m`nt (pre[colar, [colar,
gimnazial etc);

- fixarea unor obiective [i teme de studiu
pentru departamente [i valorificarea acestora
pe anumite perioade;

- dialog permanent cu organiza]iile sindi-
cale, Inspectoratele {colare [i Minister pe
problemele de baz\ ale `nv\]\m`ntului;

- revigorarea societ\]ilor [tiin]ifice ale
cadrelor didactice, a presei pedagogice [i de
specialitate;

- accentul deosebit pe educa]ia copiilor [i
a adolescen]ilor- cultul patriei [i al eroilor, cul-
tivarea limbii române, dragostea pentru litera-
tura noastr\, dragostea pentru carte [i citit,
pentru joc [i recitare;

- cre[terea numeric\ a asocia]iilor
jude]ene prin calitatea activit\]ilor organizate
[i ridicarea prestigiului asocia]iilor (implicarea
mai concret\, direct\ la nivelul unit\]ilor
[colare).

Prof. GGheorghe AAMAICEI

n

oezia liric\, spre deosebire de celelalte
texte fic]ionale (epice [i dramatice), se
caracterizeaz\ printr-o mare for]\ de
concentrare a con]inutului - idei, senti-
mente, tr\iri, viziune asupra existen]ei -
`n câteva rânduri sau chiar numai `ntr-u-
nul,  poemul `ntr-un vers (monostih),
specie liric\ care const\ `n esen]iali-
zarea expresiei.

Prin a[a de pu]ine cuvinte, se pot
transmite atât de multe gânduri! Este
uimitor, dar, `n acela[i timp, relevant,

deoarece omul dintotdeauna a c\utat s\ surprind\
esen]a, Ideea. Capacitatea de sugestie, `n acest
caz, este [i mai evident\ – toate sim]urile sunt acti-
vate, lectorul fiind solicitat `ntr-un mod [ocant, dar
reconfortant totodat\.

Creatorul acestei specii lirice este Ion Pillat. ~n
prefa]a volumului s\u, Poeme `ntr-un vers (1935),
poetul m\rturisea: „Un singur vers, n\scut [i nu
f\cut, purtat ani de zile, adesea incon[tient, filtrând
poate ani de patimi, rezumând `n el versuri multe
nescrise [i atâtea fe]e [i locuri – s\ ne poat\ reda
taina c\l\toare a poeziei redus\ la unica ei bog\]ie
de a fi goal\ [i etern\”. 

Ex.: I.Pillat, Poeme `ntr-un vers
Art\ poetic\

Nu vorbele, t\cerea d\ cântecului glas.
Seara la Vorone]
La sfin[]i-n zugr\veal\, amurgu-ngenunchea.
Poemul `ntr-un vers prezint\ un con]inut, un

spirit, o structur\ specifice ( 13-14 silabe, construit
pe iambi, un poem foarte aproape de spiritul euro-
pean [i, a[ zice, chiar universal). Ion Pillat nota c\
a z\rit poemul `ntr-un vers `n unele stihuri ale lui V.
Hugo, care se puteau izola [i vie]ui independent de
context, dar „izvodite” din spa]iul mioritic [i, deci,
din sufletul românesc. 

~ns\, consider c\ apropierea dintre aceast\
specie [i Haiku (poezie japonez\ alc\tuit\ din 15-
17 silabe, repartizate `n trei versuri, creat\ de
Matsuo Basho, `n secolul al XVII-lea) este evident\
`n ceea ce prive[te esen]ializarea expresiei, metri-
ca asem\n\toare. De aceea, cei care vor s\ creeze
poeme `ntr-un vers alunec\ f\r\ s\ vrea `nspre
haiku, cum a fost [i cazul meu. Totu[i, nota distinct\
dintre cele dou\ este aceea c\, spre deosebire de
poezia japonez\ `n care se transfigureaz\ artistic
un col] de natur\, `n poemul românesc accentul
pic\ pe surprinderea unei st\ri de spirit, a unui sen-

timent sau a unei idei. 
Titlul (cuvânt-cheie sau metafor\) este urmat

de o defini]ie ce se caracterizeaz\, de la caz la caz,
prin expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivi-
tate, eufonie. Cititorul are astfel posibilitatea de a
interpreta, de a extinde sensul dincolo de ceea ce i
s-a transmis deja. Devine, la rândul s\u, un creator
de lume.

Discutând cu elevii problematica operei lui
I.Pillat, am sesizat expresivitatea poemului `ntr-un
vers. Ne-am gândit s\ ne exers\m [i noi condeiul…
Am fost `ncântat\ când am descoperit printre elevii
no[tri multe talente!

V\ prezent\m crea]iile noastre [i v\ invit\m [i
pe d-voastr\ s\ `ncerca]i!

Prof. OOana ZZUGRAVU
Actorul
Un zâmbet sau grimas\ ce las\-n urm\ via]\.
Rug\
`ncet, `ncet, l\untrul se face ve[nicie…

(prof. OOana ZZUGRAVU)
Org\
Sfer\ de `ngeri sub dans de lavand\.

Topaz
Amprenta foilor `n strig\t de lup.

(Ecaterina CCOJOCARU ,, ccls. aa XX-aa CC)

Via]a
Oglinda sufletului aburind\.
Luna
O mare de j\ratic `n neantul universului.

(Roxana IIlie, ccls. aa XX-aa CC)

Mama
O imens\ carte nescris\.
Ochii
O varietate infinit\ de plânsete nebune.

(Elena CCR|CIUN, ccls. aa XX-aa CC)

Dragoste
Fluture ce fulger\ interiorul omenesc.
Ploaia
Afar\ s-a-ntunecat cu bobi]e aromate.

(Ancu]a CCHIRILEASA, ccls. aa XX-aa CC)

N.R. Din lips\ de spa]iu, nu am citat toate
haiku-rile trimise de prof. Oana ZUGRAVU. Reapa-
ri]ia suplimentului literar artistic al revistei ar putea
face dreptate. (MM.Z.)

UN „HAIKU” ROMÂNESC?P

indicatul Liber din
~nv\]\m`nt Neam] a
dus o adev\rat\ lupt\
pentru respectarea
literei [i spiritului legii
`n ceea ce prive[te
plata transportului pen-
tru profesorii naveti[ti.
S-au f\cut adrese
c\tre conducerile pri-
m\riilor [i ale unit\]ilor
de `nv\]\m`nt, dar
degeaba. Mai apoi s-a

apelat la prefectul de Neam], care
la r`ndu-i a s\rit `n ajutorul profeso-
rilor. Tot degeaba. ~n 21 de localit\]i
ale jude]ului, de foarte mult timp nu
s-au mai alocat sume pentru
decontarea navetei. ~n aceste con-
di]ii, `n prim\vara acestui an s-a
apelat la instan]\ ca ultim\ solu]ie.
"Probleme mari cu decontarea
cheltuielilor de transport se `nregis-
treaz\ `n 21 de localit\]i ale
jude]ului. Toate administra]iile
locale [i [colile `n care profeseaz\
colegii no[tri naveti[ti, `n total 432
de persoane, au fost chemate `n
judecat\ la Sec]ia contencios
administrativ a Tribunalului Neam].
Primul proces `n care am avut
c`[tig de cauz\, cel pu]in `n prim\
instan]\, este cel care-i vizeaz\ pe
cei 14 profesori naveti[ti din
Grin]ie[. Pe 24 august am aflat c\

instan]a ne-a admis ac]iunea,
urm`nd ca profesorii s\-[i
primeasc\ drepturile restante `nc\
din septembrie 2008. E drept,
Consiliul Local Grin]ie[, ori chiar
[coala de Arte [i Meserii Grin]ie[
pot ataca decizia cu apel. ~n cele-
lalte 20 de dosare avem termene
de judecat\ care se `ntind p`n\ `n
luna octombrie", a declarat
Gabriela Grigore - secretar general
al Sindicatului Liber din ~nv\]\m`nt
Neam]. Potrivit centralizatorului
care a fost `ntocmit de sindicali[tii
nem]eni, la solicitarea prefectului
Mihai Archip, cele mai vechi ([i mai
mari) restan]e `n plata cheltuielilor
de navet\ ale profesorilor se `nre-
gistreaz\ la Roznov, Horia,
Grum\zesti, Galu - Poiana Teiului
si Grin]ie[ (toate din septembrie
2008), V\leni, Bicaz (decembrie
2008), Ceahl\u (ianuarie 2009),
Dumbrava Ro[ie (se deconteaz\
doar 50% din cheltuieli, din febru-
arie 2009), {tefan cel Mare,
M\rgineni, Ruginoasa (martie
2009), R\zboieni, Tarc\u, Drago-
mire[ti (iunie 2009), B`rg\oani,
Rediu, Bode[ti, Valea Ursului,
Poienari, B\l]\te[ti, Cr\c\oani,
Dr\g\ne[ti [i Petricani (din sep-
tembrie 2009).

Marius GGHEGHICI

n premier\ absolut\,
jude]ul Neam] va
g\zdui `n 2011 o
olimpiad\ interna]io-
nal\. Confirmarea a
sosit de la Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului,
care a anun]at oficial
Inspectoratul [colar
Jude]ean Neam] c\ la
Piatra-Neam] se va
desf\[ura, `n luna mai

a anului viitor, Olimpiada Inter-
na]ional\ de limb\, literatur\ [i cul-
tur\ româneasc\ pentru elevii din
gimnaziu [i liceu. "Este o onoare
pentru noi c\ am fost desemna]i s\
g\zduim o manifestare de o aseme-
nea amploare. Asta `nseamn\, pe
de o parte, c\ ne-am achitat cu suc-
ces de rolul de gazde a celor patru
olimpiade na]ionale pe care le-am
organizat `n acest an [i c\, pe de
alt\ parte, c\ ministerul recunoa[te
implicit valoarea [colii nem]ene de

limba [i literatura român\ - ai c\rei
reprezentan]i, elevi [i profesori, au
ob]inut constant rezultate remarca-
bile la olimpiadele [i concursurile
na]ionale de profil", a declarat
inspectorul [colar general Lumini]a
V`rlan. Potrivit metodologiei de
organizare a Olimpiadei Inter-
na]ionale de limb\, literatur\ [i cul-
tur\ româneasc\, la concurs pot
participa elevi cu v`rste `ntre 13 [i
19 ani, `nscri[i `n unit\]i de
`nv\]\m`nt din alte ]\ri (cet\]eni
români sau cu alte cet\]enii) [i care
studiaz\ limba român\. Lor li se
adaug\ elevii premian]i la etapa
na]ional\ a olimpiadei de limba [i
literatura român\ (elevi din [colile
cu predare `n limba român\, cu
cet\]enie român\ si cu alte
cet\]enii) [i elevii  [colilor cu
predare `n limbile minorit\]ilor
na]ionale care de asemenea au
ob]inut premii la olimpiada
na]ional\ de limba [i literatura
român\.

