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Ultima or\ la Roman

up\ ce la `nceputul acestui se-
mestru romanvodi[tii au avut bu-
curia s\ reia cursurile `n corpul
principal de cl\dire al [colii, supus\
unui program complex de reabi-
litare [i modernizare, ei au primit o
alt\ veste mult a[teptat\: dup\
aproape 20 de ani de a[teptare,

corpul B al Colegiului Na]ional „Roman-
Vod\” va intra, de asemenea, `ntr-un pro-
gram de reabilitare, lucr\rile fiind progra-
mate s\ `nceap\ `n luna martie. 

Cheltuielile cu acest proiect sunt
estimate la 270.000 de lei (f\r\ TVA), lici-
ta]ia pentru atribuirea lucr\rii fiind deja
`ncheiat\, Prim\ria Roman semnând
contractul cu firma Construc]ii Unu SA
Ia[i. „Lucr\rile vor `ncepe din aripa deza-
fectat\ a cl\dirii, ceea ce nu va afecta

programul elevilor, [i nu va pune proble-
ma modific\rii orarului, a[a cum a fost
nevoie când s-a reabilitat corpul principal.
Pentru noi `ncheierea acestui demers
`nseamn\ o mare realizare la care [i-au

adus din plin contribu]ia [i autorit\]ile
locale. {i sper\m ca a[a cum am v\zut
gata corpul A, care `n prezent arat\ ca
nou, s\ ne putem bucura [i de acest corp
de cl\dire care, `nafara valorii sale de
patrimoniu, are [i o mare `nc\rc\tur\
emo]ional\: aici s-au format genera]ii de
elevi care au dus faima [colii [i a urbei
dincolo de hotarele României”, a spus

profesoara Mihaela Tanovici, director al
Colegiului Na]ional „Roman-Vod\”.

Cheltuielile vor fi suportate din buge-
tul local, dar se mizeaz\ [i pe sprijinul
Ministerului Educa]iei, care ar putea con-

tinua un contract de reabilitare `nceput `n
2008, dar suspendat, din lipsa fondurilor.
Dup\ reabilitare este prev\zut ca `n cor-
pul B s\ ]in\ cursurile elevii de la profilu-
rile umaniste, `n vreme ce corpul A va fi
folosit de elevii claselor cu profil real, cor-
pul D urmând s\ fie destinat claselor din
`nv\]\mântul primar [i gimnazial.
Cl\direa are valoare de patrimoniu [i

dateaz\ din anii '30, fiind construit\ `ntre
1921 [i 1923 la cererea prin]eselor Maria

Sturza [i Ecaterina Cantacuzino, mam\
[i fiic\, pentru ca aici s\ func]ioneze un
liceu de fete.

Pagin\ realizat\ de A. OPRI{

e[i `n ultimii ani {coala „Mihai Eminescu” din
Roman s-a transformat v\zând cu ochii gra]ie
unor investi]ii importante, din acest tablou al
`nnoirilor parc\ lipsea ceva... Astfel, `nc\ din
mandatul directorului Mihai Armanu, care a
condus institu]ia pân\ la finele anului [colar
trecut, au `nceput demersuri temeinice pentru
a se introduce o uniform\ unic\ pentru to]i ele-

vii [colii. Aceast\ ini]iativ\ a fost finalizat\ cu succes
`n mandatul noii echipe manageriale: prof. Mihaela
Rusu [i prof. Dumitru Ouatu, director, respectiv direc-
tor adjunct. „Demersurile pentru introducerea uni-
formei s-au f\cut mai de mult, mai multe clase reu[ind
s\ cad\ de acord asupra unei ]inute unice, `ns\ pla-
nul nostru a fost ca to]i elevii s\ r\spund\ acestui
deziderat pe care l-am considerat `n deplin acord cu
prestan]a [i respectul de care se bucur\ [coala noas-
tr\ `n municipiu. Evenimentul a avut loc cu ocazia
`mplinirii a 40 de ani de la `nfiin]area unit\]ii noastre
când, odat\ cu manifest\rile festive care au avut loc,
a fost prezentat\ [i uniforma noastr\, al\turi de alte
dou\ `nsemne care ne caracterizeaz\, respectiv
drapelul [i imnul [colii”, a spus prof. Dumitru Ouatu,
actualul director adjunct.

„Toate deciziile le-am luat `mpreun\ cu p\rin]ii [i
cu elevii, prin reprezentan]ii acestora, fie c\ a fost
vorba de alegerea modelului ]inutei, a materialului
sau a firmei cu care a fost contractat\ lucrarea.
Suntem cu to]ii mândri de ceea ce am realizat, iar cel
mai mult ne bucur\ faptul c\ [i elevilor le face pl\cere
s\ poarte noua uniform\ care, `nafara faptului c\ are
un design pl\cut, cu o combina]ie de piese [i de culori
potrivit\ vârstei, mai are avantajul de a fi u[or de pur-
tat, atât `n perioada rece, cât [i `n perioada cald\.
Odat\ cu uniforma, am introdus [i emblema [colii,
care este cusut\ pe cravat\, ceea ce d\ o not\ dis-
tinct\, toate acestea determinând o schimbare sub-
stan]ial\ atât `n ceea ce prive[te aspectul claselor,
dar [i atitudinea elevilor care s-a schimbat mult [i mai
ales `n mod pozitiv. Practic, toate aceste `nsemne,
respectiv imnul, uniforma [i steagul sunt ni[te sim-
boluri cu care se vor identifica de aici `nainte genera]ii
de elevi, scopul cre\rii lor fiind, `n primul rând, unul
educativ. Atunci când ne-am propus s\ le materiali-
z\m ne-am gândit la faima acestei [coli, câ[tigat\ `n
cele patru decenii de existen]\, dar [i la un mod prac-
tic care s\ creeze o continuitate `n respectarea aces-
tor valori”, ne-a `ncredin]at directorul [colii, prof.
Mihaela Rusu. 

Unicat lla RRoman... 

Dac\ `n cazul uniformei un alt obiectiv `ndeplinit a
fost [i acela de a evita orgoliile manifestate de copii
din cauza ]inutelor cu care vin la [coal\, când este
vorba despre drapelul [i imnul [colii, aceste dou\
simboluri vin s\-i uneasc\ pe elevi, conferindu-le
acea mândrie ost\[easc\, o atitudine derivat\ din
unicitatea `nsemnelor `n cauz\. „Am r\spuns cu drag

ini]iativei venite din partea conducerii [colii pentru a
compune muzica acestui imn, la care colega mea,
profesor `nv\]\mânt primar Mariana Lev\rd\, a scris
un text emblematic. Am creat dou\ variante, agreate
de colectiv dar [i de c\tre elevi care cânt\ imnul cu
mare pl\cere [i bucurie. Am trecut cu bine [i proba de
foc, emo]iile ie[irii `n public `n premier\, la
s\rb\toarea [colii imnul fiind aplaudat atât de c\tre
oaspe]ii prezen]i, cât [i de c\tre fo[ti [i actuali profe-
sori [i elevi”, a spus prof. Onoriu Maior, un `mp\timit
al portativului [i al muzicii corale, profesorul de la
{coala „Mihai Eminescu” fiind [i dirijorul corului unei
mari biserici din municipiu. 

De aici, `ncepe o fil\ nou\ de istorie a [colii, mar-
cându-se o premier\ `n urbea roma[can\ prin faptul
c\, de-acum, odat\ cu s\rb\toarea celor patru
decenii de existen]\, avem prima institu]ie de
`nv\]\mânt gimnazial din Roman care se poate l\uda
c\ de]ine pachetul complet de `nsemne, adic\:
drapel, imn [i ]inut\ unic\ obligatorie pentru to]i elevii,
de la cei de clasa preg\titoare, pân\ la cei de clasa a
VIII-a...

omanul are reprezentan]i `n gala semifinal\
EUROVISION-Romania 2013! Dac\ `n faza
preselec]iilor anterioare desemn\rii celor 32
de piese care vor concura `n cele doua semi-
finale programate c\tre finele lunii februarie
se aflau `n curs\ C\t\lin Corduneanu, un
nume deja consacrat `n show-bizul românesc
sub pseudonimul artistic MMaattiiaass EEnnddoooorr, [i

duetul CCrriissttii PPrr\\jjeessccuu-SSeerrggiiuu RRuuddiicchhii, `n prezent con-
tinu\ cursa mai tân\rul [i, se vede, mai norocosul
Cristi Pr\jescu - piesa sa cu titlul The Best Thing In Life
Is To Love (compozitor/ textier: Sergiu Rudichi, voce
Cristian Pr\jescu, backing vocals Sergiu Rudichi &
Sebastian Tudor) fiind pe placul juriului `n etapa deci-
siv\ de dinaintea semifinalei. Pentru mine este o per-
forman]\ la care a[ putea s\ spun c\ nu m\ a[teptam
dar, pe de alt\ parte, vine `n urma unei munci intense,
de aproape trei ani, timp `n care am f\cut echip\ `n
mod aproape ideal cu maestrul meu c\ruia-i sunt recu-

nosc\tor pentru
faptul c\ a avut
`ncredere s\-mi
acorde piesa.
Strategia mea a
fost `ntotdeauna
bazat\ pe mun-
c\, seriozitate [i
responsabilitate,
ceea ce, acum,
constat c\ poate
fi apreciat la
maxim. Dincolo

de succesul `n sine, care trebuie s\ recunosc c\
include [i o doz\ de noroc, cred c\ acest moment m\
va marca pe viitor, iar ceea ce pot s\ promit, acum,
este faptul c\ niciodat\ nu m\ voi prezenta pe scen\
dac\ nu voi fi sigur c\ nu-i voi dezam\gi pe to]i cei din
jur care au crezut ̀ n mine, de la ̀ nceputuri, când nu m\
cuno[teau decât mama, tata [i o mân\ de prieteni, a
m\rturisit Cristi Pr\jescu, elev `n clasa a X-a la
Colegiul Na]ional „Roman Vod\”. El se preg\te[te de
circa trei ani la LUCKY DANCE CLUB cu maestrul
Sergiu Rudichi [i cu Mihaela Tertelici, iar anul trecut, `n
decurs de doar câteva luni, a adunat, cam tot ce s-a
putut câ[tiga pe la festivalurile importante de muzic\
u[oar\ din ]ar\, astfel c\ nu este chiar o mirare faptul
c\ piesa interpretat\ de el `naintea galei semifinale
EUROVISION a fost aleas\ din circa 150 de melodii
`nscrise la preselec]ia concursului.

Drapel, imn [i ]inut\ unic\
la {coala „Mihai Eminescu” 
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Dup\ 20 de ani…I-a venit rândul…

EUROVISION
CU ROMA{CANI!
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(urmaare ddin ppaag. 11)

ntrevedere) [i de a avea acces
la documentele din Biblioteca
Academiei. Aceast\ activitate
nu-i va aduce lui Kirileanu
`n\l]\ri `n rang sau venituri
mari, ci dimpotriv\, un surplus
de irosire [i `nstr\inare, dar va

fi, totu[i, rodnic\ `n planul docu-
ment\rilor personale, al contactului
cu manuscrisele, articolele [i c\r]ile
dorite. Când, `n 1935, Carol al II-lea `l
va `ndep\rta de la secretariatul
funda]iei „Ferdinand I” (ostilitatea
regelui provenea [i din contrastul pro-
fund dintre rigoarea moral\ a c\rtu-

rarului muntean [i escapadele
prin]ului risipitor), Kirileanu se va
retrage la Piatra-Neam], la 63 de ani.
Acolo `[i va construi o cas\, lâng\

cea a fratelui, decedat, unde se va
ocupa de nepo]ii dup\ frate [i unde
va ad\posti o bibliotec\ de aproape
30.000 de volume (achizi]ionate cu
greu, `n timp). ~ntre ele, [i o Cazanie
a lui Varlaam, de la 1643. ~l va edita
profesionist pe Creang\, respectând

manuscrisele originale (editase, mai
`nainte, `mpreun\ cu I. Scurtu, publi-
cistica lui Eminescu [i publicase `n
„{ez\toarea” [i `n „Convorbiri literare”

texte folclorice), va purta corespon-
den]\ [i `[i va pune ordine `n docu-
mentele personale care sc\paser\ de
r\zboi [i de desele mut\ri. ~n anii `50,
micile [icane ale regimului comunist
nu-l vor afecta prea tare pe apoliticul
Kirileanu, c\ci, octogenar [i total

dezinteresat de orice fel de parti-
zanat, va fi ap\rat [i sus]inut de `nsu[i
Petru Groza. ~n 1956 doneaz\ fondul
de carte bibliotecii din ora[ul care i-a
g\zduit b\trâne]ea [i, `n cele din
urm\, trecerea la cele ve[nice, `n
toamna lui 1960, dup\ ce fusese vizi-
tat `n scopuri [tiin]ifice de somit\]i ca
Iorgu Iordan, Gabriel {trempel [i
Alexandru Rosetti. Ei `i vor confirma
valoarea.

O via]\ discret\, dar o posteritate
meritorie, de asta a avut parte G.T.
Kirileanu. Nu f\r\ s-o merite. Când
lu\m o carte de la Biblioteca
Jude]ean\, confirm\m aceasta din
plin. 

Ultima or\ la Roman

`
Un c\rturar:

G.T. KIRILEANU

„Unirea mic\” `n sufletele tinerilor... 
nirea lui Cuza, sau "Unirea mic\", a[a cum
mai este cunoscut actul de la 24 Ianuarie
1859, a fost [i de aceast\ dat\ pe agenda
institu]iilor roma[cane de `nv\]\mânt, de la
gr\dini]ele din ora[, pân\ la [colile gim-
naziale [i licee, peste tot acest eveniment din
istoria românilor fiind omagiat `ntr-un mod

aparte. Numitorul comun al tuturor manifest\rilor
care au avut loc la finele lui ianuarie l-a constituit
prinosul de d\ruire al tinerilor care au pus mult
suflet `n ac]iunile lor, al\turi de educatori, `n marea
lor majoritate profesori de istorie. De remarcat `n
acest tablou emo]ionant al manifest\rilor [i ser-
barea dedicat\ evenimentului de Gr\dini]a Nr. 6,
structur\ a Colegiului Tehnic „Petru Poni”, unde
peste 50 de pitico]i, de la toate grupele, au cântat [i
au dansat Hora Unirii cum nu s-a pomenit mai
române[te, cu to]ii `mbr\ca]i `n costum na]ional [i
cu stegule]e tricolore `n mâini. 

„La `nceputul acestui an am avut dou\ ac]iuni
importante, respectiv cea `nchinat\ lui Mihai
Eminescu [i cea dedicat\ Unirii de la 1859. Ambele
s-au bucurat de o participare numeroas\, au inclus

momente deosebite, iar bucuria micu]ilor a fost pe
m\sur\. Cu fiecare astfel de moment c\ut\m s\
punem `n sufletul celor mici un strop de patriotism,
pe m\sura vârstei lor, având convingerea c\ toate
aceste momente vor da roade atunci când vor cre[te
mari”, a spus Viorica Gheorghiescu, coordonatorul
acestei institu]ii. La polul cel\lalt, liceenii au abordat
evenimentul cu o maturitate deosebit\. Romanvo-
di[tii, de pild\, sub coordonarea conducerii Colegiu-
lui [i a profesorilor de la clubul de Istorie „Mu[atinii”
s-au `ncins `ntr-o Hor\ a Unirii demn\ de o carte

local\ a recordurilor. Un alt grup de elevi pasiona]i de
istorie, care s-au remarcat la concursuri [i olimpiade
[colare, au fost invita]i s\ participe la manifest\rile
organizate la Ia[i, cu prilejul anivers\rii Unirii de la 24
ianuarie 1859. 

Astfel, ̀ ntre 22 [i 25 ianuarie, Bianca Manolache,
Teodora Antoci, Lucian Aghergheloaie [i Gheorghe
Cr`[m\ruc, de la Colegiul Na]ional „Roman-Vod\”,
coordona]i de profesorul de istorie Ionu] Ciocoiu, au
participat la evenimentele organizate la Ia[i, progra-
mul cuprinzând, ̀ ntre altele, o excursie la Ruginoasa,
cu vizitarea palatului lui Cuza [i a bisericii din in-
cint\, turul Ia[ului, cu vizitarea Palatului Roznovanu
a Catedralei Mitropolitane [i a M\n\stirii Golia, vizi-
tarea Muzeului „Mihai Eminescu” [i a Parcului
Copou, vizitarea S\lii pa[ilor pierdu]i din Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” [i a Casei Pogor, unde
au participat la o `ntâlnire cu scriitorii. Proiectul intitu-
lat „Ambasadorii Unirii” a fost organizat de Ministerul
Educa]iei [i Cercet\rii, Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i [i {coala „Bogdan Petriceicu Ha[deu” din Ia[i.

A. OPRI{

Otilia Cazimir s\rb\torit\ `n satul natal… 
e vreo câ]iva ani `ncoace, la cump\na lui
februarie, ziua de 12 constituie prilej de mare
s\rb\toare la [coala centenar\ din Cotu
Vame[, aceast\ fil\ din calendar marcând
na[terea poetei Otilia Cazimir. Este vorba
despre cea care ne-a mângâiat copil\ria cu
poemele ei venite parc\ dintr-o alt\ lume, o

lume  minunat reconstituit\ de fiecare dat\, cu prilejul
acestor manifest\ri `nc\rcate de emo]ie [i de o fru-

moas\ aducere aminte. ~n acest an, `ntâlnirea a avut
loc sub semnul `mplinirii a 119 ani de când poeta care
a cântat gâzele [i anim\lu]ele a v\zut lumina zilei,
precum [i a `mplinirii a 155 de ani de la `nfiin]area
primei [coli din satul Cotu Vame[, unitate de numele
c\reia se leag\ [i cel al dasc\lului Gheorghe
Gavrilescu, nimeni altul decât tat\l poetei Otilia
Cazimir, pe numele ei adev\rat Alexandra
Gavrilescu. 

Manifestarea, care de-acum a devenit o
s\rb\toare a satului, a cuprins momente deosebite `n
care a fost evocat\ personalitatea [i opera poetei
sufletelor simple. Cu acest prilej au fost acordate [i
pre_miile copiilor care s-au remarcat `n cadrul con-
cursului na]ional de crea]ie liric\ [i plastic\ botezat
chiar cu numele poetei care, din anul 1994, a dat [i
numele [colii din Cotu Vame[. La toate aceste
momente au fost p\rta[i elevi [i dasc\li ai [colii, unii
chiar cu emo]ii `ndoite, precum `nv\]\toarea Elena
Bulhac, cea care `n fiecare an este s\rb\torit\ de
colegi `n aceea[i zi cu cea mai faimoas\ fiic\ a satu-
lui, de unde i se [i trage alintul de „Otilica”.

Invitatul special al edi]iei din 2013 a manifest\-

rilor a fost prof. Violeta L\c\tu[u, poet, scriitor [i artist
plastic roma[can, care, la festivitatea de premiere a
concursului de crea]ie pentru copii, a propus direc-

torului [colii, prof. Maria Palade, realizarea, `n pre-
mier\, a unei lucr\ri speciale - respectiv o carte cu
poeziile Otiliei Cazimir ilustrat\ cu desene realizate
de c\tre elevii [colii.

A. OPRI{
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\ aflam, prin 1949 [i 1950, elev la
"Petru Rare[", `ntr-o clas\ stra[-
nic cernut\, dup\ un examen de
capacitate afurisit, care cam
`ndreptase o parte dintre vechii
mei camarazi de [otii c\tre [colile
medii tehnice `nfiin]ate `n 1948,
când s-a rusificat, din p\cate,

[coala româneasc\. Aveam dasc\li noi,
unii dintre ei adev\ra]i sacerdo]i ai cate-
drei, genero[ii care ne-au f\cut oameni!
Nechema]ii, vreo doi la matematic\, fizi-
c\ [i educa]ia fizic\, r\sufla]i [i pasa-
geri. Cei de sport, plictisi]i de `ndelunga-
ta munc\ `ntr-o sal\ `nghe]at\ iarna [i
asfixiant\ vara, g\siser\ modalitatea de
a sc\pa de frig sau de colb, dându-ne o
minge jerpelit\, s-o batem pe terenul
dintre sal\ [i biserica „Trei Ierarhi” sau,
mai curând, ne trimiteau s\ alerg\m `n
parc, pân\ la „Rondul doi”, c\tre „Cercul
Gospodinelor” [i `napoi, taman un ceas,
pe care noi `l petreceam cu voio[ie, unii
jucând un fel de fotbal, al]ii f\când cros,
dar cei mai mul]i tocind la matematic\,
unde eram cu to]ii o ap\ [i un p\mânt,
fiindc\ avusesem vreo doi ani un profe-
sor straniu: tovar\[u' Stratian Hora]iu,
avocat de profesie, bun de gur\, sadic [i
incompetent, cu nume romanizat, c\
a[a era moda atunci.

Ei, dar se schimbase calimera! Bo-
ierul, adic\ vechiul [i dragul nostru
director, eruditul Aurel Rotundu, fusese
arestat de comuni[ti [i trimis `ntr-un
lag\r de reeducare prin munc\ for]at\.
~n locul s\u venise la conducerea liceu-
lui un domn m\run]el, cam ple[uv, sl\-
bu], oleac\ [panchi, totdeauna ̀ mbr\cat
`n haine gri, temutul matematician Con-
stantin Bor[, despre care se bârfea c\
nu [tie s\ pun\ decât dou\ note: zece [i
doi. Minciuni scornite de repeten]i.
Curând aveam s\ `n]elegem c\ noul
director, fiind [i profesor la clasa noas-
tr\, B, era un maestru plin de har, cu o
inim\ cât o mo[ie [i cu o r\bdare de ele-
fant. 

Lucrurile se schimbaser\ [i la
educa]ia fizic\. ~n locul domnilor flotan]i
sosise un b\rbat `nalt, sever, despre
care aflasem cu interes c\ fusese odini-
oar\ campion universitar la schi.

Dasc\lul cel nou ne impunea o nou\
disciplin\ [i o nou\ viziune asupra ore-
lor de educa]ie fizic\. Nu mai jucam fot-
bal. ~n schimb, cu ni[te mingi noi, mari [i

ceva mai grele, `nv\]am un sport cuce-
ritor, nobil, f\r\ piedici [i ghionturi,
baschetul. Pân\ s\ avem la dispozi]ie
panouri [i co[uri regulamentare, profe-
sorul ne instalase pe pere]i ni[te cercuri
de lemn, scoase din scaune de pai date
la rebut, [i treaba mergea strun\. Dar [i
mai elegant ni s-a p\rut jocul de volei,
combatan]ii fiind obliga]i s\ nu p\trund\
nici m\car ̀ n aerul din terenul adversari-
lor. Frumos [i captivant.

Când a venit iarna, a fost adev\ratul
regal. Campionul de odinioar\ ne ducea
sâmb\ta seara la Lacul Ro[u, cu o ca-
mionet\ c\p\tat\ cu `mprumut pe vere-
sie, ne caza la o caban\ cu priciuri, la
poalele Suhardului, tot f\r\ plat\, [i du-
mineca ne `nv\]a arta nobil\ a luneca-
tului pe dou\ doage din lemn de hickori,
schiatul clasic, cu plug, cristian\ [i mai
cu seam\ cu [tiin]a de a c\dea f\r\ s\
te [on]e[ti, cea mai important\ parte a
`nv\]\turii. La orele de specialitate [i
uneori dup\ amiaza, `n sala `nc\lzit\ pe
sponci, cu chiu cu vai, maestrul ne f\-
cea gimna[ti [i `i izbutea atât de bine
mi[carea, ̀ ncât echipa liceului a câ[tigat
ni[te concursuri regionale [i pe Moldo-
va, din echip\ f\când parte [i viitoarea
celebritate a televiziunii europene,
Valeriu Lazarov. Ba `nv\]asem [i hand-
bal, colegul nostru Stej\rel Cojoc deve-
nind cel mai bun portar din zon\.