Olimpiada interna]ional\
de român\

se ]ine la Neam]

Banii pentru navet\,
recupera]i `n instan]\

~

S
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„NU M-AU SPERIAT
NICIODAT|

SCHIMB|RILE,
DEOARECE SUNT

PROVOC|RI CARE DUC
LA PROGRES”

Interviu cu prof.
Mariana PALEU, 

director al Colegiului Tehnic
,,Gheorghe Cartianu”

din Piatra-Neam]
Anul acesta se `mplinesc 45 de ani de la inaugurarea, la 15 sep-

tembrie 1965, a [colii care, prin ordinul 8789/D din 1 octombrie 1965,
a primit numele de Grupul {colar de Chimie, `n prezent, Colegiul
Tehnic ,,Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neam].

Cu prilejul acestei anivers\ri, am adresat c`teva `ntreb\ri doam-
nei profesoare Mariana Paleu, directorul general al Colegiului.

Rep.: DDoamna DDirector, ssunte]i lla cconducerea CColeggiului ddin
anul 22003. ~~n iianuarie 22004, mmi-aa]i ddeclarat cc\ aa]i cconcurat lla ffunc]ia
ce oo dde]ine]i [[i `̀n pprezent ddin ddorin]a, vv\ ccitez, „„de aa sschimba sstilul
managgerial, dde aa ccrea oo ddeschidere aa [[colii nnoastre sspre uun
`nv\]\m`nt pperformant””. AAcum, ddup\ [[ase aani, vv\ `̀ntreb ffiresc: aa]i
reu[[it? 

Mariana PPaleu: Dup\ rezultatele ob]inute `n fiecare an [colar, at`t
de c\tre elevi, c`t [i de profesorii de la „Cartianu”,  cred c\ da. Am
dorit `n primii ani de management s\ ridic nivelul de performan]\
[colar\, s\ scot [coala din conul de umbr\ `n care se afla, s\ implic
colegii `n luarea deciziilor astfel  `nc`t s\ fie transparen]\, corectitu-
dine [i comunicare `n fiecare compartiment decizional. Mi-am dorit ca
`nt`i eu, apoi profesorii, elevii [i personalul auxiliar [i nedidactic s\
vin\ cu drag la [coal\, `n spa]iile lor de activ-
itate.

~n urma evalu\rii institu]ionale, pentru
rezultatele ob]inute, `ncep`nd cu anul [colar
2005-2006, Grupul {colar „Gheorghe
Cartianu” ob]ine titlul de Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu”  prin Ordinul MEdC  nr.
4266/ 6.06.2005. 

~n ianuarie 2006, ziarul „Ceahl\ul” `mi
oferea diploma „Profesorul anului 2005”
pentru rezultatele ob]inute [i performan]\
[colar\, dar [i pentru atragerea fondurilor
europene `n implementarea proiectului
PHARE TVET, pentru dezvoltarea bazei
materiale, `n domeniile chimie industrial\ [i
protec]ia mediului.

~n decembrie 2006, Ministerul Educa]iei
[i Cercet\rii m\ premiaz\ [i astfel m-am
num\rat printre cei 100 de directori din toat\
]ara la GALA DIRECTORILOR 2006, pentru
merite deosebite `n managementul unit\]ii
de `nv\]\m`nt.

~n mai 2010, am ob]inut CERTIFICATUL

DE „{COAL| EURO-
PEAN|” ca o recunoa[-
tere a muncii depuse prin
accesarea proiectelor
europene `n ultimii trei ani
[colari.

Rep.: CCred cc\ ppe
cititorii RRevistei
„Apostolul””, ccadrele
didactice, ccoleggii ddum-
neavoastr\, ddin jjude] [[i
chiar ddin ]]ar\, ii-aar iintere-
sa eexperien]a ppe ccare aa]i
acumulat-oo `̀n aace[[ti aani.
Mai `̀nt`i, vv\ rrogg ss\ fface]i
c`teva rreferiri lla pprinci-
palele rrezultate oob]inute
de ccolectivul ppe ccare `̀l
conduce]i, `̀n uultimii ccinci

ani, dde lla aa ppatruzecea aaniversare lla ccea dde aa ppatruzeci [[i ccincea.

Mariana PPaleu: Deschiderea spre progres a fost posibil\ prin
implementarea Proiectului PHARE TVET, `ncep`nd cu septembrie
2004, p`n\ `n septembrie 2006. Proiectul a adus o schimbare radi-
cal\, at`t `n reabilitarea spa]iilor de `nv\]\m`nt [i `n dotarea cu
aparatur\ modern\ a laboratoarelor [i atelierelor, c`t, mai ales, `n for-
marea directorilor [i a cadrelor didactice pentru un `nv\]\m`nt mo-
dern, pentru un nou stil de management, pentru o nou\ pedagogie
adaptat\ dup\ normele europene. Am beneficiat de lucr\ri de reabili-
tare `n valoare de 360.000 euro [i de dot\ri cu echipamente,

aparatur\, calculatoare `n valoare de 270.000 euro.
Prin colaborarea cu Consiliul Local [i Prim\ria Piatra-

Neam], `n special cu dl. primar Gheorghe {tefan, am
reu[it s\ ob]inem finan]are pentru repara]ii [i reabilitarea
c\minelor din Campusul {colar, `nc`t s\ asigur\m condi]ii
foarte bune de cazare, s\ reabilit\m s\lile de clas\ din
corpul principal [i s\ `nlocuim mobilierul [colar cu unul
nou, ergonomic [i pl\cut pentru elevi.

~n mai 2007 am reu[it s\ ob]inem finan]are de la
guvern pentru reabilitarea Campusului {colar `n valoare
de 3.500.000 lei (35 miliarde). Prin acest proiect, am
realizat [arpantele la 3 c\mine [i un atelier, am reabilitat
sala de sport, am dotat cantina cu o linie modern\ de
g\tit [i sp\l\toria cu ma[ini de sp\lat automate, de mare
capacitate.

~n martie 2008, am mai ob]inut o finan]are de la
guvern de 2. 000.000 lei pentru reabilitarea unui corp de
atelier (hala industrial\), a 9 s\li de clas\, a 5 labora-

toare, a unei s\li de documentare [i a grupurilor sanitare.

Proiecte europene
Pentru c\ prin implementarea Proiectului Phare TVET am reu[it

s\ avem o baz\ material\ foarte bun\, am atras at`t elevii, c`t [i pro-
fesorii s\ fac\ performan]\. Munca la catedr\ a devenit o concuren]\
pentru reu[ite [colare [i profesionale. Am `ncurajat colegii s\ par-
ticipe la cursuri de formare profesional\ [i s\ scrie proiecte cu
finan]are european\ pentru a atrage [i alte surse de finan]are, pentru
cursuri de formare [i pentru modernizarea permanent a bazei mate-
riale. 

Cu Consiliul local [i Prim\ria Piatra-Neam] am derulat proiectul
Phare 22005, OO [[ans\ `̀n pplus ppentru oocupare „„Cartianu” 22008-22009,

precum [i un proiect PHARE – Formare, oorientare [[i iinser]ie pprofe-
sional\ aa uunui ggrup dde ppersoane dde eetnie rrrom\ ddin PPiatra-NNeamt,
aflate `̀n ssitua]ie dde rrisc – al Prim\riei Piatra-Neam], pentru educa]ia
rromilor, noi fiind parteneri `n formarea profesional\ a femeilor de
etnie rrom\, pentru calificarea de confec]ioner textile. 

Grup ]int\: 100 de persoane de etnie rrom\ din Piatra-Neam],
dintre ace[tia, 18 femei de etnie rrom\ s-au calificat `n meseria de
Operator confec]ioner industrial, `n cadrul [colii noastre. At`t rromii
participan]i la cursuri, c`t [i tinerii elevi ai [colii noastre au `nv\]at s\
respecte [i s\ `n]eleag\ oameni cu alte obiceiuri, alte valori, alt com-
portament dec`t al lor .

Proiectul ccentru dde ccalificare ppersonal, ssudor lla sstandarde
europene a oferit unui num\r de 19 angaja]i de la S. C. Starmet S.
A. formare profesional\ `n meseria de sudor. Programul a fost reali-
zat astfel `nc`t sa fie accesibil, iar competen]ele dezvoltate s\ fie cele
cerute de pia]a muncii.

Evaluarea a fost realizat\ la nivel intern de c\tre o comisie de
asigurare a calit\]ii `n Formarea Profesional\ Continu\ la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Cartianu”.

Certificarea [i recunoa[terea competen]elor cursan]ilor la nivel
european au sporit `ncrederea `n capacitatea Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu” de a deveni o {coal\ European\ [i la nivel pro-
fesional .

Prin implementarea Proiectului „{coal\ `̀n pproduc]ie”,  am ob]inut
finan]are FSE.

Proiect POSDRU/22/2.1/G/21273
Axa pprioritar\: 22 –– „„Corelarea `̀nv\]\rii ppe ttot pparcursul vvie]ii ccu

pia]a mmuncii”
Domeniul mmajor dde iinterven]ie: 22.1. „„Tranzi]ia dde lla [[coal\ lla vvia]a

activ\”
Valoarea ffinan]\rii nnerambursabile: 4499.600,00 llei
Beneficiarul proiectului: Colegiul TTehnic „„Gheorghe CCartianu”

Piatra-NNeam]. Este  implementat `n parteneriat cu S.C. FFerominvest
SRL [i SC SS&B CComp SSRL, fiind finan]at din Fondul SSocial EEuropean
prin Programul OOpera]ional SSectorial ppentru DDezvoltarea RResurselor
Umane –– PPOSDRU 22007-22013 [i se va desf\[ura `n urm\torii doi ani.
Proiectul vizeaz\ `mbun\t\]irea form\rii viitorilor lucr\tori `n cadrul
practicii comasate desf\[urate la agentul economic, prin adaptarea
activit\]ilor de `nv\]are la competen]ele vizate de agentul economic [i
prin facilitarea particip\rii directe la activit\]ile acestuia, bazate pe
sprijin financiar `n scopul optimiz\rii inser]iei profesionale dup\
absolvire.

„Certificare ECDL [i formare
continu\ `n jude]ul Neam]”

Programul OOpera]ional SSectorial ppentru  DDezvoltarea RResurselor
Umane 22007 –– 22013

Axa prioritar\ 1: „Educa]ia [i formarea profesional\ `n sprijinul
cre[terii economice [i societ\]ii bazate pe cunoa[tere”

Num\rul de identificare al contractului: POSDRU/19/1.3/G/34332
Cererea de finan]are nr. 34332, din data de 03.07.2009, a fost

aprobat\ `n data de 20.11.2009, pentru o finan]are nerambursabil\ `n
valoare de  1.101.980,00 lei, iar semnarea contractului [i `nregis-
trarea lui la OIPOSDRU la data de 31.03.2010.              

Beneficiarul proiectului este Colegiul TTehnic „„Gheorghe
Cartianu” PPiatra-NNeam]. Este  implementat `n parteneriat cu S. C
Sirca S. A [i SC MaxxComputers SRL.

Cooperarea cultural\ interna]ional\ este realizat\ prin proiectele
ADULT LEARNING IN CULTURAL EVENT (parteneriat de `nv\]are
GRUNDTVIG) `ntre România, Italia, Bulgaria, Lituania, Spania [i
Belgia  [i {{COAL| GGAZD| ppentru uun aasistent CComenius, `ntre
România [i Italia, prin domni[oara Candia Grasso, membru al cate-
drei noastre de limbi str\ine `n acest an [colar . Din anul [colar 2006-
2007, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” este Centru dde TTestare
acreditat EECDL. Posesorilor certificatelor ECDL le sunt recunoscute
competen]ele `n utilizarea calculatorului `n 146 de ]\ri, universit\]i [i
companii.

Din martie 2009, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” este
autorizat CCISCO. Un num\r de 83 de elevi a ob]inut diploma inter-
na]ional\ CISCO. 

Calificarea adul]ilor
`n aten]ia noastr\

Centrul dde ccalificare ppentru aadul]i a organizat cursuri ppentru ffor-
mare aadul]i `n calific\ri cerute de agen]ii economici: sudori, l\c\tu[i
mecanici, confec]ioner textile,  operator IT.

~n ceea ce prive[te activit\]ile extracurriculare, [coala a avut un
num\r foarte mare de cercuri, cenacluri, expozi]ii, concursuri, sesiuni
de comunic\ri [tiin]ifice: spectacole organizate de Clubul „Eurofan”,
Ansamblul „Topora[ul “, la nivel de [coal\, jude]ean sau regional;
includerea [colii `n programe na]ionale precum „ECO{coala”,
„Milioane de oameni, milioane de copaci”, „Concursul Na]ional
«{tefan Procopiu», parteneriate cu Prim\ria Piatra-Neam], Cu
Biblioteca Jude]ean\ „G. T. Kirileanu”, cu Asocia]ia „Femina 2000”,
Asocia]ia Antidrog, voluntariat cu casele de copii orfani, voluntariat
proiecte cu {coala Special\ pentru Copii cu Dizabilit\]i din Comuna
«{tefan cel Mare». 

S\ nu uit\m c\ suntem oorganizatorii Concursului Na]ional „{tefan
Procopiu”, ajuns la a XIX-a edi]ie, [i care a presupus prezentarea
unor comunic\ri [tiin]ifice pe baza unei consistente activit\]i de cer-
cetare [i de observare sistematic\ a unor realiz\ri experimentale [i a
inova]iilor pedagogice. A fost conceput pe trei sec]iuni: Fizic\: lucr\ri
teoretice [i realiz\ri practice ale elevilor [i ale profesorilor; {tiin]e [[i
Tehnologii: lucr\ri teoretice [i realiz\ri practice ale elevilor [i ale pro-
fesorilor, Metodic\ [[i iinovare ppedagogic\: referate [i comunic\ri
[tiin]ifice ale profesorilor.

Revista AAnotimpuri, o publica]ie [colar\ `n care elevii `[i pot pub-
lica propriile opinii [i crea]ii,  f\r\ a ]ine seama de critic\, a ajuns la al
59-lea num\r `n al XVII-lea an de existen]\ [i la al patrulea premiu
succesiv la faza na]ional\ a „Concursului Revistelor {colare”.

Prin multitudinea activit\]ilor extracurriculare, organizate la nivel
de [coal\, jude]ean [i na]ional, s-au realizat rela]ii profesionale, afec-

tive [i colegiale `ntre elevi, cadre didactice, personal auxiliar [i nedi-
dactic.   

Rep.: CCa uun ccadru ddidactic ccu eexperien]\, aat`t lla ccatedr\, cc`t [[i
ca mmanagger, cce pp\rere aave]i ddespre pperpetua rreform\ ddin
`nv\]\m`ntul rromânesc?

Mariana PPaleu: Nu m-au speriat niciodat\ schimb\rile, deoarece
sunt provoc\ri care duc la progres, dar `n ultima vreme sunt prea
dese, nu po]i verifica utilitatea sau dac\ o schimbare [i-a atins sco-
pul. Pentru o [coal\ at`t de complex\ ca a noastr\, este foarte greu
s\ ]ii pasul cu iure[ul schimb\rilor din fiecare an [colar. Aceast\
nesiguran]\ te obose[te [i-]i consum\ energia.

Rep.: CCare eeste pproggramul dde pperspectiv\ ((pe ttermen sscurt [[i
lungg) aal ccolectivului ddidactic [[i nnedidactic ppe ccare `̀l cconduce ddirectorul
Mariana PPaleu, mmai aales cc\ `̀n aacest aan CColeggiul TTehnic „„Gheorgghe
Cartianu”” aa oob]inut ttitlul dde {{coal\ EEuropean\?

Mariana PPaleu: S\ p\str\m armonia, colaborarea [i comunicarea
sincer\ [i deschis\ `ntre noi, s\ fim uni]i `n familia „Cartianu”, s\
avem curajul s\ ne implic\m `n c`t mai multe proiecte binef\c\toare

pentru noi [i pentru [coal\, competi]ia pentru afirmare [i succes pro-
fesional [i personal s\ fie pe fapte [i nu pe vorbe. 

Pentru urm\torii doi ani, s\ reu[im s\ derul\m cele dou\ proiecte
POSDRU „{coal\ `̀n pproduc]ie” [[i ““Certificare EECDL [[i fformare ccon-
tinu\ `̀n jjude]ul NNeam]” pentru care cele dou\ echipe de proiect vor
avea un program supra`nc\rcat pentru a `ndeplini to]i indicatorii [i

obiectivele pe care ni le-am asumat.
S\ reu[im s\ scriem [i s\ acces\m

proiecte [i pe alte domenii, pentru a ne
men]ine titlul de {coal\ European\ [i peste
3 ani.

S\ men]inem nivelul de performan]\
[colar\ [i profesional\ pentru anii ce vin,
c\ci numai a[a r\m`nem o [coal\ de elit\
printre colegiile tehnice din jude] [i din ]ar\.

S\ fim to]i s\n\to[i, cu minte limpede [i
s\ ne dea Bunul Dumnezeu putere de
munc\, `n]elepciune [i bun\stare. La
„Cartianu” avem un colectiv de oameni minu-
na]i!

Rep.: VV\ mmul]umesc [[i vv\ ddoresc ss\
realiza]i ttot cceea cce vv-aa]i ppropus.

A cconsemnat
Constantin TTOM{A

CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIUUUULLLL     TTTTEEEEHHHHNNNNIIIICCCC    „„„„GGGGHHHHEEEEOOOORRRRGGGGHHHHEEEE     CCCCAAAARRRRTTTT IIIIAAAANNNNUUUU””””     LLLLAAAA    AAAA    44445555--AAAA    AAAANNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRREEEE

Scurt istoric
15 sseptembrie 11965 – inaugurarea [colii, cu 16 s\li de clas\ [i 600 de elevi, care a avut o prim\ echip\ de conducere (directori) alc\tuit\

din ing. Paul Vasiliu, prof. Silvia Baumgartner [i maistrul Gheorghe Dasc\lu;
1 ooctombrie 11965 – prin Ordinul 8789/D, i se atribuie denumirea de Grupul {colar de Chimie
~n aanul [[colar 11965/1966, au func]ionat cu norma de baz\, 20 de profesori [i ingineri, 14 mai[tri [i 30 de ingineri de pe Platforma

S\vine[ti
15 sseptembrie 11996, [i-a `nceput activitatea, ca institu]ie distinct\, Liceul dde CChimie
~ncep`nd ccu 11969, Grupul [i Liceul s-au unificat sub numele de Centrul {{colar dde CChimie, ulterior (1975), Grupul {{colar dde CChimie, apoi:

Liceul dde CChimie IIndustrial\ (1982), Liceul IIndustrial NNr. 33 (1986), Grupul {{colar dde CChimie IIndustrial\ (1991), Grupul {{colar „„Gheorghe
Cartianu” (1998); Colegiul TTehnic „„Gheorghe CCartianu” (2005).