Am apucat s\-l cunosc pe intelectu-
alul Vladimir La[cu, vorbitor a trei limbi,
cititor avizat `n toate trei, scriitor, autor
de nuvele, din p\cate nepublicate, [i al

unei c\r]i de memo-
rii, m\rturie a temni-
]ei criminale care
fusese Uniunea So-
vietic\. Profesorul
Vladimir La[cu, pre-
cum numero[i tineri
din Fran]a, unde
dumnealui f\cuse o
facultate de medi-
cin\, neterminat\
din cauza r\zboiului,
avusese iluzia tem-
porar\ a superiori-
t\]ii societ\]ii comu-
niste. Din aceast\

pricin\, de[i era militar `n armata
român\, a r\mas sub ru[i `n anii 1940-
41, fiind condamnat la moarte de curtea
mar]ial\ român\ [i urm\rit pentru a fi
`mpu[cat ca spion de c\tre sovietici. A

avut noroc. Mai curând, am avut noi, ele-
vii s\i, mult noroc. Vladimir La[cu ne-a
`nv\]at cum se conjug\ cultura cu
sportul [i noi, pe atunci cei din fruntea
[colilor nem]ene, rare[i[tii, am `n]eles
deplin ce `nseamn\ o minte s\n\toas\
`ntr-un corp s\n\tos [i ne-am `nsu[it
pentru `ntreaga noastr\ existen]\ prin-
cipiul olimpic: important este s\ participi,
nu s\ câ[tigi!

~n anii de cenzur\ [i spaim\, cu gri-
ja de a nu se pierde manuscrisul „Tra-
versarea de[ertului”, mi-a `ncredin]at
spre p\strare o copie, ascuns\ de mine
cu grij\ pân\ dup\ 1989, când profe-
sorul [i-a v\zut cartea ie[it\ de sub
tipar, una dintre cele mai conving\toare
m\rturii antisovietice [i anticomuniste.

Ca elev, l-am iubit. Fiind colegi, l-am
admirat. O parte a personalit\]ii mele a
fost [lefuit\ de sufletul s\u de pedagog,
intelectual [i sportiv, etalon al profesiei
sale!

Mihai Emilian MANCA{
Februarie 2013, Nevers
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analiz\ sumar\ indic\ faptul c\ [coala
româneasc\ ofer\ un cadru de induc]ie puter-
nic formalizat, `n care accentul este pus pe
evaluarea [i etichetarea debutantului – ̀ n câte-
va etape succesive – soldate cu recunoa[-
terea formal\ a dreptului de practic\ [i cu
consfin]irea anumitor trepte de salarizare prin
absolvirea examenelor de acordare a gradelor

didactice.
Deocamdat\, figura mentorului lipse[te din

induc]ia derulat\ de [coala româneasc\, dar exist\
destul de multe semnale care indic\ necesitatea inte-
gr\rii sale `n acest proces. Mentorul ar trebui s\ inter-
vin\ `n induc]ie tocmai pe segmentul care este acum
cel mai slab reprezentat `n [coala româneasc\.
Astfel, sarcina mentorului ar fi aceea de a face ca pro-
cesul de adaptare a debutantului s\ fie mai eficient [i

mai economicos, aceasta prin optimizarea raport\rii
nevoilor personale [i profesionale ale debutantului la
sarcinile concrete de lucru, la expectan]ele beneficia-
rilor [i ale managerilor institu]iei de primire.

Desemnat de institu]ie dintre persoanele cu
experien]\ didactic\ consistent\, dar – [i mai impor-

tant – dintre cadrele didactice cu inteligen]\ interper-
sonal\, mentorul eficient ar trebui s\ fie capabil s\
ofere suport colegial, nu doar la nivel profesional, dar
[i pe dimensiunile personal\ [i social\. Interven]iile
mentorului se apropie mai mult de modelul unei con-
silieri. Sunt excluse dintre comportamentele permise
unui mentor atitudinea critic\ sau dictatorial\,
impunerea unui mod de a fi sau de a gândi, fie el [i

agreabil sau chiar „ideal”. Rolul mentorului nu este
nici m\car acela de a da sfaturi [i cu atât mai pu]in
acela de a transmite informa]ii cu statut de axiome.
Mentorul trebuie s\ fie cel care `l sprijin\ pe debutant
s\-[i descopere propriul mod de a se adapta la
a[tept\rile celorlal]i. Prin interven]iile sale, mentorul
trebuie s\-i permit\ tân\rului s\ descopere un mod
personal [i eficient de a r\spunde la provoc\rile pro-
fesiei `n care se ini]iaz\. Pentru aceasta, el recurge –
`n primul rând – la metode de `ncurajare a auto-
reflec]iei, la tehnici interogative care pot determina
r\spunsuri personalizate ale tân\rului angajat. Altfel
spus, mentorul nu formuleaz\ r\spunsuri sau nu
aceasta va face cu prioritate. Preocuparea lui va fi
aceea de a formula interoga]ii potrivite [i de a `ncura-
ja debutantul s\-[i pun\ `ntreb\ri adecvate legate de
rezultatele din activitate care sunt `n dezacord cu
a[tept\rile proprii sau cu a[tept\rile celorlal]i.

Dasc\li de odinioar\

ungim vorba, avem vreo cinci
legi sau m\car proiecte de
legi, scrise pe picior, imple-
mentate `n 22 de ani, nici una
experimentat\, nici m\car dis-
cutat\, dac\ nu ca `n Polonia,
m\car ca `n România anilor
1900, pe vremea lui Haret.

{tiu c\ pe noi, românii, ne pre-
seaz\ totdeauna timpul [i c\ facem
mâine ce trebuia s\ efectu\m
alalt\ieri. Mai [tiu, de asemenea c\,
devenind ministru al [colilor sau m\car
director general ̀ n minister, tot românul
devine genial, spontan, vizionar [i
definitiv, `n care scop copiaz\ de zor,
ca s\ nu se prind\ de [mecherie naivii,
recte dasc\lii de rând. Pun `n practic\
ghiveciul improvizat `n prip\ [i iese...
ce vedem c\ iese. De bun\ seam\, noi
nu mai avem timp s\ desf\[ur\m un
experiment pe 22 de ani. Dar ne tre-

buie m\car r\gazul necesar spre a
discuta cu speciali[tii din Fran]a,
pu[i pe treab\ s\ repare ce se mai
poate din tot ce s-a stricat ([i s-a stri-
cat totul!) dup\ „revolu]ia elevilor [i
studen]ilor din 1968”, când [coala
francez\, pe care o copiem [i acum
ca [i `n 1990, este grav bolnav\ din
pricina improviza]iilor. Domnul
Funieru, fost reformator providen]ial,
teleportat la noi de neunde,
cunoa[te [coala francez\ `n calitate
de fost elev, un an, la un liceu de
pompieri din Strasbourg. Prin
urmare, a cântat ca un l\utar, dup\
ureche. Actualul ministru, ca [i
doamna Ecaterina Andronescu,
eminen]a sa cenu[ie, universitari
amândoi, au o sarcin\ uria[\: s\
modernizeze efectiv, f\r\ grab\,
`nv\]\mântul preuniversitar româ-
nesc, ocolind gre[elile fatale ale
Occidentului. Graba stric\ treaba!

GRABA CARE STRIC|

l

O

(urmaare ddin ppaag. 11)

Dasc\li de odinioar\: VLADIMIR LA{CU
M

Mentor versus metodist (II)

(urmaare ddin nnum\rul ttreccut)
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up\ ce am `n]eles `n ce ar trebui s\ constea
rolul mentorului, putem `ncerca s\ introducem
câteva clarific\ri cu privire la rela]ia dintre men-
tor [i metodist: metodistul este una dintre
piesele componente ale sistemului formal de
induc]ie, apar]inând cu prec\dere segmentului
de preg\tire profesional\. Metodistul are, cu
prioritate, func]ii de evaluare [i abia `n plan

secund se `ntrev\d sarcini de consiliere a debutantu-
lui. ~n cazul mentorului, acest raport ar trebui s\ fie
invers: lui nu-i revin sarcini de evaluare sau aceste
sarcini se cuvin a fi restrânse la minim, `n schimb el
are atribu]ii `n ceea ce prive[te sprijinirea debutantului
s\ fac\ fa]\ provoc\rilor la nivel personal [i s\ se
simt\ confortabil `n profesia sa. Spre aceasta nu pot
conduce evalu\rile, etichet\rile, criticile descurajante,
ci doar o manier\ de abordare constructiv\, `n care
elementele cheie sunt colaborarea, reflec]ia, suportul
acordat pentru dezvoltarea tehnicilor [i competen]elor,

o „anchet\ colaborativ\” realizat\ cu participarea
ambelor p\r]i.

Modelul de mentorat la care facem referire este, `n
mod fundamental, unul umanist. Principiul de baz\ pe
care trebuie `ntemeiat\ activitatea de mentorat este
„To]i oamenii au calit\]i”, iar activitatea mentorului ar tre-

bui s\ se concentreze pe identificarea [i poten]area
calit\]ilor noului angajat `n beneficiul tuturor p\r]ilor
implicate `n procesul educa]ional. Exist\ [i sisteme de
induc]ie care aloc\ mentorului atribu]ii `n ceea ce
prive[te evaluarea debutantului, dar – din perspectiva
umanist\ pe care ne-am situat deja – `n aceast\
situa]ie, rela]iile dintre mentor [i debutant se complic\ ̀ n
mod considerabil, fiind preferabil\ pozi]ionarea men-
torului `ntr-o atitudine non-critic\ [i non-evaluativ\.

Un program de mentorat, negociat [i consim]it
deopotriv\ de manager, mentor [i debutant, ar trebui
s\ ]inteasc\ la reducerea [ocului resim]it de debutant
la contactul cu noua profesie; la mijlocirea unei
tranzi]ii mai u[oare dinspre formarea ini]ial\ `nspre
practicarea efectiv\ a profesiei; la `mbun\t\]irea com-
peten]elor de predare, `n acord direct cu interesele
institu]iei de primire; precum [i la determinarea unui
echilibru `ntre expectan]ele personale, profesionale [i
sociale. Beneficiarii acestui gen de interven]ii nu ar fi
doar tinerii angaja]i, pentru c\ rezultatele ar fi vizibile
la nivel institu]ional [i printre beneficiarii direc]i ai
educa]iei, care nu vor fi obliga]i s\-[i asume e[ecul
unor presta]ii didactice situate `n afara competen]ei
sau calit\]ii.

(text integral, `n edi]ia electronic\)

Prof. Petru]a LOSTUN
Colegiul Na]ional „Calistrat Hoga[” Piatra-Neam]

Via]a sindical\ la zi

PRIORITA}I ALE VIE}II SINDICALE

rimeasc\ colegii no[tri `n 2013-
sunt bani ob]inu]i prin hot\râri
judec\tore[ti. Reamintim c\ `n
acest an, 2013, se vor acorda
10% din toate sumele ob]inute.
Ele sunt prev\zute `n buget, dar
[colile trebuie s\-[i fac\ inven-
tarul sumelor [i s\ `ntreprind\

demersurile necesare, fiindc\ ceea ce
nu se prime[te ̀ n 2013 este bun pierdut.
A[a cum s-a `ntâmplat, din p\cate, anul
trecut la câteva [coli unde s-au pierdut
cei 5%, bani care s-au `ntors la Bugetul
de stat. Am mai discutat cu avocatul
nostru ce [anse de câ[tig am avea `ntr-
un proces care ar revendica drepturile
personalului nedidactic. Aici nu se evi-
den]iaz\ sporul de vechime pe linia
salarial\; ba mai mult, dac\ am sc\dea
acest spor din salariul de baz\, conform
`ncadr\rii, ace[ti oameni ar trebui s\

primeasc\ un salariu mai mic decât
salariul minim pe economie. Ceea ce nu
este corect. Am luat leg\tura [i cu
Inspectoratul Teritorial de Munc\, pen-
tru a remedia `n acest sens, situa]iile
semnalate `n teren. De asemeni,
studiem posibilitatea de a introduce `n
Instan]\ o ac]iune pentru câ[tigarea
premiului anual – cel de al 13-lea salariu
– pe anul 2010. Dar vreau s\ v\ spun
c\, dac\ nu vom avea [anse reale de
câ[tig, nu vom face acest proces doar
pentru a ne afla `n treab\. {i o ultim\
precizare legat\ de `ntâlnirea cu liderii:
am comunicat acolo c\ am reglementat
rela]iile cu farmaciile semnând, al\turi
de „Ardealul”, contracte cu „Rom-
pharm”, care va asigura servicii [i pen-
tru zonele Roman,Bicaz, Târgu-Neam].
Deja suntem `n faza `n care [tampil\m
legitima]iile pentru colegii no[tri.