~n 11972, s-au construit un c\min, 10 s\li de clas\ [i `nc\ trei laboratoare.
~n 11974, se construie[te `nc\ un corp de cl\dire pentru c\min (actualul corp 4).
~n 11978, s-a construit sala de sport.
~n 11980, s-a construit corpul de [coal\, numit Laboratorul tehnologic. 
~n 11995, la a 30-a aniversare, Grupul func]iona cu 67 de clase, din care 53 de liceu [i 14 clase de [coal\ profesional\
~ntre 11995/1996 [i 1999/2000, `n cadrul Grupului, a func]ionat {coala PPostliceal\ cu profil de biotehnologie.
~ncep`nd cu anul [colar 2001/2002, s-a constituit la nivelul Municipiului Piatra-Neam] Campusul {{colar.
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Diseminare curs Comenius

Rela]ii [i educa]ie
sexual\ modern\

pentru [coli
n 2010 am participat la o burs\  COMENIUS de
mobilit\]i  individuale pe tema “Rela]ii [i educa]ie
sexual\ modern\ pentru [coli” finan]at\ din fonduri
FSE- POSDRU  prin proiectul „Schema de sus]inere
complementar\ a mobilit\]ii europene a cadrelor
didactice din `nv\]am`ntul preuniversitar beneficiare
ale Programului de ~nv\]are pe Tot Parcursul Vie]ii
(Lifelong Learning) . 

Organizatorul cursului a fost Association for the
Development of Life Skills din Cipru `n colaborare cu
European Bridges Consulting din Finlanda [i  Institutul
pentru S\n\tate Sexual\ SENSOA din Belgia. Prin
participarea a 15 formabili din Belgia, Suedia, Portu-

galia, Slovenia, Lituania, România, cursul a avut o dimensiune
european\. 

Obiectivele  cursului la care am participat au fost urm\toarele: 
 Identificarea miturilor despre sexualitate, expresiilor sexu-

ale,  reproducerea [i abuzul sexual
 ~n]elegerea modului `n care s\ sprijini [i s\ accep]i dez-

voltarea sexual\ a copiilor/ tinerilor
 Realizarea unei atitudini de toleran]\ [i deschidere
 Reducerea sentimen-

tului de vinov\]ie [i asupririi
legate de sexualitate
 Ajutarea tinerilor s\

`n]eleag\ sexualitatea ca pe
o resurs\ pozitiv\
 Ajutarea tinerilor s\-

[i consolideze stima de sine
[i s\-[i clarifice valorile
 Promovarea unui

comportament responsabil
[i s\ arate clar consecin]ele
comportamentului
 ~mbun\t\]irea comu-

nic\rii [i abilit\]ii de luare a
deciziilor legate de sexuali-
tate
 Pentru a [ti s\

previn\ sarcinile nedorite,
bolile cu transmitere sexu-
al\ [i violen]a sexual\
 Pentru a putea folosi

un limbaj adecvat
 Pentru a fi capabil s\ `n]eleag\ [i s\ reac]ioneze la noile

modalit\]i de comportament sexual

Activit\]ile dderulate `̀n ccadrul ccursului aau ffost dde:
- team building (re]eaua, l\zile, masa, puzzle, m`ini [i

picioare, plimbare pe `ncredere)
- exemple de lec]ii de sexualitate pentru elevi de `nv\]\m`nt

primar [i secundar (folosirea unor imagini cu femei [i b\rba]i `n
diferitele stadii de dezvoltare [i punctarea caracteristicilor
fiec\ruia; puzzle cu diferite forme ale b\rba]ilor [i femeilor `n
diferitele stadii [i folosirea de combina]ii, vorbindu-le elevilor
despre semi-nuditate, nuditate)

- predarea abilit\]ilor de rela]ionare [i emo]ionale prin diferite
exerci]ii: s\ lucrezi `n perechi [i s\ ghice[ti care este starea ta din
`ntreb\ri cu r\spuns indirect, exerci]iul col]urile (calit\]ii timpului,
cuvintelor [i afirma]iilor, ac]iunilor [i serviciilor, oferirea cadourilor,
atingerii fizice) 

- ateliere de art\ pentru `nv\]area abilit\]ilor de rela]ionare
(lucrul `n perechi pentru a  construi dintr-un schelet altceva [i con-
struirea pove[tii [i a mimei, lucrul `n echipe de b\rba]i [i femei
pentru a construi ora[ul ideal, lucru individual pentru a modela din
lut/ plastilin\ emo]iile actuale)

- `nv\]area despre Sistemul European Educa]ional
(prezentarea diferitelor sisteme de educa]ie [i a modalit\]ii de
abordare a educa]iei sexuale `n ]\rile participante la curs)

- `nv\]area despre cum s\ abordezi mai u[or subiectele difi-
cile (metoda brainstorming pornind de la un cuv`nt cheie despre
iubire, sex, prietenie etc.) 

- relaxarea `n timpul exerci]iilor 
- sc\derea tensiunii
- cre[terea deschiderii
- participarea activ\ a tuturor participan]ilor

Toate exerci]iile s-au desf\[urat sub form\ de joc. Am realizat
la final c`t de important este jocul `n `nv\]are [i c`t de u[or poate
fi s\ predai sub form\ de joc elevului diferite no]iuni legate de
sexualitate. Diferitele exerci]ii de relaxare, deschidere, dezvoltare
a `ncrederii au `nt\rit rela]iile de colaborare a grupului la un nivel
incon[tient [i au condus la colaborarea activ\ [i benefic\ dintre
noi. 

Aceast\ abordare prin joc a fost facil\, s-au folosit pu]ine
resurse materiale, `ns\ efectul exerci]iilor a avut un mare impact
asupra dezvolt\rii noastre personale. 

Recomand tuturor o astfel de experien]\. ~]i deschide noi ori-
zonturi, noi perspective de explorare a propriului eu, a limitelor.
Apela]i la aceast\ resurs\ care v\ dezvolt\ `n primul r`nd perso-
nal. {i dac\ ve]i pleca pe aceast\ cale sunt sigur\ c\ nu v\ ve]i
mai opri. Eu v\ urez succes!

Eliza VVENTANIUC
Asistent social C.J.R.A.E.

n iulie, la Casa Corpului
Didactic din Ia[i, a avut loc exa-
menul de absolivire a ultimei
serii de formatori - consilieri pe
probleme privind asigurarea
calit\]ii `n `nv\]\m`ntul preuni-
versitar. Acest program na]io-
nal, organizat de Agen]ia
Român\ de Asigurare a Cali-
t\]ii `n ~nv\]\m`ntul Preuniver-
sitar (ARACIP) [i finan]at `n

cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea
sistemului na]ional de management [i
asigurare a calit\]ii `n `nv\]\m`ntul preuni-
versitar”, ofer\ [colii române[ti peste 400
de formatori - consilieri (c`te 10 - 15 per-
soane pentru fiecare jude]) `n domeniul
asigur\rii calit\]ii `n `nv\]\m`nt, subiect pri-
oritar al reformei sistemului. 

Obiectivul principal al proiectului
urm\re[te sprijinirea unit\]ilor [colare
pentru conceperea, implementarea, evalu-

area [i revizuirea sistemelor de calitate.
Selec]ia candida]ilor a avut `n vedere

activitatea metodico-[tiin]ific\ a acestora,
precum [i capacit\]ile, competen]ele [i
abilit\]ile de formare [i consiliere `n dome-
niul asigur\rii calit\]ii `n `nv\]\m`nt.  

Pe parcursul stagiilor de formare,
desf\[urate `n perioada septembrie 2009 -
mai 2010, cursan]ii [i-au perfec]ionat
no]iunile privind legisla]ia [colar\ din
domeniul calit\]ii, rolul [i func]ionarea
Comisiilor de Evaluare [i Asigurare a
Calit\]ii din unit\]ile de `nv\]\m`nt, mana-
gementul proiectelor, consilierea unit\]ii
[colare, managementul programelor de
formare, realizarea planului [i procesului
de consultan]\ etc. 

Profesorul formator - consilier ARACIP
va avea un rol esen]ial `n consilierea
managerilor [colari [i a cadrelor didactice
referitor la implementarea politicii privind
asigurarea calit\]ii `n actul educa]ional, `n

conceperea documentelor manageriale [i,
nu `n ultimul r`nd, la `ntocmirea documen-
ta]iei necesare ob]inerii autoriz\rii/acre-
dit\rii noilor profiluri de `nv\]\m`nt [i spe-
cializ\ri. Astfel, consultan]a de proces
pentru asigurarea [i evaluarea intern\ a
calit\]ii educa]iei constituie modelul optim
de interven]ie pentru implicarea perma-
nent\ [i responsabilizarea unit\]ilor
[colare care, `[i vor identifica [i asuma
mai u[or propriile probleme, identific`nd
totodat\ [i c\ile optime de rezolvare ale
acestora.  

Activitatea profesorilor consilieri - for-
matori va umple un vid existent `n con-
silierea managerilor [colilor de stat [i par-
ticulare, `n contextul `n care cadrul legisla-
tiv se afl\ `n schimbare, iar cerin]ele
privind atingerea standardelor educa-
]ionale trebuie atinse de c\tre fiecare furni-
zor de educa]ie. 

Prof. ddr. MMihai FFLOROAIA

Formatori – consilieri
`n domeniul calit\]ii educa]iei

~
~

rganiza]ia Salva]i Copiii România deruleaz\ [i `n 2010,
pentru al doilea an consecutiv, programul “Copiii romi se
preg\tesc pentru gr\dini]\!”, prin care 860 de copii cu
v`rste cuprinse `ntre trei [i [ase ani, din 43 comunit\]i
defavorizate, sunt inclu[i `n gr\dini]e estivale, unde bene-
ficiaz\ de programe de educa]ie pre[colar\. Proiectul se
adreseaz\ `n principal copiilor romi, f\r\ a exclude `ns\
al]i copii din categorii sociale defavorizate, pentru a evita
segregarea. Potrivit organiza]iei, copiii romi se confrunt\
cu riscuri de segregare [colar\, `n special `n cazurile
comunit\]ilor omogene etnic (comunit\]ile compacte de
romi at`t din mediul urban, c`t [i rural). Astfel, mai mult de
50 la sut\ dintre copiii romi [colariza]i `nva]\ `n clase `n

care aproximativ jum\tate sau chiar mai mult dintre colegi sunt tot
romi. Totodat\, aproape 80 la sut\ dintre tinerii ne[colariza]i sunt de

etnie rom\, iar 38 la sut\ dintre ace[tia sunt analfabe]i func]ionali. De
asemenea, datele oficiale relev\ c\ `nscrierea la gradini]\ a copiilor
romi (3-6 ani) este un sfert din media na]ional\ (17,2 la sut\ fa]\ de
67 la sut\).

Proiectul este derulat `n perioada  aprilie 2009 - martie 2011 `n
parteneriat cu Ministerul Educa]iei [i este cofinan]at din Fondul
Social European prin Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 „Investe[te  `n Oameni”. Valoarea
total\ a investi]iei `n educa]ia celor 1.720 de copii [i `n sprijinirea
familiilor acestora este de 1.494.454 lei, pe `ntreaga durat\ a proiec-
tului. Programul “Copiii romi se preg\tesc pentru gr\dini]\!” face
parte dintr-un proiect mai amplu al asocia]iei Salva]i Copiii, pentru
garantarea accesului la educa]ie  al copiilor romi. ~n perioada ianuar-
ie 2007 - august 2009, peste 2.200 de  copii romi au fost inclu[i `n
programele organiza]iei.

ransform\rile socie-
t\]ii române[ti din
ultimii ani, dezvol-
tarea [i r\sp`ndirea
informaticii, p\trun-
derea elementelor
moderne de comuni-
ca]ii [i tehnologii
informatice `n ]ara
noastr\ impun o
preg\tire diversifi-
cat\ a profesorilor `n

acest domeniu, pentru a avea
competen]ele necesare form\rii
tinerilor de ast\zi, considera]i
„digital natives”. Disciplina „Teh-
nologia informa]iei [i comu-
nica]iei”, din cadrul ariei
„Tehnologii”, trebuie s\ asigure
dob`ndirea unor competen]e de
utilizare a calculatorului si a pro-
gramelor, de tehnologia infor-
ma]iei [i comunic\rii la nivel de
cultur\ general\, necesare
unor activit\]i cu caracter
aplicativ utile `n mediul `n care
`[i vor desf\[ura activitatea.
Elevii trebuie s\ `n]eleag\
conexiunile dintre tehnologia
informa]iei/ utilizarea calcula-
torului [i societate [i s\ fie
capabili s\ se adapteze
dinamicii schimb\rilor determi-
nate de aceste conexiuni.
Cadrele didactice au la dis-
pozi]ie o diversitate de instru-
mente online sincrone (video-
conferin]\, teleconferin]\, chat
etc.) sau asincrone (de exemplu,
blogul, pagina wiki) pentru a
sprijini comunicarea, pentru a
`ncuraja colaborarea dintre elevi
[i pentru a organiza resursele de

pe internet. 
Programul de formare con-

tinu\ Multimedia [i interactivitate
in e-learning (AT-2010-227-001),
organizat de European Initiative
for Education, sus]inut de c\tre
Peter Mazol, pre[edintele aces-
tei asocia]ii, `n perioada 29
iunie-4 iulie 2010, la Bundes-
gymnasium Babenbergerring,
Wiener Neustadt, Austria, a cons-
tituit o oportunitate pentru mine
ca profesor, `ntruc`t am avut
[ansa s\ ob]in un grant Co-
menius de mobilitate individual\
pentru formare continu\ din
partea Agen]iei Na]ionale pentru
Programe Comunitare `n Dome-
niul Educa]iei [i Form\rii Profe-
sionale (www.llp-ro.ro). 

Programul de formare
Multimedia [i interactivitate in e-

learning a avut o durat\ de 50 de
ore: 25 face to face [i 25 de ore
de e-learning folosind platforma
Moodle (http://www.advanced-
training.at/moodle; http://

www.further-training.net/ elearn-
ing), beneficiind de ajutorul unui
tutore. Cursul de formare a
urm\rit s\ furnizeze partici-
pan]ilor competen]e care s\ le
permit\ s\ creeze unit\]i e-
learning, folosind con]inut multi-
media. Acest lucru poate fi f\cut
prin dezvoltarea unor programe
interactive (de exemplu, fi[iere
small shockwave) [i integrarea
acestora `ntr-o platform\ de e-
learning (Moodle). De aseme-
nea, cursul a implicat familiari-
zarea cu sistemele multmedia, a
unor instrumente speciale pre-
cum grafic\, procesare imagine,
video, sunet; dezvoltarea [i inte-
grarea unui exemplu `ntr-un curs
Moodle; cuno[tin]e despre dife-
rite programe [i metode de
dezvoltare a con]inutului. Par-

ticipan]ii au avut posibilitatea s\
con[tientizeze astfel avantajele
e-learningului.

Demersurile proiectate `n
manier\ transdisciplinar\ ofer\ o

instrumentalizare mai eficient\ [i
mai rapid\ a metodelor, pro-
cedeelor, mijloacelor didactice,
tradi]ionale sau moderne, g\sind
o cale flexibil\ [i echilibrat\ de
utilizare a lor `n acela[i context
didactic. Dincolo de caracterul
cronofag [i energofag, de
polemicile pe care le provoac\
`n r`ndul celor care privesc
resursele TIC cu circumspec]ie,
credem c\ astfel de abord\ri au
menirea de a-l provoca pe elev
s\ participe activ la propriul pro-
ces de formare, dintr-o real\
motiva]ie interioar\: a (re)des-
coperirii de sine [i a capacit\]ilor
[i competen]elor care-i legiti-
meaz\ individualitatea.

Activitatea de formare a fost
realizat\ cu sprijinul financiar
primit `n cadrul Programului de

~nv\]are pe Parcursul ~ntregii
Vie]i [i din fonduri FSE-POS-
DRU prin proiectul „Schema
de sus]inere complementar\
a mobilit\]ii europene a
cadrelor didactice din
`nv\]\mântul preuniversitar
beneficiare ale Programului
de ~nv\]are pe tot Parcursul
Vie]ii (Lifelong Learning)”. 
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Prof. ddr.
Mihaela - CC\t\lina
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OPORTUNIT|}I DE FORMARE CONTINU|
PENTRU CADRELE DIDACTICE

MULTIMEDIA {I INTERACTIVITATE IN E-LEARNING

Programul „Copiii romi se preg\tesc pentru gr\dini]\!”
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ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII
up\ prima sa carte (,,Petru Pogonat – Medita]iunile
unui c\lug\r surghiunit", 2009), preotul Ioan Gherasim
a propus cititorilor, la `nceputul acestui an, o noua carte
- „Profe]ie mincinoas\. Lamenta]ie la un zid al pl`ngerii
`n construc]ie", Editura „Conta", Piatra-Neam], 2010).
Pretextul c\r]ii `l constituie afirma]ia f\cut\, `n anii '90 ai
secolului al XX-lea, de ziaristul comunist Silviu Brucan,
potrivit c\reia vor mai trece dou\ decenii p`n\ c`nd
românii se vor vindeca de comunism. Am precizat c\
este un pretext, deoarece cartea lui Ioan Gherasim s-a
n\scut, dup\ cum singur afirm\, dintr-o fin\ [i atent\
observa]ie a lumii din jur: „Nu po]i emite nicio judecat\

asupra oric\rui lucru, dar mai ales asupra lumii `n care te `nv`r]i,
dac\ nu prive[ti cu luare aminte toate c`te se `nt`mpl\”.  Referirile
sale la via]a noastr\ cea de toate zilele sunt `mp\nate cu pilde, cu
ziceri, de care zestrea livresc\ a autorului nu duce lips\. Avem `n
vedere, mai ales, referirile lui I. G. la `nv\]a]ii din antichitate, ale
c\ror precepte sunt considerate `nc\ valabile. La fel ca Ecleziastul,
dar consider`ndu-se „unul mic de tot”, s-a str\duit s\ `n]eleag\ ce
se petrece `n via]a lumii ce trece pe sub fereastra sa, „gr\bit\ de
ritmul acestui veac”.

De fapt, cartea lui I. G. poate fi considerat\ una „de `nv\-
]\tur\”, av`nd `n vedere c\ fiecare text dedicat uneia din cele 365
zile ale anului, luat separat, este o predic\ scurt\, moralizatoare,
fie c\ e vorba de semnifica]ia unei s\rb\tori cre[tine sau a unor
datini [i obiceiuri legate de acestea; despre rela]ia religiei [i a

moralei cre[tine cu laicitatea (cum ar fi putut fi altfel `n cartea lui I.
G.?), despre proprietate; despre evenimente politice; despre un
moment tr\it mai de mult sau de aspecte din via]a oamenilor, fie

boga]i, fie s\raci; de repovestirea unor pagini din pateric,
nesc\p`ndu-i nici cele mai m\runte aspecte cotidiene (chiar [i despre
eliberarea de medicamente gratuite/compensate), uneori alc\tuind
imagini care frizeaza grotescul (v. referirile la Sf. Gherasim); despre
personalit\]i din toate domeniile, de la sfin]i [i eroi ai neamului la
transfugi, emigran]i [i fotbali[ti, despre toate d`ndu-[i cu p\rerea,
folosindu-se de vasta sa experien]\ acumulat\ `n timp, `ns\ nu are
nicio ezitare, c`nd crede c\ p\rerea sa s-ar putea sa nu fie cea
nimerit\, s\ constate: „trebuie musai s\-mi revizuiesc competen]a
`n a acorda premii”.

Indiferent de problema, de tema, de natura subiectului abor-

dat, `ntotdeauna autorul are grij\ s\ fac\ trimiteri la prezentul nos-
tru tic\lo[it, neuit`nd [i neezit`nd s\ condamne ceea ce merit\ a fi
amendat, inclusiv comportarea unor slujitori ai Bisericii care au
tendin]a de a o transforma `n „cooperativ\ prestatoare de servicii”. 