– Alte proiecte?
– Pe 1 februarie, am depus un

proiect „Leonardo” pentru jude]ul Neam]
– un proiect pentru `nv\]\mântul profe-
sional [i voca]ional. Practic, dac\ acest
proiect va fi aprobat, 20 de colegi de-ai
no[tri – 10 din unit\]ile [colare din urban
[i 10 din rural – vor efectua vizite de
bune practici `n Spania pentru a vedea,
la fa]a locului, cum sunt organizate
acolo `nv\]\mântul profesional [i
voca]ional.

Mai exist\ proiectul nostru, al
Sindicatului ~nv\]\mânt din Neam], cu
privire la egalitatea de [anse – un
proiect care este `n derulare, intrând `n
al treilea an de implementare, de altfel [i
ultimul. Exist\ programate aici o serie
de activit\]i despre care vom discuta la
timpul potrivit. Deocamdat\, cu toate
problemele legate de deregl\rile de pl\]i
`n POSDRU, mergem `nainte, suntem
`n grafic, [i n\d\jduim s\ ne ducem tre-
aba la bun sfâr[it.

Am mai putea vorbi, pe plan

na]ional, despre un proiect comun al
CSDR [i al FSLI, – legat de s\n\tate [i
securitate `n [coal\ – un proiect finan]at
de Guvernul norvegian. Astfel, prin
acest proiect, 400 de colegi ai no[tri din
]ar\ – [i din Neam], desigur – vor deveni
formatori [i vor des\vâr[i, la rândul lor,
al]i formatori, capabili s\ finalizeze
obiectivele proiectului.

– Dumneavoastr\? S\n\tos,
voinic?

– Eu coordonez, `mpreun\ cu un
coleg, Departamentul pentru Formare [i
Proiecte din cadrul Federa]iei [i, `n
aceast\ calitate, voi reprezenta Fede-
ra]ia, `mpreun\ cu colegul de la Rela]ii
interna]ionale, la o reuniune de la Sofia,
unde sunt sunt invitate [i alte [ase state
europene, pentru a stabili o platform\
comun\ de comunicare [i ac]iune sindi-
cal\.

– Mul]umesc. V\ doresc s\ v\ ias\
toate, la locul lor!

(urmaare ddin ppaag. 11)
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Mentor versus metodist (II)
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FEDERA}IA SSINDICATELOR
LIBERE DDIN ~~NV|}|MÂNT

ROMÂNIA
BUCURE{TI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32,
Nr. 28 / 11.01.2013

C\tre,
Sindicatele afiliate,
~n aten]ia liderilor de sindicat,

V\ aducem la cuno[tint\ c\, `n Monitorul Oficial al
României partea I nr. 845 din 13.12.2013, a fost publi-
cat\ Ordonan]a de urgent\ a Guvernului nr. 84/2012
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul
bugetar `n anul 2013, prorogarea unor termene din acte
normative, precum [i unele m\suri fiscal-bugetare.

Potrivit art. 2 din ordonanta men]ionat\ "Prevederile
art. 7 alin. (1) din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr.
19/2012, aprobat\ cu modific\ri prin Legea nr.
182/2012, [ii ale art. 1 alin. (4) [i (5), art. 2, 3, art. 4 alin.
(1) [i (2), art. 6, 7, 9, 11, art.12 alin. (2) [i art. 13 ale art.
II din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr. 80/2010
pentrtu completarea art. 11 din Ordonan]a de urgen]\ a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
m\suri fiuanciare `n domeniul bugetar, precum [i pentru
instituirea altor m\suri financiare `n domeniul bugetar,
aprobat\ cu modificari [i complet\ri prin Legea nr.
283/2011, sse aaplic\ `̀n mmod ccoresspunz\tor [[i `̀n aanul
2013."

~n consecin]\, `n anul 2013:

- salarizarea ppersonalului ddidactic [[i ddidactic aauxiliar
din `̀nv\]\mânt sse rrealizeaz\ cconform pprevederilor LLegii
nr.63/2011,

- `n ccazul ddecesului uunui ccadru ddidactic, nnu sse
acord\ ccelor `̀ndrept\]iti aajutorul dde ddeces `̀n ccuantum dde
cinci ssalarii aale ppersoanei ddecedate,

- pentru ppersonalul nnou-`̀ncadrat ppe ffunc]ii, pentru
personalul numit/`ncadrat `n aceea[i institu]ie/autoritate
public\ pe func]ii de acela[i fel, precum [i ppentru pper-
sonalul ppromovat `̀n ffunc]ii ssau `̀n ggrade/trepte,
salarizarea sse fface lla nnivelul dde ssalarizare `̀n pplat\ ppen-
tru ffunc]iile ssimilare ddin iinstitu]ia/autoritatea ppublic\ `̀n
care aacesta eeste `̀ncadrat. Prevederile art. 1 [i 2 se
aplic\ `n mod corespunz\tor [i personalului ale c\rui
raporturi de munc\ sau serviciu au fost suspendate `n
conditiile legii [i [i-a reluat activitatea `n anul 2013,

- munca ssuplimentar\ eefectuat\ ppeste ddurata nnor-
mal\ aa ttimpului dde llucru de c\tre personalul din sectorul
bugetar `ncadrat `n func]ii de execu]ie sau de conduce-
re, precum [[i mmunca pprestat\ `̀n zzilele dde rrepaus
s\pt\mânal, dde ss\rb\tori llegale [[i `̀n ccelelalte zzile `̀n
care, `̀n cconformitate ccu rreglement\rile `̀n vvigoare, nnu sse
lucreaz\, `n cadrul schimbului normal de lucru, se vvor
compensa nnumai ccu ttimp lliber ccorespunz\tor,

- autorit\]ile [i institu]iile publice, indiferent de modul
de finan]are, nu vvor aacorda ppremii [[i pprime dde vvacan]\
(`n aceast\ categorie se `ncadreaz\ [i premiile aferente
distinc]iei Gheorghe Laz\r),

- nu sse aacord\ aajutoarele ssau, ddup\ ccaz, iindem-

niza]ile lla iie[irea lla ppensie, retragere, `ncetarea rapor-
turilor de serviciu,

- institutiile [i autorit\]ile publice centrale [i locale,
astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finan]ele publice, cu modific\rile [i complet\rile ulte-
rioare, [i prin Legea nr. 273/2006 privind finan]ele pu-
blice locale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,
indiferent de sistemul de finan]are [i de subordonare, cu
excep]ia institu]iilor finan]ate integral din venituri proprii,
nu aacord\ ttichete dde mmas\ ppersonalului ddin ccadrul aaces-
tora,

- `n bugetele institu]iilor publice centrale [i locale,
indiferent de sistemul de finantare [i de subordonare, nu
se pprev\d ssume ppentru aacordarea dde ttichete-ccadou [[i
tichete dde vvacan]\ ppersonalului ddin ccadrul aacestora,

Prevederile art. 21 din Legea cadru nr. 284/2010,
referitoare la elaborarea Regulamentului privind sta-
bilirea locurilor de munc\, categoriile de personal,
m\rimea concret\ a sporului pentru condi]ii de munc\,
precum [i condi]iile de acordare a acestuia, se aplic\
`ncepând cu data de 1 ianuarie 2014.

Tot la data de 1 ianuarie 2014 a fost prorogat\ [i
intrarea `n vigoare a dispozi]iilor art. 361 alin. 3 lit. g) din
Legea educa]iei na]ionale nr. 1/2011, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare, privind alocarea a minimum 6%
din produsul intern brut pentru finan]area sistemului
na]ional de `nv\]\mânt.

PRE{EDINTE,
Simion HANCESCU
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Pa[i spre Europa

UN NOU PROIECT GRUNDTVIG
LA COLEGIUL NA}IONAL „CALISTRAT HOGA{”

n perioada 14 - 22 aprilie, 2012 s-a desf\[urat
`n Lisabona, Portugalia, programul de formare
Action Methods Improving Motivation and
Quality in Learning Environment (Metode active
pentru cre[terea motiva]iei [i `mbun\t\]irea
calit\]ii `n diferite medii de `nv\]are), organizat
de European BBridges CConsulting din Finlanda,
reprezentat\ de Ulla Salomamäki (http://portu-

gal.europeanbridges.com/). Aceasta a fost secondat\
pe parcursul stagiului de Claudia Ramos, Cristina
seixas, Sofia Valente, Maria Eugenia (Portugalia),
Vyron Ntegkas (Grecia), Annina Koski (Finlanda), fo[ti
participan]i programul de formare amintit.

Programul de formare Action Methods Improving
Motivation and Quality in Learning Environment
(Metode active pentru cre[terea motiva]iei [i
`mbun\t\]irea calit\]ii `n diferite medii de `nv\]are) are
la origine rezultatele unui curs Comenius Group
Dynamics and Social Skills in the Classroom
(Dinamica grupului [i abilit\]ile sociale `n clas\), `n
care au fost implicate Finland (2002) [i Cyprus (2004,
2005, 2006). Primele dou\ cursuri Action Methods
Improving Motivation and Quality in Learning Envi-
ronment au fost organizate `n Malta (2006, 2007), apoi
`n Cipru, Italia, Finlanda, Portugalia, bucurându-se de
un mare succes. La sesiunea de anul trecut din
Portugalia au fost cca 60 de participan]i care au aplicat
pentru granturi Comenius sau Grundtvig [i care au
ob]inut un astfel de grant. Grupul-]int\ c\ruia i se
adreseaz\ este format din: formatori, profesori, direc-
tori, psihologi, educatori, `nv\]\tori, consilieri etc.

Principalul obiectiv al programului de formare a
constat `n deprinderea unor competen]e `n vederea
cre[terii nivelului motiva]iei `n diferite situa]ii de
`nv\]are prin: crearea unui climat pozitiv pentru
`nv\]are; clarificarea obiectivelor `nv\]\rii; organizarea
resurselor de `nv\]are; realizarea unui echilibru `ntre
componenta intelectual\ [i emo]ional\ a `nv\]\rii;
`mp\rt\[irea sentimentelor [i a gândurilor cu educa-
bilii, dar nu prin dominare. 

La acest pro-
gram au participat
30 cadre didacti-
ce din Bulgaria (2
participan]i), Cro-
a]ia (5 partici-
pan]i), Finlanda (6
participan]i), Gre-
cia (4 partici-
pan]i), Letonia (1
participant), Litua-
nia (2 partici-
pan]i), Polonia (2
participan]i), Ro-
mânia (5 partici-
pan]i), Spania (1
participant), Slo-
venia (1 partici-

pant), Turcia (1 participant). Jude]ul Neam] a fost
reprezentat de prof. preuniv. dr. Mihaela-CC\t\lina
T\rc\oanu, la Colegiul NNa]ional ""Calistrat HHoga[" [i
Meda-IIonela {{tirbu, inspector de specialitate la
Inspectoratul {{colar JJude]ean NNeam]. Limba de
desf\[urare a cursului a fost engleza. 

Agenda programului de formare a fost foarte
dens\ (zilnic `ntre 9.00-18.00). Duminic\, 15 aprilie,
`ncepând cu ora 9.00 a avut loc ceremonia de
deschidere, urmat\ de exerci]ii de spargere a ghe]ii,
exerci]ii de intercunoa[tere, exerci]ii pentru formarea
grupurilor, reflec]ie. Luni, am avut [ans\ s\ particip\m
la exerci]ii de team building `ntr-un spa]iu
neconven]ional - `n curtea unei m\n\stiri. De altfel,
prin programul propus organizatorii `ncearc\ s\

demonstreze c\ se poate `nv\]a `n diferite spa]ii de
`nv\]are. De asemenea, a fost organizat\ o sesiune `n
cadrul c\reia participan]ii [i-au prezentat [i promovat
]ara, institu]ia reprezentat\, precum [i statutul profe-
sional; o prelegere despre `nv\]area activ\ sus]inut\

de Ulla Salomamäki; un workshop `n cadrul c\ruia
Claudia Ramos, Vyron Ntegkas, Annina Koski au
implementat metodele active `n activitatea lor curent\.