Pledoariile lui I. G. din aceast\ carte se reduc la una singur\,
de la care pornesc toate `n aceast\ lume - credin]a `n Dumnezeu:
„...unii oameni al c\ror Dumnezeu a fost doar [tiin]a, `mb\tr`nind
se `mboln\vesc de dezam\gire”. Uneori, pentru a amenda o mani-
festare, o atitudine, un anumit comportament, autorului `i este sufi-
cient\ o singura sintagm\: „reporteri «dup\ ureche»”, iar
realizarea unor portrete `i reu[e[te din c`teva tuse. (v. portretul
preotului Vasile, p. 137.) Cartea este [i o m\rturie c\ I. G. nu este
rupt de lumea exterioar\ lui, din contra, este mai legat [i mai
cunosc\tor dec`t mul]i care h\l\duiesc prin ea zilnic, f\r\ s\ [tie [i,
mai ales, f\r\ s\ vad\ pe unde calc\. Nu este str\in nici de cuvin-
tele, de sintagmele intrate recent `n limba român\ („un post tv
transmite manele «la greu»). El viseaz\ frumos, cu ochii deschi[i,
iar visele sale ni le `mp\rt\[e[te [i nou\, fie c\ e vorba de bunica
sa sau de P\storel Teodoreanu [i, dac\ acestea nu se vor `nf\ptui,
nu-i r\m`ne „dec`t mul]umirea de a fi visat frumos”. Este `n tem\ cu
problemele la ordinea zilei din `nv\]\m`nt, din s\n\tate, din via]a
religioas\ [i ia `n discu]ie inclusiv problemele legate de „cel mai
mare cataclism spiritual creat de om” - comunismul.

e vremea c`nd purtam
uniform\ de liceu, stra-
da de promenad\ din
t`rgul Pietrei se numea
Corso. Era una din
legendele urbei de sub
Cozla. Pomenita uli]\
br\zda centrul vechiu-
lui t`rg [i era pavat\ cu
piatr\ cubic\. Frag-
mente din acest pavaj
pot fi v\zute [i ast\zi
pe str. Dr. Dimitrie
Iernici, din spatele

Colegiului Na]ional ” Petru Rare[”.
Corsoul pietrean `ncepea de la Bd.
Republicii de azi [i curgea la vale
pe direc]ia: Cinematograful
”Regal”, Gr\dina Public\, ”Sf.
Gheorghe”, casa Mironescu... Avea
dou\ benzi rulante vii - una ducea
plimb\re]ii, pe dreapta [i alta `i
`ntorcea, pe st`nga. Pe l`ng\
Statuia soldatului sovietic „elibera-
tor” care a disp\rut din peisaj, f\r\
s\ pl`ng\ cineva dup\ ea. Corsoul
gemea de lume pestri]\, [i a[a, [i
a[a. S`mb\t\ [i duminic\ dup\
amiaz\ lumea se c\lca `n picioare.
Diminea]a tocau pavajul doar
solda]ii, servitoarele [i liceenii fugi]i
de la mate. Plimb\re]ii, majoritatea
pu[tani nelini[ti]i [i obraznici,
f\ceau dou\-trei ture dup\ care
plecau `n ga[c\  la cofet\rie sau la
cinematograf. La care puteai intra
oric`nd, nu existau spectacole fixe.
Fiin]au trei cinematografe: ” Regal”
( Popular), ” Trianon” (1 Mai) [i
”Scala” (Progresul). Cel mai lejer
era ” Trianonul” - actual T.T. Avea
stal, loje [i balcon `nc\p\tor. Aici `[i
aduceau liceenii mari gagicile. La
pupat. O parte din adolescen]ii
mu[ca]i de amor se refugiau `n

Gr\dina Public\ la umbra groas\ a
b\tr`nilor arbori. Se tr\geau `n poz\
cu premianta clasei, fata cea mai
istea]a [i mai frumoas\. Pe fotograf
`l chema nea Sandu, st\tea `n fa]a
restaurantului toata ziua , l`ng\
aparatul s\u arhaic. Lipeala se
f\cea cu rug\mintea: ” domnu’
Toto, f\-mi un foto!” {i gata, ”Poc!”
Erai imortalizat pe h`rtie fotografic\
alb-negru. Color nu exista. Tinerii
teribili[ti se prosteau. Se pozau cu
]igara `n gur\. C`nd scoteau pozele
r\m`neau cu gura c\scat\ cum
ar\tau. Adrenalina [i suspansul
`nc\ nu se foloseau. 

Cum Regulamentul Liceului
”Petru Rare[”, condus prin ’52 - ’55
de profesorul Brebeanu, era sever,
pu[tanii studio[i ie[eau pe Corso
cu fric\ [i fereal\. Regulamentul
preciza clar: liceanul trebuie s\...,
trebuie s\... trebuie s\... Cine c\lca
`n str\chini-ardea gazul aiurea pe
Corso - era taxat mintena[. Era
eliminat c`teva zile [i tuns zero.
S\pt\m`nal, la intrarea `n liceu se
f\ceau controale severe la uni-
form\ [i num\r matricol. Aveai,
intrai la cursuri. Nu aveai, dasfida-
nia. C\ pe atunci se `nv\]a limba lui
Ilici. Autoritatea liceului nu era [tir-
bit\ de nimeni. C`nd un elev se
`nt`lnea pe holul liceului cu un pro-
fesor, se lipea de zid. Carnetul de
elev, de m\rimea unui pa[aport ,
era completat zilnic cu devo]iune
exagerat\. De c\tre cine? De c\tre
dirigin]ii de nota 10: Valerian Cea-
u[u, Georgeta Pralea, Har. Mih\-
ilescu. Ultimii doi, ap\r\tori severi
ai limbii române dar [i ai bunului
sim]. C\ a[a era pe vremuri, la ca-
tedr\ urcau numai profesori imen[i.
Parc\ veneau din istorie. Nu ca...

Anii au trecut, vre-
murile s-au schimbat. Ast\zi
liceenii arat\ altfel. Sunt
computeriza]i `n propor]ie
de sut\ la sut\. Vin la liceu
cu ma[ini mai ” tari” ca ale
profesorilor. C`t prive[te
plimbatul, nu are rost s\ mai
discut\m. Sunt prezen]i la
toate concertele de la
[trand, nu c\ ar iubi muzica,
dar a[a e trendy. Butoneaz\
toat\ ziua telecomanda `n
c\utarea filmelor „mi[to”. De
ce v-am narat despre
Corsoul pietrean? Din dou\
motive: am un cult pentru
trecut [i am `ncercat s\ re-
suscitez amintirile despre
anii de liceu. Ani pe care nu-i
po]i uita niciodat\. Chiar
dac\ e[ti octogenar.
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1/1924, s-a deschis la Piatra-Neam] Colonia dde
Vacan]\ a Casei {coalelor, cu 100 de normaliste din
toat\ ]ara. A func]ionat `n fiecare an, p`n\ `n 1932,
seria I (iulie), seria a II-a (august). Aici s-a creat un
„Imn” al coloniei – un omagiu adus ora[ului Piatra-
Neam].
 1/1933, s-au deschis, la {coala Normal\ de

Fete din Piatra-Neam], cursurile dde llimb\ ffrancez\
ale studentelor de la Universitatea ie[ean\, conduse
de prof. univ. Nicolae {erban, la care au predat pro-
fesori francezi.
 1-3/1912, la Roman, a avut loc al XI-lea

Congres aal ~~nv\]\torilor. S-au remarcat, prin interven]iile lor,
nem]enii: Gheorghe Nicolau, Leon Mrejeriu, G. V. Ungureanu [.
a.
 2/2007, d. Piatra-Neam], Traian CCicoare, profesor, pub-

licist, prezen]\ activ\, `n ultimele patru decenii, la toate marile
evenimente culturale din jude]ul Neam]; colaborator al publi-
ca]iei noastre, `n fiecare num\r, ini]iator [i autor al acestei ru-
brici p`n\ `n luna premerg\toare plec\rii sale la cele ve[nice.  
 4/1914, n. Piatra-Neam], Nichita BBistriceanu (d. 30. 12.

1997), `nv\]\tor timp de 17 ani (Tarc\u, Ardelu]a, Crac\u-
Negru [i Bistri]a), ziarist („Flac\ra” [i „Ceahl\ul”din Piatra-
Neam], „Steagul Ro[u” din Bac\u). 
 5/1947, d. Bucure[ti, Vasile IIspir (n. 18. 12. 1886, T`rgu-

Neam]), prof. de teologie la Universitatea Bucure[ti, pre[edinte
al Congresului Mondial pentru ~nfr\]irea Popoarelor prin
Biseric\, Copenhaga, 1922.
 6/2002, d. Piatra-Neam], Marin-MMarcel DDr\gotescu (n.

4. 02. 1934, Craiova), profesor, scriitor, licen]iat `n istorie, autor
a numeroase c\r]i despre monumentele istorice [i de arhitec-
tur\ din jude]ul Neam].
 6/1958 n. Topoli]a – Grum\ze[ti, Jude]ul Neam], Adrian

Alui GGheorghe, poet, dr. `n filologie, autor a numeroase volume
de poezie, proz\, teatru, membru al Uniunii Scriitorilor. 
 9/1946, n. Cluj-Napoca, Mircea-RR\zvan CCiac`ru, pictor,

autor al multor expozi]ii personale la Piatra-Neam], `n ]ar\ [i
peste hotare (Israel, Olanda, Germania), participant la
numeroase expozi]ii de grup. 
 13/1883, n. Tazl\u, I. II. MMironescu (d. 27.07.1939,

Tazl\u), profesor universitar, medic, publicist, scriitor.
23/1950, n. Petro[ani, Lucian SStrochi, prof. dr. `n filolo-

gie, scriitor, critic literar [i de art\, autor al peste dou\zeci de
volume de proz\ scurt\, romane, poezie, teatru, teorie [i critic\
literar\, membru al Uniunii Scriitorilor [i al Uniunii Arti[tilor
Plastici din România. Redac]ia Revistei ,,Apostolul" `i ureaz\
La mul]i ani! 
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 8/1940, n. satul Burle[ti, comuna On]eni, jud.
Boto[ani, Vasile OOro[anu (d. 12.01.1995), profesor de limba [i
literatura român\, muzeograf, publicist, redactor [i redactor [ef
al ziarului „Ceahl\ul”.
 10/1960, d. Hangu, jud. Neam], Gavriil Galinescu (n.

Hangu, 16. 12. 1883), profesor la Conservatorul din Ia[i, `nte-
meietorul Gimnaziului din Hangu, muzicolog, compozitor, fol-
clorist.
 10/11/2008, d. Hangu, jud. Neam], nepotul lui Gavriil

Galinescu, Teoctist GGalinescu (n. 24. 07. 1821), `nv\]\tor,
culeg\tor de folclor, p\str\tor al tradi]iilor locale, autor al mai
multor c\r]i („Pluta[ii pe Bistri]a”, antologie; „}ara Hangului,
pagini de monografie”). 

 11/1930, ziaristul Filip BBrunea-FFox (n. 18.01.1898,
Roman) a ]inut la radio o conferin]\ „Insula {erpilor”, p\m`nt
str\bun românesc „donat” Uniunii Sovietice, `n 1945.  
 14/1891, n. Roman, Mihail JJora (d. 10. 04. 1971,

Bucure[ti), profesor, muzician, membru al Academiei Române.
 27/1917, d. Ia[i, `nmorm`ntat la C`nde[ti, jud. Neam],

Anton NNaum (n. 17.01.1829, Ia[i) profesor universitar, poet,
prozator [i traduc\tor. 
 28/1917, d. Roman, Calistrat HHoga[ (n. 19.04.1847,

Tecuci) 
 28-31/2010, la Constan]a, s-au desf\[urat lucr\rile

celui de Al XXXXI-llea CCongres aal AAsocia]iei GGenerale aa
~nv\]\torilor ddin RRomânia [i al cadrelor didactice române de
peste hotare. Delega]ia din Jude]ul Neam] a fost condus\ de
prof. Gheorghe Amaicei, pre[edintele Asocia]ie ~nv\]\torilor din
jude].
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 1/1858, s-a deschis, `n local propriu, {coala dde FFete
Nr. 11 din Piatra-Neam].
 1/1891, n., la Ia[i, Teodor NNaum, profesor universitar

la Cluj, fost profesor la {coala Normal\ „Gheorghe Asachi”
(1919-1920), proprietar la C`nde[ti.
 1/1931, {coala NNormal\ dde ~~nv\]\toare din Piatra-

Neam] s-a mutat `n localul propriu, nou construit.
 1/1998, Grupul {{colar dde CChimie din Piatra-Neam]

prime[te numele de Grupul {colar „Gheorghe Cartianu” (azi,
Colegiul Tehnic). 
 8-10/1935, se desf\[oar\, la Timi[oara, Congresul

Asocia]iei CCulturale aa ~~nv\]\torilor RRomâni. A fost ales
pre[edinte institutorul Leon Mrejeriu din Piatra-Neam], care,
fiind prefect, a trecut sarcina lui D. V. Toni. 
 11/1930, n., la Orhei (Basarabia), Eduard CCovali (d. 2.

11. 2002, la Piatra-Neam]), dramaturg, teatrolog, regizor. Via]a
sa s-a confundat timp de peste treizeci de ani cu istoria
Teatrului Tineretului din Piatra-Neam].
 14/1925, d., la Piatra-Neam], prof. Emil IIstrate (n., la

Bicaz, 1864), fost director al Liceului „Petru Rare[”.
 15/1965, s-a deschis Grupul {{colar dde CChimie din

Piatra - Neam] (primul director, prof. Paul Vasiliu). Acum, la a
45-a aniversare, redac]ia noastr\ ureaz\ Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu", a[a cum se nume[te `n prezent [coala,
mul]i ani de existen]\, iar colectivului de cadre didactice [i nedi-
dactice, condus de directorul prof. Mariana Paleu, multe [i
importante realiz\ri.
 16/1990, d., poetul Aurel DDumitra[cu (n. la Borca, jud.

Neam], 29 noiembrie 1955)
 17/1885, n., la Roman, dr. C. II. IIstrati, unul dintre `nte-

meietorii `nv\]\m`ntului român modern (d. 17 ianuarie 1918).
 26/1860, la Piatra-Neam], s-a `nfiin]at {coala PPrimar\

de BB\ie]i NNr. 33, `n cartierul Precista, mutat\ `n 1867 `n cartierul
M\r\]ei (azi, {coala Nr. 2).
 26/2000, d., la Piatra-Neam], C\t\lin-FFlorin SStupcanu,

profesor, ziarist, scriitor, omul de aleas\ cultur\ (n., la Filioara,
com. Agapia, 2. 04. 1938).
 Septembrie 1860, apare la Ia[i Revista „Instruc]iunea

public\” editat\ de V. A. Urechia (n. la Piatra-Neam] `n 1934). 
 Septembrie 1935, `n Revista „Apostolul”, s-a publicat

articolul, de o mare actualitate [i `n zilele noastre, intitulat „Cum
zelul dasc\lului poate corecta insuficien]a legiuitorului peda-
gogic”.
Septembrie 1935, apare la Piatra-Neam] primul num\r

al Revistei „Preocup\ri ddidactice”, sub redac]ia prof. Virgil
Dobrescu [i a institutorului Petre Butnariu. (C.T.)
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Noi discipline
op]ionale

in anul [colar 2010 -
2011, elevii de liceu vor
putea studia disciplina
op]ional\ Administrarea
calculatoarelor [i a
re]elelor, dup\ ce Minis-
terul Educa]iei, Cerce-
t\rii, Tineretului [i
Sportului a aprobat, prin
Ordinul 4.720/24 august
2010, programa [colar\
pentru aceast\ nou\ dis-
ciplin\. 

Disciplina se poate
studia `n clasele a IX-a, a X-a, a XI-a
sau a XII-a, c`te o or\ pe s\pt\m`n\,
pe durata unui an, `n cadrul curriculu-
mului la decizia [colii (CDS), pentru
filierele teoretic\ [i voca]ional\, la
toate specializ\rile. Op]ionalul ofer\
posibilitatea studiului avansat al ele-
mentelor de tehnologia informa]iei, cu
accent pe componentele hardware,
gestionarea [i utilizarea acestora.
Pentru liceele care aleg acest
op]ional, con]inutul materiei va fi
disponibil online, `n mai multe limbi,
ceea ce ofer\ posibilitatea utiliz\rii lui
`n `nv\]\m`ntul bilingv sau cel pentru
minorit\]ile na]ionale. La finalul cursu-
lui elevii au posibilitatea s\ sus]in\ un
examen care, `n condi]iile promov\rii,
le ofer\ o certificare recunoscut\
interna]ional `n domeniul administr\rii
[i utiliz\rii calculatoarelor (desktop [i
laptop), func]ion\rii [i securit\]ii
re]elelor de calculatoare. Con]inutul
cursului este aliniat cu urm\toarele
calific\ri: CompTIA A^ (SUA) [i
EUCIP IT Administrator (Uniunea
European\). (M.G.)

e aceast\ dat\, domnul profesor
doctor Daniel Dieaconu de la
{coala de Arte [i Meserii Grin]ie[
ne ofer\ lucrarea Mitologie [i
cre[tinism la Muntele Ceahl\u –
Itinerarii spirituale [i turistice, pe
care a coordonat-o, contribuind
considerabil la apari]ia ei al\turi
de conf. dr. Silviu Costachie, lect.
dr. Camelia Teodorescu, prof. Ion
P`rvulescu, prof. Vasile R\[chitor,
`nv. Mihai Pan]iru, ing. Viorel
Nicolau, ing. Constantin Andra[,

prof. Loredana Zaharia, dr. Gheorghe Lal\u
[i al]ii.    

Ap\rut\ la Editura CCeettaatteeaa DDooaammnneeii din
Piatra – Neam] `n 2010 [i structurat\ `n [apte
capitole: Locuri, oameni, fapte [i tradi]ii
istorice la poale de Ceahl\u; Siha[tri [i
c\lug\ri la muntele Ceahl\u. Primele schituri
[i sih\strii; Schituri [i m\n\stiri la poalele
Ceahl\ului; Mituri [i legende la muntele
Ceahl\u; Hramul muntelui Ceahl\u; Pelerini
[i turi[ti de seam\ la muntele Ceahl\u.
Cabane [i cabanieri; Legendele Ceahl\ului –

Antologie, cartea are o prefa]\ semnat\ de
prof. Vasile Pruteanu, Pre[edintele Consiliului
Jude]ean Neam] [i o postfa]\ a prof. dr.
Lucian Strochi. 

Mesajul lucr\rii are un fir unitar,
informa]iile [i tradi]iile prezentate fiind expuse
`n a[a fel `nc`t s\ se respecte ordinea crono-
logic\, fireasc\ a istoriei. Documentele
istorice, al\turi de vechile tradi]ii despre `nte-
meierea schiturilor [i m\n\stirilor Ceahl\ului
contribuie la conturarea istoriei vie]ii cre[tine
a acestor meleaguri. Dup\ cum reiese chiar
din titlul lucr\rii, cre[tinismul [i mitologia
reprezint\ cele dou\ repere majore ale aces-
teia.   

Autorii au adunat numeroase legende,
mituri, pove[ti, dar [i tradi]ii cre[tine ap\rute
`n decursul timpului, legate de munte [i via]a
oamenilor de aici. ~mbin`nd legendele cu
faptele istorice, s-a reu[it s\ se defineasc\
mai bine rolul Ceahl\ului ca munte sacru,
izvor [i p\str\tor de spiritualitate. 

Cititorul va remarca u[or admira]ia [i
respectul autorilor fa]\ de locuitorii de la
poalele muntelui sf`nt al dacilor. Limbajul uti-

lizat este unul mereu adaptat fiec\rei situa]ii
concrete. Adresat\ at`t sufletului c`t [i intelec-
tului, cartea este mai mult dec`t o monografie
care ne ofer\ unicitatea muntelui Ceahl\u.
Ultimul capitol con]ine o avev\rat\ antologie
cu cele 33 de legende culese `n diverse vari-
ante de prin p\r]ile locului (Legenda Dochiei,
Turnu lui Budu, Toaca [i Panaghia, Piatra cu
ap\, Poli]a cu crini, Piatra Teiului, Legenda lui
St\nil\ [i a Pietrei L\cr\mate, Cununa
Zimbrului etc.).  