Mar]i [i miercuri am putut afla despre modul `n
care se poate preda matematica cu ajutorul dansului
(Annina Koski), despre utilizarea teatrului `n diferite
medii de `nv\]are (Vyron Ntegkas), despre utilizarea
exerci]iilor de aventur\, urmate de reflec]ie. Prelegeri
au fost rezervate unor teme de actualitate precum:
Motivarea, emo]ia [i cunoa[terea (Ulla Salomamäki).
Educa]iei pentru s\n\tate i-a fost rezervat un alt work-
shop. Prof. Maria Nabuco [i Sofia Lopez ne-au
prezentat [i ilustrat activitatea unei organiza]ii negu-
vernamentale A PAR, care organizeaz\ s\pt\mânal
`ntâlniri cu p\rin]i [i copii provenind din medii sociale
defavorizate cu scopul de a-i ajuta s\ interrela]ioneze
prin intermediul unor activit\]i ludice.

Joi, am putut afla cum s\ integr\m arta `n
predarea a diferite materii, iar dl. prof. Joao Rosa ne-a
prezentat sistemul de `nv\]\mânt din Portugalia.
Cafeneaua de `nv\]are a fost una dintre cele mai
inedite forme de organizare a unei activit\]i de ̀ nv\]are
despre care am aflat. Se lucreaz\ pe grupe, profesorul
are rol de "chelner", nu intervine `n modul `n care ele-
vii `[i rezolv\ sarcinile de lucru, ci se asigur\ c\ este
creat\ o atmosfer\ pl\cut\, motivant\. Atunci când
este solicitat serve[te elevii cu suc, pr\jituri, ciocolat\
etc.

Vineri, 20 aprilie, organizatorii ne-au facilitat vizita
la Escola SScundaria DD. JJoao III, din Setubal
(http://www.esec-d-joao-ii.rcts.pt/). Dup\ ce dl director
Ramiro Sousa ne-a prezentat [coala, am avut [ansa
s\ asist\m la ore de biologie (clasa a XII-a), geologie
(clasa a XI-a), matematic\ (clasa a X-a), educa]ie
vizual\ (clasa a VII-a), filozofie (clasa a X-a), francez\
(clasa a VII-a), portughez\ (clasa a VII-a). Am putut
face astfel schimb de exemple de bune practici cu pro-
fesorii [i cu elevii cu care am interac]ionat. Am fost
pl\cut surprins\ s\ descop\r portretul lui Eminescu [i
poezia Ce e amorul expuse pe un panou `n bibliotec\.
Exerci]ii pentru finalul unei activit\]i, exerci]ii privind
acordarea unui feedback pozitiv au constituit
activit\]ile zilei de vineri. De asemenea, a avut loc
ceremonia de `nchidere [i `nmânarea certificatelor.
Participan]ii au primit, de asemenea, [i câte un
Certificat de Mobilitate Europass. 

Organizatorii s-au str\duit s\ creeze [ansa
exers\rii dialogului intercultural: Singing Dinner (orga-
nizatorii au preg\tit bro[uri cu cântece ̀ n limbile partici-
pan]ilor, iar reprezentan]ii fiec\rei ]\ri a trebuit s\ le
interpreteze); European Food Party (participan]ilor li s-a
solicitat s\ aduc\ mâncare specific\ ]\rii din care

provin, pe care s\ o prezinte [i s\ o ̀ mpart\ cu ceilal]i),
Fado Evening (ni s-a creat oportunitatea de a asculta
muzic\ tradi]ional\ portughez\). Turnul din Belem,
Sintra, Palacio de la Pena, Cabo da Roca,
Monumentul Descoperirilor, Podul Vasco da Gama,
Oceanarium, Statuia lui Hristos Regele, M\n\stirea
Jeronimo, Castelul de Sao Jorge, Liftul Santa Justa
etc. (http://www.tvl.ro/lisabona/obiective_turistice_lis-
abona.html). 

Programul de formare Action Methods Improving
Motivation and Quality in Learning Environment
(Metode active pentru cre[terea motiva]iei [i
`mbun\t\]irea calit\]ii `n diferite medii de `nv\]are) a
creat oportunit\]i de `nv\]are dintre cele mai diverse.
Am avut astfel posibilitatea s\ con[tientiz\m astfel c\
exerci]iile [i metodele pentru `nv\]area activ\ pot fi uti-
lizate pentru a crea un climat pozitiv `n clas\, coezi-
unea grupului [i o atmosfer\ motivant\. Activitatea de
formare a fost realizat\ cu sprijinul financiar primit `n
cadrul Programului de ~nv\]are pe Parcursul ~ntregii
Vie]i (Lifelong Learning). Con]inutul prezentului mate-
rial reprezint\ responsabilitatea exclusiv\ a autorului [i
AN [i Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru
modul `n care con]inutul informa]iei va fi folosit.

Prof. Mihaela C\t\lina
T|RC|OANU

tilizarea tehnologiilor informa]ionale `n via]a
de zi cu zi, Sistemul de operare Windows
XP, Utilizarea aplica]iei Word 2007, Primii
pa[i `n Excel 2007, Prezent\rile
PowerPoint), materialul prezentat a oferit
posibilitatea celor 35 de participan]i s\ se
ini]ieze `n utilizarea tehnologiei informa]io-
nale, atât de necesar\ `n contextul actual.

Cursan]ii au fost selecta]i pe baza unor chestionare
privind nevoile de formare profesional\, ]inându-se
cont de [coala de provenien]\ (mediile rural [i
urban, nivelurile de `nv\]\mânt pre[colar, primar,
gimnazial, liceal, postliceal) [i de perioada `n care
nu au beneficiat de astfel de cursuri `n mod gratuit.
Astfel, au participat cadre didactice de la {coala
Gimnazial\ Bârg\oani, Liceul Particular Nr. 1
Piatra-Neam], {coala Gimnazial\ Nr. 11 Piatra-
Neam], {coala Gimnazial\ Nr. 3 Piatra-Neam],
Liceul Tehnologic Petricani, Gr\dini]a Particular\
„Vincenzina Cusmano” Piatra-Neam], {coala
Postliceal\ Sanitar\ Piatra-Neam], {coala
Gimnazial\ Dobreni, Liceul Tehnologic „Spiru
Haret” Piatra-Neam], Liceul Tehnologic Economic
Administrativ Piatra-Neam], {coala Gimnazial\
„Vasile Conta” Ghind\oani, {coala Gimnazial\ Nr. 5
Piatra-Neam], {coala Gimnazial\ Nr. 8 Piatra-
Neam], {coala Gimnazial\ Dragomire[ti etc. 

Evaluarea s-a realizat prin sus]inerea unui test
pe platforma e-Learning [i prezentarea portofoliilor
realizate. Au fost punctate activit\]ile realizate pe
platforma on-line pe toat\ durata desf\[ur\rii cursu-
lui, modul `n care au realizat testele intermediare la
finalul fiec\rui modul, transmiterea electronic\ a
materialelor `ntocmite etc. 

Consider\m activit\]ile desf\[urate de un real
folos pentru colegii care doresc utilizarea plat-
formelor educa]ionale ̀ n activitatea didactic\ [i pen-
tru dezvoltarea profesional\. 

Grundtvig NELPAE,
`n ianuarie

(urmaare ddin ppaag. 11)

~
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Nihil Sine Deo

artea lui Cezar }ucu, cu titlul de mai sus, a fost
editat\ `n anul `n care poetul de la Tazl\u a
devenit membru stagiar al Uniunii Scriitorilor din
România [i este o nou\ tu[\ la acela[i tablou al
lumii [i vie]ii omului la care autorul ostene[te
neobosit de vreo câ]iva ani, turnându-[i crea]iile
`n versuri cu structur\ clasic\, excelând `n
„scrisori” [i „blesteme”, el devenind cunoscut ca

„poetul blestemelor… literare”. Chiar se `ntreab\, `n
aceast\ nou\ carte, dac\ nu cumva a p\c\tuit prin
blestemele sale, `n care a stigmatizat „toate / P\catele
lumii [tiute!”, pe care le-a „arhivat”, având `n vedere
inclusiv „cutia milei”, care „adun\ argin]i [i monede / La
schimb cu iert\ri de vecie / ~n care naivul se-ncrede”
c\-i vor fi iertate.

Spre deosebire de volumele precedente, cartea
de acum are o `nc\rc\tur\ filosofic\ aparte, descrierea
[i nara]iunea fiind reduse la strictul necesar, `n centrul
poemelor fiind Creatorul, Atotputernicul, c\ruia nu-i
aduce osanale. Mai mult, `ntr-o manier\ [tiut\ de la
Arghezi, se revolt\, `i repro[eaz\ c\ „Dintr-o divin\
neglijen]\, ori / C-acolo, Sus, e-un trafic ne-ntrerupt /
De influen]\, unde se trag sfori, / Iar eu m\-nchin unui
sistem corupt”; nu [tie dac\ Domnul „a uitat de noi, /
Sau, vrut-a, poate, s\ ne pedepseasc\ / De-atâta
necredin]\-n Creator” ori „ne-a l\sat `n grija nim\nuia
[i merge mai departe acuzându-l c\ „vrea s\ dreag\
busuiocul / Cu câteva precipita]ii”. {i, totu[i, spre finalul

c\r]ii, parc\, dându-[i seama c\ a cam `ntrecut
m\sura `n ceea ce a `nsemnat „gâlceava” cu divini-
tatea, vehemen]a este temperat\, vrând s\-l
`mbuneze pe Cel de Sus: „Nu ]i-am cerut prea multe,
pân'acum, / {i nici de-aici `n colo n-am s-o fac, / Dar
mi le-ai dat pe toate, ca [i cum / Te-a[ fi rugat [i-ai vrut
s\-mi faci pe plac!”

De altfel, poetul este `ntr-o stare permanent\ de
a[teptare a muzei, un ve[nic cer[etor de cuvinte, pre-

ocupat de a-[i grava, prin scris, „nemurirea pe fil\”;
poeziile sale sunt ve[nice c\ut\ri ale cuvântului magic,
„cel vr\jit”, „`nc\ de nimeni rostit”, `ncât s\ poat\ striga
precum Arhimede „evrika”, „pân'am s\ ard cu totul /
Cuvântul magic, totu[i, eu l-am scris!” Acesta este
crezul, arta sa poetic\.

~n dorin]a de a atrage aten]ia, mai ales cititorilor
gazetei noastre, semnal\m [i câteva sc\p\ri, câteva
abateri de la norme, abateri ce nu pot fi puse pe
seama licen]elor poetice: construirea unor versuri
pleonastice („Trimise spre tine s\ tind\”; „grofii boieri”),
conjugarea defectuoas\ a unor verbe („fac semne dis-
perate muzei / s\-[i lese locul de la orizont”, corect
„lase”; „~n care ne-aruncar\ Creatorul”, v. conjugat la
pers. a III-a plural / corect, la perfectul simplu, ne

„arunc\”, la pers. a III-a sing., subl. noastr\), scrierea
gre[it\ a unor cuvinte compuse (multvisat\ / corect,
mult-vvisat\; de`ndat\ / corect: de `̀ndat\ sau de-nndat\;
deslega / corect dezlega); acorduri gre[ite (versuri uni-
cate / corect, versuri unicat), confundarea adv. odat\
cu numeralul o ddat\; folosirea pronumelui dânsa pen-
tru `nlocuirea substantivelor care nu denumesc fiin]e [.
a.. Tot la „repro[uri”, ad\ug\m: folosire unor termeni [i
sintagme decupate din limbajul argotic, dar nepotrivit
folosite („se-nghesuie la ggreu / gre[elile”; „remu[c\rile
s\ nnu nne ffrece”; „s\ dreag\ bbusuiocul”), construc]ii ce
contravin regulilor academice de exprimare („~n fiecare
clip\ cer[im lla ccuvinte”), reluarea `n mai multe texte a
unor sintagme sau versuri `ntregi („paznicul pploii”;
„cutia mmilei”, „de uunde nnimeni nnu sse mmai ̀̀ ntoarce” [. a.).
Toate acestea nu pot fi imputate redactorului de carte,
deoarece nu este men]ionat nic\ieri, `n aparatul critic
al editurii.

Recomand\m cititorilor aceast\ carte, pentru
modalitatea original\ de tratare a temelor abordate
(poetul [i poezia; dragostea/iubirea [i natura.; timpul;
aspecte sociale), o carte dens\, plin\ de umor
s\n\tos, autorul `nscriindu-se, din acest punct de
vedere, `n breasla cunoscut\ sub emblema „hâtrii
Tazl\ului”.

Constantin TOM{A

C

Semnal editorial

„BLESTEMELE P|CATULUI”, de Cezar }ucu –– EEddiittuurraa ""TTiimmppuull"",, IIaa[[ii,, 22001122



valuarea cu ajutorul TIC
`mbrac\ diverse forme [i se
poate face `n diverse moduri. ~n
cele ce urmeaz\, enumer\m
principalele puncte de inciden]\
`ntre evaluarea elevilor [i uti-
lizarea noilor tehnologii:

1. TTestul. Elevii sunt evalua]i
printr-un test scris, pe care `l rezol-
v\/completeaz\ pe calculator:
 testul poate fi salvat local, pe

calculatorul pe care lucreaz\ elevul (la
[coal\ sau acas\); prezint\ reveniri
succesive, pe m\sur\ ce se `nregis-
treaz\ progresul `n materia studiat\.
 testul poate fi dat pe

Internet/Intranet; aici amintim noua
platform\ INSAM, creat\ `n mod spe-
cial pentru [coli, unde op]iunile studen-
tului sunt `nscrise automat `ntr-o baz\
de date [i se poate calcula pe loc un
scor;
 varianta mixt\, `n care un test

din cadrul unui program de instruire
trimite op]iunile prin Internet, la un ser-
ver care preia datele [i le stocheaz\;
rezultatele pot fi consultate oricând de
c\tre profesor sau studentul respectiv. 

Platforma INSAM (Instrumente
Digitale de Ameliorare a Calit\]ii
Evalu\rii `n ~nv\]\mântul Preuniver-
sitar) se poate accesa la adresa
https://insam.softwin.ro/insam/. 

Folosirea acestei platforme ofer\
pentru profesorii din `nv\]\mântul pre-
universitar oportunitatea de a folosi
5.000 de teste la 17 discipline de studiu
din liceu. De asemenea, fiecare profe-
sor `[i poate crea propriile teste cu
posibilitatea de a alege din 150.000 de
itemi obiectivi, semiobiectivi sau
subiectivi de nivel u[or, mediu sau
avansat. Astfel se pot realiza teste

adaptate la nivelul fiec\rei clase.
Aceste teste pot fi adresate pentru o
clas\, mai multe clase, pentru un colec-
tiv de elevi sau chiar pentru un singur
elev. Pe deasupra, `n func]ie de modul
cum a fost conceput de c\tre profesor,
`n cadrul unei sesiuni, testul poate fi
accesat o singur\ dat\ sau de mai multe
ori `ntr-un interval de timp predefinit.

Platforma INSAM permite nu
numai crearea testelor, dar [i evalu-
area lor. Evaluarea poate fi:
 automat\ (se evalueaz\ instan-

taneu) dac\ to]i itemii din test sunt
obiectivi sau semiobiectivi.
 manual\ (necesit\ interven]ia

profesorului) `n cazul `n care testul
con]ine itemi subiectivi.
 autoevaluare, automat\ sau

manual\ de c\tre elev, pe baza unor
bareme, dac\ testul este de tip autoe-
valuare.

Rezultatele ob]inute de elevi se pot

vizualiza prin rapoarte, statistici, clasa-
mente.

2. PProiectul. Elevilor li se cere s\
elaboreze o lucrare sau s\ dezvolte un
proiect pe care `l vor prezenta utilizând
un calculator [i un videoproiector/
Whiteboard (alternativ, lucrarea sau
proiectul pot fi trimise prin e-mail cadru-
lui didactic [i/sau colegilor). Doar o

etap\ din evaluare – analiza rezul-
tatelor – se face cu ajutorul calculatoru-
lui: evaluatorul `nscrie datele ob]inute
din evalu\ri `n baze de date, pentru
stocare, prelucr\ri statistice, compa-
ra]ii, ameliorarea pred\rii, interven]ii
precise pentru ameliorarea performan-
]elor.

Portofoliul sau e-portofoliul are `n
vedere toate produsele elevilor [i, `n
acela[i timp, progresul `nregistrat de la
o etap\ la alta. Aceast\ metod\ alter-
nativ\ de evaluare ofer\ fiec\rui elev
posibilitatea de a lucra `n ritm propriu,
stimulând implicarea activ\ `n sarcinile
de lucru [i dezvoltând capacitatea de
autoevaluare. Portofoliul este o map\
deschis\ `n care tot timpul se mai
poate ad\uga ceva, iar nota nu trebuie
s\ fie privit\ drept o presiune.
Materialele obligatorii sunt sarcinile
date de profesorul de Religie `n timpul
anului [colar (teste, referate, materiale

audio sau video) cu link spre arti-
colele/materialele respective, materiale
op]ionale sunt selectate de elev [i/sau
de profesor dup\ propria dorin]\ [i fac
referire la diverse obiective [i strategii
cognitive (activit\]i personale derulate
`n diferite l\ca[e de cult sau case de
cultur\, particip\ri la ac]iuni de volun-
tariat, particip\ri la ac]iuni culturale sau

de petrecere a timpului liber.
Tipuri de portofolii: portofoliul de

prezentare sau introductiv (cuprinde o
selec]ie a celor mai importante lucr\ri);
portofoliu de progres sau de lucru
(con]ine toate elementele desf\[urate
pe parcursul activit\]ii); portofoliul de
evaluare (cuprinde: obiective, strategii,
instrumente de evaluare, tabele de
rezultate etc.)

Evaluarea portofoliului `ncepe de
obicei prin explicarea de c\tre profesor,
la `nceputul perioadei, a obiectivelor
`nv\]\rii `n perioada pentru care se va
primi nota. Profesorul [i elevii cad de
acord asupra produselor pe care tre-
buie s\ le con]in\ portofoliul [i care s\
dovedeasc\ `ndeplinirea obiectivelor
`nv\]\rii (mul]i profesori le reamintesc
aproape zilnic elevilor s\ adauge la
portofoliu e[antioane care s\ le
aminteasc\ mai târziu de munca
depus\). Atunci când elevul `[i prezint\
portofoliul, profesorul realizeaz\ de
obicei un interviu cu acesta, trecând `n
revist\ lucr\rile anexate, analizând ati-
tudinea lui fa]\ de munca depus\,
l\udându-l pentru lucrurile bune [i
ajutându-l s\ se concentreze asupra
aspectelor care trebuie `mbun\t\]ite.

Prof. dr.
Mihai FLOROAIA

Forme de evaluare la Religie utilizând TIC (II)
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{coala nem]ean\ la zi

FEBRUARIE 22013

2/1853 – n. Nicu NN. AAlbu, la
Piatra-Neam] (d. 31. 05. 1908,
Piatra-Neam]). A absolvit
Academia Mih\ilean\ din Ia[i [i
Facultatea de Medicin\ din
Berlin. S-a ocupat cu exploa-
tarea de p\duri. Arenda[.
Primar al ora[ului natal (1901-

1904, 1907), prefect (1885-1888;
1895-1899), deputat [i senator. A
amenajat Parcul Cozla, a introdus
curentul electric `n ora[, a sprijinit
apari]ia publica]ii lor: „Mi[carea”,
„Prop\[irea”, „Munca”. 
 3/1931 – n. Gheorghe VVadana,

la Poiana Largului, Neam]). A absolvit

Facultatea de Arte Plastice din Ia[i
(1967). A fost profesor de desen,
inspector [colar, director de [coal\

(1967 - 1993).
Este membru
al Uniunii Arti[-
tilor Plastici din
România [i, `n
aceast\ cali-
tate, a partici-
pat la taberele
de crea]ie din
]ar\ [i la Ta-
b\ra Interna-

]ional\ UNICEF, Ulmenof – Hamburg
(1972). A deschis mai multe expozi]ii
personale `n galeriile din Piatra-Neam]

[i la toate expozi]iei Filialei (1972 -
2013), `n ]ar\ (Ia[i, Bucure[ti,
Chi[in\u, Bac\u, Suceava, Târgu-
Mure[) [i peste hotare (Hamburg,
Martelly, Spania, Strasbourg, Ungaria,
Valencia, Venezuela). Lucr\rile sale
se afl\ `n muzee [i colec]ii particulare
din ]ar\ [i din str\in\tate (SUA,
Canada, Australia, Israel, Venezuela,
Ungaria, Germania, Fran]a, Belgia,
Italia, Spania, Grecia, Turcia, Rusia).

La mul]i ani!
 10/1879

– n. Leon MMre-
jeru, la Cotâr-
ga[i, Bro[teni,
Neam] - 14.
10. 1945, Mi-
zil). Institutor,
autor de ma-
nuale [colare,
folclorist. A fost
pre[edinte al
Asocia]iei ~nv\]\torilor din Jude]ul
Neam]. Este unul dintre ini]iatorii
Cercului „De[teptarea s\tenilor” care
a editat „Calendarul gospodarilor
s\teni”. Colabor\ri la majoritatea
revistelor din ]ar\. Scrieri: „O c\l\torie

REMEMOR|RI NEM}ENE


Simulare examene
na]ionale `n Neam]

acalaureatul. ~n urma `ntâlnirilor de lucru cu
directorii de licee din Neam], pentru organi-
zarea simul\rii Examenului Na]ional de
Bacalaureat, ISJ Neam], a dispus: 

– Se vor organiza la nivel de jude] probele
de simulare la Bacalaureat `n zilele de 11, 13 si
15 martie 2013, `ncepând cu ora 13,00 (elevii
vor parcurge orele intr-un program

restrâns, pân\ la ora 13,00);
– Se vor posta anun]uri pentru elevii din seri-

ile anterioare care nu au luat bacalaureatul, pen-
tru a participa la simulare `n unitatea [colar\ `n
care au `nv\]at;

– Subiectele vor avea caracter unic la nivel
de jude] si vor fi realizate de o comisie de inspec-
tori;

– Corectarea tezelor se va face `n [coal\ de
c\tre profesorii [colii;

– Se va face un raport de analiza la nivelul
fiec\rei [coli, se vor discuta rezultatele ob]inute
cu elevii si p\rin]ii, cu profesorii de specialitate, se
vor lua m\suri pentru `mbun\t\]irea/remedierea
situa]iilor mai pu]in pl\cute. Unitatea [colar\ va realiza
un plan de masuri pentru `mbun\t\]irea situa]iei acolo
unde este cazul;

– Rezultatele simul\rii se vor afi[a `n data de 20
martie 2013.

Clasa a VIII-a. ~n urma [edin]elor de lucru cu direc-
torii de [coli gimnaziale [i licee care au clase de gim-
naziu, pentru organizarea simul\rii Evalu\rii Na]ionale
a elevilor de clasa a VIII-a, ISJ Neam] a hot\rât:

– Se vor organiza la nivel de jude] probele de si-
mulare la Evaluarea Na]ional\ `n zilele de 11, 13 mar-
tie 2013, `ncepând cu ora 13,00 (elevii vor parcurge
orele intr-un program restrâns, pân\ la ora 13,00);

– Subiectele vor avea caracter unic la nivel de
jude] [i vor fi realizate de o comisie de inspectori;

– Corectarea tezelor se va face `n [coal\ de c\tre
profesorii [colii;

– Se va face un raport de analiza la nivelul fiec\rei
[coli, se vor discuta rezultatele ob]inute cu elevii [i
p\rin]ii, cu profesorii de specialitate, se vor lua m\suri
pentru `mbun\t\]irea/remedierea situa]iilor mai pu]in
pl\cute. Unitatea [colar\ va realiza un plan de m\suri
pentru `mbun\t\]irea situa]iei acolo unde este cazul;

– Rezultatele simul\rii se vor afi[a `n data de 18
martie 2013.

~n urma parcurgerii celor dou\ simul\ri pentru
sus]inerea examenelor na]ionale, rezultatele ob]inute

vor fi centralizate `ntr-un raport de analiz\ care va fi
postat pe site-ul ISJ Neam].