Cu un aparat critic relevant (aproximativ
90 de titluri bibliografice care au stat la baza
document\rii [i cele peste 200 de note de
subsol), acest proiect al Direc]iei de
Administrare a Parcului Na]ional Ceahl\u s-a
concretizat `ntr-un studiu riguros [i
conving\tor `n care coexist\ cre[tinismul [i
mitologia, c\lug\rii cu mirenii, pelerinii cu
b\stina[ii etc.   

Al\turi de contribu]iile aduse de c\tre
preotul, arheologul [i istoricul Constantin
Matas\ [i de c\tre doctorul Gheorghe Iacomi,
studiul de fa]\ ajut\ la perceperea [i
`n]elegerea spiritualit\]ii din zona Ceahl\ului. 

C\l\uz\ spiritual\, invita]ie la pelerinaj [i
itinerar turistic, lucrarea coordonat\ de c\tre
Daniel Dieaconu reprezint\ un ghid indispen-
sabil pentru to]i cei interesa]i de geografia,
mitologia [i spiritualitatea Muntelui Ceahl\u. 

PPrrooff.. ddrr.. MMiihhaaii FFLLOORROOAAIIAA

Mitologie [i cre[tinism
pe Muntele Ceahl\u

}UIAC LA PARIS
`nd era ]`nc se ducea la [coal\ cu pluta. Da, da, a]i citit
bine. Ie[ea la malul Bistri]ei [i a[tepta ”o ocazie”. O plut\
ce cobora spre ” Chiatra”. Se s\lta din mers pe ea [i se
l\sa  leg\nat 7 km. De la satul natal-Lunca G`[tei p`n\ la
gimnaziul din Borca. Aici, la R`pa Borcii, `n dreptul [colii,
]up pe mal [i ajungea la destina]ie. Ingenios, nu? Cum se
`ntorcea la domiciliu? Tot gratuit, dar per  pedes, al]i 7 km.
C\ mersul pe jos, face piciorul frumos. Numai c\ ulciorul
nu merge de multe ori la... ~ntr-o zi minunat\ de var\, c`nd
Bistri]a era mai ”umflat\” [i mai nervoas\, [colarul nostru
a f\cut ”buf”. A picat `n r`ul furios. A venit la [coal\ murat
din cap...Loazele din clasa lui au r`s cu lacrimi. Profesorul
de fizic\, }\ranu Alexandru, l-a `ntrebat ce [i cum. {i

pozna[ul pui de muntean a povestit tot. Sfatul dasc\lului? ” Bine m\i
]uiac, acum treci `n banc\, dar te sf\tuiesc sincer, c`nd vii la [coal\ s\
renun]i la acest mijloc de transport, deoarece te expui la mari prime-
jdii.  ” A]i re]inut? ” Pe elevul pozna[ l-a numit ” ]uiac” deoarece
sem\na cu un par, era foarte `nalt pentru v`rsta lui [i foarte sub]ire. {i
” ]uiac” i-a r\mas porecla p`n\ ast\zi. ~n realitate, [colarul de care vor-
bim se numea Cojocaru Constantin [i era fiu de ]\ran de pe Valea
Bistri]ei, de sub st`ncile Ceahl\ului. Vara, `n timpul vacan]elor, tr\ia
numai printre pluta[i. A lucrat la p\dure, la corh\it, la legat plute, a
marcat lemnele [i normal, a fost [i pluta[. Deci, porecla dat\ de pro-
fesor s-a cam legat de via]a elevului. }uiacul era o unealt\ folosit\ de
pluta[i pentru prinderea plutei la mal. Era un par de circa 1,20 m
lungime [i 8 – 10 cm grosime, ascu]it la un cap\t. De ]uiac se lega
[pranga cu care pluta[ul lega pluta de mal. Mai t`rziu ]uiacul a fost
`nlocuit cu cazacul.

Ce a urmat `n via]a t`n\rului }uiac? Facultatea. A dat examen de
admitere la Universitatea ” AL.I. Cuza” din Ia[i [i a intrat cu brio. La
Istorie- Român\ ( 1957-1962). Timp de cinci ani e v\zut `n Amfiteatrul
II-7, ” numit” al istoricilor”.  ~n  jurnalul grupei 135, ocupa pozi]ia a
cincea `ntre colegii Codrea Petru [i Enache Magdalena. ~n vara lui
1962,  c`nd f\cea cea de-a  doua convocare militar\ la Boto[ani, a
fost recrutat pentru diploma]ie. ~nainte de a ajunge diplomat la Paris,
Tuiac al nostru [i-a `nceput cariera didactic\ la Universitatea de
Medicin\ [i Farmacie din Tg. Mure[. Faimosul }uiac nu s-a oprit aici.
A plecat `n ” Ora[ul luminii” ca diplomat la Ambasada României. L-a
imitat pe colegul s\u din studen]ie Sicu V. Macovei, care a avut o fru-
moas\ carier\ diplomatic\ la Berlin, Matrid, Santiago de Chile, Rio de
Janeiro [i Montevideo. Ultima isprav\ a Domnului }uiac? A ie[it la
pensie [i a scris o carte minunat\ intitulat\ ” Plut\ritul pe Bistri]a”.
Merit\ s\ o citi]i. Din ea, ve]i afla cum un fiu de muntean de pe Valea
Bistri]ei a ajuns student `n ” dulcele t`rg”, cadru universitar la Tg.
Mure[ [i diplomat de calibru `n ]ara lui Voltaire. Cine v\ garanteaz\
veridicitatea acestor informa]ii? Un coleg de facultate al faimosului
}uiac, care [i semneaz\...
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otanist, sociolog, istoric sau
sanitar. Fiecare avea sarci-
nile sale. Dormeau
`n cort, m`ncau ce
g\teau, str\b\teau
c`te 150 de kilo-
metri `n zona de
cercetare, studiau,
notau, iar jurnalul
de expedi]ie intra `n
concurs cu alte
c`teva zeci, pentru
trofee ca Pana dde

aur, Gen]ienele, Sfinxul CCar-
pa]ilor etc.

„Cel mai r`vnit era Busola
de aaur", precizeaz\ Constantin
Vernica. „L-a luat [i Neam]ul,
cu un echipaj de la Borca. Cred
c\ erau cam 2000 de expedi]ii
pe an, `n toat\ ]ara. Fiecare
`ncerca s\ fie deosebit\. Noi,
de exemplu, nu ]ineam doar un
jurnal colectiv. Fiecare avea
propriile `nsemn\ri. Exista o
concuren]\ [i `ntre membrii
echipajului pentru a prezenta
c`t mai corect [i frumos expe-
di]ia. So]ia mea (prof. Adriana
Vernica, n.n.), profesoar\ de

geografie, ne acorda sprijinul [tiin]ific.
Rezultau ni[te jurnale pentru care unii
dintre membrii juriului au venit personal
la Piatra Neam], pentru a se convinge de

autenticitatea celor scrise".
Expedi]ii nu se mai organizeaz\ de

prin 2005, din cauza lipsei banilor, dar
`nt`mpl\rile [i figurile din memoria profe-
sorului au r\mas vii. Dac\ ar vrea, nu
este l\sat s\ uite.

„M\ `nt`lnesc uneori cu o doamn\
sau un domn care m\ salut\, m\ opre[te
[i `ntreab\: „Nu v\ mai aminti]i de mine?
Am fost `n expedi]ie cu dumneavoastr\
`n ...", m\rturise[te Constantin Vernica.

Expedi]iile s`nt `ns\ doar una din
activit\]ile cercului de sport- turism, care
a excelat, fie organizator, fie concurent,
la orientare sportiv\, turism montan,
tenis de mas\, cursuri pentru formarea
de animatori `n turism etc. Profesorul
Vernica s-a implicat `n organizarea a
sute de concursuri, iar unul cu care se
m`ndre[te este Cupa CCeahl\ul, devenit\
`n 2010 concurs de nivel na]ional. ~i este
foarte greu, `ns\, s\ fac\ un bilan] mate-
rial al activit\]ii de patru decenii [i pre-
fer\ s\ vorbeasc\ despre ce l-a `nsufle]it
`n to]i ace[ti ani, l-a determinat s\-[i
doreasc\ [i ajutat s\ reu[easc\ din ce `n
ce mai multe:

„Este o activitate de pl\cere, at`t
pentru copii, c`t [i pentru profesori.
Lipsesc m\surile coercitive, notele. Faci
ce-]i place, iar copilul se `mpline[te din
punct de vedere al preocup\rilor sale.

Patru zeci de ani am slujit M\ria Sa
copilul [i niciodat\ nu l-am tr\dat. Ce am
promis, am f\cut".

Profesorul Vernica a tr\it jum\tate
din via]a profesional\ `n comunism [i
jum\tate `n postdecembrism. Regret\ c\
nu a avut de la `nceput mijloacele de
care dispune `n prezent, dar nimic nu l-a
`mpiedicat s\-[i fac\ meseria, indiferent
de vremuri.

"Nu mi-a fost greu nici `nainte, nici
dup\ '90. A depins de mine s\-mi fac
meseria. Pentru a pune `n practic\ unele
proiecte, mi-a fost mai u[or `nainte.
Efortul financiar era mai mic. Acum, pen-
tru c\ accesul la informa]ie este mai
u[or, po]i face c`te proiecte vrei, dar
problema financiar\ este acut\. M-a[
bucura nespus dac\ cei c\rora ne
adres\m pentru sus]inere nu ne-ar mai
trata ca pe o problem\ social\. Noi nu
cer[im".

Profesor de 40 de ani [i director `n
ultimii nou\ ani, Constantin Vernica las\
mo[tenire colectivului de la Palat propri-
ul exemplu: "Ca director, cred c\ au avut
ce `nv\]a de le mine. Am `ncercat s\ fiu
un exemplu bun pentru ei prin ceea ce
am f\cut. Am speran]a c\ cei care m\
vor `nlocui vor continua munca `nceput\
de mine, dac\ vor g\si de cuviin]\.
Palatul trebuie s\ r\m`n\ o emblem\
pentru activitatea extra[colar\. Le
mul]umesc tuturor celor care [i-au
`n]eles menirea [i au contribuit la
c`[tigarea unei faime de net\g\duit".

b

DESC|UNARE LA PALAT
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