Verde
pentru clasa zero
Problema clasei zero, atât de disputat\ `n ultima

vreme, [i-a g\sit rezolvarea. Ministerul Educa]iei a
hot\rât ca aceasta s\ fie obligatorie. Aproximativ

200.000 de copii, care au 6 ani, ar urma s\ `nceap\ `n
aceast\ toamn\ clasa preg\titoare.

Oficialii nu au hot\rât `ns\ daca aceste clase vor fi
`nfiin]ate `n [coli sau pot r\mâne [i `n gr\dini]e. Cu
privire la aceasta op]iune, vor fi consulta]i p\rin]ii pan\
`n 31 martie.

To]i copiii trebuie s\ treac\ prin clasa preg\titoare.
Cu o singur\ excep]ie - pre[colarii care `n toamn\ vor
avea deja 7 ani `mplini]i pot fi `nscri[i direct `n clasa I-a.
Este o excep]ie f\cut\ doar anul acesta.

R\mân [i neclarit\]i. Pân\ pe 31 martie p\rin]ii vor
fi consulta]i [i trebuie s\ spun\ ce `[i doresc: clasa
preg\titoare `n [coal\, sau `n gr\dini]a? P\rerile sunt
`mp\r]ite.

Tocmai de aceea Ministerul caut\ solu]ii pentru ca
[i clasele preg\titoare s\ func]ioneze dup\ un pro-
gram prelungit. In momentul de fa]\, acest lucru ar fi
posibil `n peste 70% din cazuri.

Potrivit acordului semnat de Ministerul Educa]iei
cu federa]iile sindicale si asocia]iile de p\rin]i, `nscrie-
rile `n clasa preg\titoare ar urma s\ `nceap\ `n luna
aprilie. Dac\ un copil are vârsta de 6 ani, iar p\rin]ii nu
vor s\-l `nscrie `n clasa preg\titoare, p\rin]ii trebuie s\
aduc\ dovada faptului c\ pre[colarul nu este preg\tit
pentru aceast\ form\ de `nv\]\mânt.

Problema clasei preg\titoare a fost comentat\ [i
de pre[edintele Traian B\sescu: „Poate ne preocup\
mai mult nevoile economiei [i adaptarea `nv\]\mântu-
lui la nevoile economiei decât marea dezbatere s\ fie

sau s\ nu fie clasa preg\titoare, care de altfel este
necesar\ si este introdus\ `n toata Europa”.

Anul trecut au fost `nscri[i in clasa preg\titoare
130.000 de copii.

~nscrierile `n clasa
preg\titoare

~n anul [colar urm\tor, `n Neam], clasa
preg\titoare r\mâne la `nv\]\mântul primar obligato-
riu, doar ca loca]ia poate fi [i la [coal\ [i la gr\dini]\,
iar la clas\ vor preda tot profesori pentru `nv\]\mântul
primar care vor urma cursuri speciale `n perioada
urm\toare. ~nv\]\torii care predau anul acesta la clasa
preg\titoare,vor merge, de regul\, cu ace[ti copii `n
continuare la clasele I-IV. Pentru noile clase ce se vor
constitui `n vara acestui an urmeaz\, normal, s\ fie
`ncadrate alte cadre didactice. Potrivit estim\rilor reali-
zate de Inspectoratul {colar al Jude]ului (ISJ) Neam],
aproximativ 3.700 de copii `mplinesc vârsta de 6 ani
pân\ la data de 31 august 2013, ace[tia mergând
obligatoriu la clasa preg\titoare [i putând fi cuprin[i `n
aproximativ 148 de clase. ~n cazul copiilor care
`mplinesc 6 ani `n perioada 1 septembrie - 31 decem-
brie p\rin]ii pot decide, la cerere, ca ace[tia s\ fie
`nscri[i fie la preg\titoare, fie `n clasa `ntâi. ~nscrierile
vor avea loc cel mai devreme `n aprilie [i se vor
desf\[ura `ntr-o singur\ etap\, to]i copiii urmând s\ fie
`nscri[i `n [colile de circumscrip]ie.

Principiul
stabilit\]ii d\ roade

Ministerul Educa]iei Na]ionale nu va modifica
modalitatea de admitere `n clasa a IX-a, pentru anul
[colar `n curs, 2012-2013.Metodologia privind
Evaluarea Na]ional\ la finalul clasei a VIII-a, aprobat\
prin OMECTS nr. 5.606/31.08.2012, care vizeaz\
accesul `n `nv\]\mântul liceal, r\mâne valabil\ `n
forma `n care a fost adoptat\. Ministerul Educa]iei
Na]ionale nu a operat [i nici nu va opera vreo modifi-
care pentru anul [colar `n curs. Elevii se vor preg\ti
pentru sus]inerea examenelor na]ionale a[a cum deja
s-a prev\zut prin actele oficiale emise de institu]ia
noastr\. ~n deciziile sale, Ministerul Educa]iei
Na]ionale se bazeaz\ pe principiul stabilit\]ii, dar [i pe
dialogul continuu [i constructiv cu to]i actorii implica]i ̀ n
sistemul de educa]ie - elevi, studen]i, cadre didactice,
sindicate [i p\rin]i. Drept urmare, orice modificare fun-
damental\ pe care reprezentan]ii Ministerului
Educa]iei Na]ionale o analizeaz\ va fi, ̀ nainte de toate,
supus\ dezbaterii publice. (M.Z.)

B
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Apel la civism

n Transilvania”, „O carte pentru
tineretul de la sate”, {ez\toare
]\r\neasc\” – teatru, „Din
Basarabia. Note [i impresii”,
„M\n\stirea Bistri]a” [. a.
 10/1918 – n. Iustin PPârvu,

la Po-
iana Largului,
Neam]. Arhi-
mandrit. A fost
condamnat de
regimul comu-
nist [i a efectu-
at [aptespre-
zece ani `n `n-
chisorile co-
muniste. A `n-
temeiat Schitul

„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavril" de
la Poiana Largului. Autor al vol.
„Daruri duhovnice[ti". La mul]i ani!

 12/1894-1967 – n.
Otilia CCazimir la Cotu-Vame[,
Roman. Neam] (pseud.
Alexandrei Gavrilescu; d. 8.
06. 1967, Ia[i). Membr\ a
Societ\]ii Scriitorilor Români
(1929). Inspector `n Direc]ia
General\ a Teatrelor (1937 -
1947). Debut `n „~nsemn\ri
ie[ene" (1919), `n volum cu
„Lumini [i umbre" – poezii
(1923). A scris: literatur\ pen-

tru copii, memorialistic\, traduceri.
Premiul Academiei Române, Premiul
„Femina-Vie Heureuse", Premiul

Na]ional pentru Poezie,
Premiul SSR. Volume:
„Lumini [i umbre";
„Unchiul din America";
„Fluturi de noapte";
„Gr\dina cu amintiri [i alte
schi]e"; „Cântec de
comoar\"; „Juc\rii"; „~n
târgu[orul dintre vii…";
„Baba iarna intr\-n sat";
„Prietenii mei scriitori…";
„Scrieri `n proz\" [. a.

 13/1937
– n. Constantin
Grasu, la Tar-
c\u, Neam].
Geolog, prof.
univ. dr. (1969).
Facultatea de
G e o g r a f i e -
Geologie, Ia[i.
A lucrat `n
`nv\]\mânt, la
Muzeul de
{tiin]ele Naturii din Piatra-Neam], cer-
cet\tor la Sta]iunea „Stejarul", cadru
didactic universitar. Peste 100 de
lucr\ri publicate `n presa de specialitate

REMEMOR|RI NEM}ENE

`

Constantin TOM{A
(ccontinuaare `̀n ppaag. 110)

Stima]i prieteni,

ubsemna]ii, cet\]eni ai municipiului Piatra-Neam] [i fo[ti directori ai
TEATRULUI TINERETULUI, `mpreun\ cu actualul director al institu]iei,
credem c\ suntem datori s\ intervenim public pentru ap\rarea unei tradi]ii
artistice exemplare, pentru salvarea de la mutilare [i transformarea unei
cl\diri monument, a unui spa]iu `n care T. T. a scris peste o jum\tate de
secol de istorie, `ntr-o sal\ oarecare `n care nu se va mai putea face teatru
– dac\ vom mai avea un teatru – la parametri optimi. 

Situa]ia este `ngrijor\toare [i `n cazul celorlalte monumente din zon\,
supuse unor restaur\ri `ndoielnice.

Dat\ fiind totala lips\ de reac]ie a iresponsabililor care au generat actuala
stare de lucruri, consider\m c\ este nevoie de implicarea urgent\ [i ferm\ a
cet\]enilor municipiului, a tuturor acelora care, din ]ar\ sau din str\in\tate, decenii
`n [ir au pre]uit adev\ratele miracole artistice ale mereu tân\rului teatru de la
Piatra-Neam]. A[adar, pe scurt:

Suntem `n anul de gra]ie 2013! Realitatea o
vedem [i se cunoa[te: de mai bine de doi ani de zile,
teatrul este `nchis! Entuziasmul resim]it, atunci când
cl\direa teatrului a fost inclus\ `n Proiectul progra-
mului de restaurare a Cur]ii Domne[ti, finan]at cu
contribu]ia U.E., s-a transformat `n deziluzie.

Nimeni nu [i-a imaginat c\ cei ce s-au angajat
la o astfel de important\ [i plin\ de r\spundere
ac]iune - care impunea, mai presus de orice, profe-
sionalism [i seriozitate - pot trece la `nchiderea insti-
tu]iei, la demolarea tuturor instala]iilor tehnice, a
mobilierului [i a altor dot\ri [i componente specifice,
f\r\ a avea garan]ia `nlocuirii lor cu altele m\car tot
atât de performante, garan]ia existen]ei integrale a
resurselor financiare, f\r\ consultan]\ de speciali-
tate (inclusiv din teatru) [i f\r\ contracte cu furnizori specializa]i `n asigurarea
echipamentelor strict necesare func]ion\rii la un nivel superior. 

S-au f\cut, `n schimb, „consolid\ri” peste „consolid\ri” (???), demol\ri de
pere]i interiori, tencuieli care nu erau necesare, spoieli [i „respoieli”, urmate de o
sumedenie de retu[uri, s-au montat termopane (?), dar … s-au realizat [i câteva
lucr\ri semnificativ mai bune: `nvelitoarea cl\dirii (?), instala]ia de `nc\lzire (?),
unele spa]ii de la nivelul lojelor. Spunem toate acestea, mai mult din auzite
deoarece, la rug\mintea de a fi l\sa]i s\ vedem realitatea din cl\dire, am fost
refuza]i categoric! 

Nici articolele publicate `n ziarul Realitatea sau `n Revista Antiteze, unele pre-
luate pe pagina de Facebook a T. T., cuprinzând opinii avizate [i binevenite, `n
care se propuneau o serie de m\suri strict necesare pentru urgentarea lucr\rilor
[i darea `n folosin]\ a cl\dirii, nu au avut niciun ecou la cei direct implica]i [i
r\spunz\tori pentru ini]ierea unei interven]ii de o atare anvergur\.

~n aceast\ situa]ie când, `n loc de responsabilitate politic\ [i administrativ\,
asist\m la pasarea r\spunderii, iar teatrul este `nvinov\]it c\ nu accept\ imediat o
recep]ie par]ial\ (`n fond frauduloas\), când risc\m s\ ne plece actorii [i ceilal]i
creatori spre centrele cu mai mare vitalitate cultural\ din România, când se amân\
sine die re`nst\pânirea comunit\]ii asupra prestigioasei institu]ii de spectacole ce

`i apar]ine de peste o jum\tate de secol, trebuie s\ ac]ion\m noi, cu responsabi-
litate [i sim] civic!

Ca atare, stima]i prieteni, `n locul ineficientelor demersuri strict individuale [i
pentru contracararea jocurilor politice [i de interese economice inacceptabile,
indiferent ale cui vor fi fiind, v\ propunem câteva mijloace legale de protest civic:

1. `ncepând cu data de 5 februarie a.c., fiecare prieten al T. T. (indiferent unde
se afl\) [i to]i acei cet\]eni care doresc s\ ia atitudine, s\ se adreseze prin scrisori,
mesaje telefonice sau prin site-urile [i paginile Facebook ale Prim\riei Piatra-
Neam], Consiliului Jude]ean Neam], Prefecturii Neam] [i parlamentarilor din
jude]ul Neam], exprimându-[i punctele de vedere `n leg\tur\ cu calitatea
repara]iilor de la T. T., cu modul de cheltuire a banilor, cu m\surile ce trebuie luate
`n continuare pentru recuperarea eventualelor pagube [i urgentarea lucr\rilor, ca
[i `n leg\tur\ cu alte aspecte tehnice sau morale privind realizarea lucr\rilor de
restaurare;

2. ̀ n cazul ̀ n care, pân\ la 15 martie, Prim\ria [i Consiliul Jude]ean, singurele
institu]ii administrative  responsabile, nu `[i fac publice, prin mijloacele ce le au la

dispozi]ie, punctele proprii de vedere `n leg\tur\ cu
situa]ia creat\ `n restaurarea teatrului [i asupra
demersurilor [i propunerilor f\cute de cet\]eni, vom
ini]ia urm\toarele:

a. constituirea unui comitet cet\]enesc de coor-
donare [i ob]inere a aprob\rilor legale pentru organi-
zarea de ac]iuni civice,

b. organizarea, `n ultima decad\ a lunii martie, a
unei suite de ac]iuni `n vederea afirm\rii voin]ei
cet\]ene[ti [i a restabilirii respectului fa]\ de T.T. [i
de celelalte institu]ii culturale care au c\zut victime
ale ignoran]ei [i abuzurilor administrative, ca s\ nu
mai vorbim acum [i de soarta Complexului istoric
(Biserica Sf. Ioan [i Turnul clopotni]\, edificate de
`nsu[i {tefan cel Mare [i Sfânt `n anii 1497-1498),

unde s-a intervenit cu brutalitate, amatoristic [i f\r\ o finalitate demn\ de istoria [i
cultura na]ional\. Toate acestea trebuie supuse dezbaterii publice [i urmate de
m\suri corespunz\toare.

~n paralel cu ac]iunile preconizate, Comitetul cet\]enesc va solicita sprijinul
Ministerului Culturii [i al celorlalte organisme na]ionale abilitate, informând, toto-
dat\ [i Comisia European\ care a contribuit cu fonduri la Proiectul de restaurare
[i reabilitare a Cur]ii Domne[ti, proiect incluzând [i restaurarea teatrului.

Stima]i prieteni, avem convingerea c\ acest demers va g\si ecoul cuvenit `n
con[tiin]ele Domniilor Voastre, c\ v\ ve]i al\tura nou\, prin interven]ii categorice
la cei `n drept, men]iona]i mai sus, [i a[tept\m cu deosebit\ `ncredere, ziua când
TEATRUL NOSTRU - TEATRUL TINERETULUI va redeveni templul artistic din
centrul cet\]ii noastre, `n casa care i-a fost dintru `nceput construit\ cu abnega]ie,
cu jertf\ [i cu banii comunit\]ii!

Gheorghe BBUNGHEZ,, CCornel NNICOAR||,, MMircceaa ZZAHARIA
[i LLiviu TTIMU{,, aacctuaal ddirecctor

La adresa www.petitieonline.ro/petitie/32290145, poate fi semnat\ o peti]ie
de orice iubitor al TT.

SCRISOARE DESCHIS|
c\tre to]i prietenii TEATRULUI TINERETULUI din PIATRA-NEAM}

S
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{coala [i via]a

i mai multe volume `n nume
propriu [i `n colaborare. Dou\
volume de memorialistic\:
„Vacan]e pierdute" [i „Vacan]e
recuperate". La mul]i ani!
 14/1958 - n. Vasile

Spiridon, la C\ciule[ti, Neam].
Critic literar, eseist. Absolvent

al Grupului {colar de Chimie din
Piatra-Neam] [i apoi al Facult\]ii de
Limba [i Literatura Român\,
Bucure[ti. Debut `n SLAST (1989).
Doctor `n filologie (2003). Profesor la
Universitatea din Bac\u. Colaboreaz\
la majoritatea revistelor literare.
Volume: „Cuprinderi"; „Nichita St\nes-

cu. Monografie…"; „Viziunile „`nvinsu-
lui de profesie" „Nichita…"; „Perna cu
ace vol. I …"; „Gellu Naum. Mono-

grafie…"; „~n-
scrierea pe
orbit\…" [. a..
La mul]i ani! 
 15/1823

- n. Mihail
{ te f\nescu-
Melchisedec,
la Gârcina,
Neam]. Semi-
narul de la So-
cola. Prime[te

schisma monahal\ sub numele de
Melchisedec (24 12. 1843). Inspector
al seminarului. Este trimis la Kiev

(1848) pentru a studia teologia; la
absolvire, „magistru `n teologie [i litere
al Facult\]ii”. Rector al Seminarului
Teologic Hu[i (1856). la este Ales `n
Divanul ad-hoc al Moldovei (29 12.
1859). Ministru al cultelor `n guvernul
condus de Mihail Kog\lniceanu.
Episcop de Roman (1879). Membru al
Academiei Române (10.09.1870).
Volume: „Un episod diplomatic”;
„Biblioteca d-lui Sturza la Micl\u[eni”;
„Istoria r\scolnicilor”; „Cronica Roma-

nului [i a Epis-
copiei”; „Inscrip-
]ia de la M\n\s-
tirea R\zbo-
ieni”.
 21/1868

– n. Panaite
Crive], la
Rediu, Neam]
(d. 1948, Pia-
t r a - N e a m ] ) .
Profesor, pu-
blicist. Facul-

tatea de Litere [i Filozofie. A fost pro-
fesor la mai multe [coli din ]ar\ [i la
Liceul „Petru-Rare[”. Prefect de
Neam], senator [i deputat. A vorbit la
dezvelirea statuii lui Kog\lniceanu din

REMEMOR|RI NEM}ENE
[

(urmaare ddin ppaag. 99)

INEGALIT|}I EDUCA}IONALE ~N ROMÂNIA
otrivit ultimului Raport asupra st\rii `nv\]\mân-
tului elaborat de MECTS num\rul persoanelor
angajate `n `nv\]\mânt este de 386.657, `n
sc\dere fa]\ de anul precedent cu 2,3 puncte
procentuale.

La nivelul fiec\rei categorii de personal din
sistemul de educa]ie se `nregistreaz\ sc\deri
ale afectivelor de angaja]i, personalul adminis-

trativ [i personalul didactic auxiliar `nregistrând cea
mai mare sc\dere. ~n anul [colar 2010-2011 num\rul
personalului didactic a fost de 268.679 persoane, cele
mai importante sc\deri `nregistrându-se `n `nv\]\mân-
tul primar, `n cel gimnazial [i `n cel profesional. 

M\surile recente privind reducerile de posturi din
`nv\]\mânt sunt reflectate `n situa]iile statistice astfel:

– La nivel general popula]ia [colar\ este `n
sc\dere, aceasta reducându-se treptat `n perioada
2001-2011;

– ~n ultimul deceniu aproape 80% din popula]ia `n
vârst\ de [colarizare (7-23 ani) a fost cuprins\ `n sis-
temul  educa]ional.  ~n ultimii 2 ani rata de participare
s-a redus la aproximativ 78%. Popula]ia [colar\ femi-
nin\ are o rat\ de participare mai mare fa]\ de popu-
la]ia [colar\ masculin\ la toate nivelurile de educa]ie; 

– Ultimii 3 ani marcheaz\ semnale pozitive privind
participarea la `nv\]\mântul obligatoriu de 10 ani, rata
brut\ de cuprindere fiind de peste 96%;

– ~n ultimii ani a sc\zut rata de participare la
`nv\]\mântul superior. De asemenea [i rata de partici-
pare a adul]ilor (25-64 ani) la formare continu\ este `n
sc\dere;

– Copiii din România stau `n [coal\ `n medie 16,3
ani.

Se men]in diferen]e importante `ntre mediul urban
[i rural (de peste 1 an) privind durata de frecventare a
`nv\]\mântului primar [i gimnazial. Se poate afirma
c\, `n medie, un elev din mediul urban urmeaz\
`nv\]\mântul primar cu 0,4 ani mai mult [i `nv\]\mân-
tul gimnazial cu 0,7 mai mult decât un elev din mediul
rural. Datele eviden]iaz\ necesitatea continu\rii [i
diversific\rii m\surilor de promovare a accesului egal
la educa]ie. 

~n ceea ce prive[te rata de tranzi]ie de la
`nv\]\mântul gimnazial la `nv\]\mântul liceal, peste
90% dintre elevii de clasa a VIII-a intr\ la liceu.
Aceast\ cre[tere este o consecin]\ a m\surii de desfi-
in]are a SAM-urilor. 80% dintre absolven]ii de bacalau-
reat `[i continu\ studiile `n `nv\]\mântul superior. Se
p\streaz\ [i aici diferen]e pe genuri: 86% dintre fetele
care iau bacalaureatul `n seria curent\ intr\ `n
`nv\]\mântul superior [i numai 74% dintre b\ie]ii cu
bacalaureat urmeaz\ facultatea.

Rata de absolvirea a `nv\]\mântului superior, cu

sau f\r\ diplom\ de licen]\, `nrgistreaz\ o sc\dere,
ajungând la 65,4% `n anul universitar 2009-2010. este
interesant de remarcat sc\derea accentuat\ a ratei de
absolvire `n cazul fetelor [i men]inerea tendin]ei
ascendente a ratei de absolvire `n cazul b\ie]ilor.

Indicatorii referitori la rezultatele educa]iei pe pia]a
muncii reprezint\ repere importante pentru m\surarea
eficien]ei externe a sistemului educa]ional [i
eviden]iaz\ m\sura `n care [coala se coreleaz\ cu
cerin]ele sociale. Astfel rata de ocupare a tinerilor (15-
24 ani) a sc\zut `n ultimii ani, ajungând la 23,5%, mult
redus\ fa]\ de `nceputul anilor 2000, cel mai probabil
ca o consecin]\ a crizei economice actuale.

Inegalit\]i eeduca]ionale ppentru
copiii ddin RRomânia

laton spunea c\ „dac\ omul nu a primit decât o
educa]ie defectuoas\ sau rea, el devine cel mai
`ngrozitor animal pe care l-a produs p\mântul.
De aceea legiuitorul trebuie s\ fac\ din educa]ia
copiilor prima [i cea mai serioas\ din pre-
ocup\rile sale”. 

Principalele cauze pentru care egalitatea
de [anse nu este asigurat\ `n institu]iile de

educa]ie din România sunt:  S\r\cia  Mirajul
str\in\t\]ii Minorit\]ile se confrunt\ cu un tratament
inegal Copiii care difer\ `ntre ei  Copii [i tineri cu
nevoi educa]ionale speciale.

Am putea oferi tuturor copiilor acelea[i [anse prin:
 Motivarea elevilor pentru [coal\ prin: entuzias-

mul profesorilor, relevan]a materialului, organizarea
lec]iei, nivelul de dificultate al materialului, implicarea
elevilor, diversitate, rela]ia profesor - elev;
 Toleran]a [i acceptarea diferen]elor individuale

(etnie, religie, ras\, copii cu CES etc.)
 Dotarea [colilor cu material didactic;
 Revizuirea [i simplificarea curriculum-ului
Realitatea din [colile noastre ne arat\ c\ acestea se

confrunt\ cu dificult\]i `n promovarea egalit\]ii de [anse
pentru c\ exist\ diferen]e de statut social, discriminare
de etnie, gen [i dezinteres, indiferen]\, intoleran]\.

Strategii didactice care ofer\ oportunit\]i egale de
`nv\]are:

– Utilizarea unor criterii comune de evaluare;
– Oferirea tuturor elevilor a unei cantit\]i egale de

aten]ie,`ncurajare, considera]ie;
– Crearea unor a[tept\ri egale pentru fete [i b\ie]i

`n ceea ce prive[te succesul activit\]ilor de `nv\]are;
– Alegerea unor metode didactice care s\ ia `n

considerare aptitudinile, nevoile, interesele elevilor.
De[i [coala tinde s\ preia rolul educativ al comu-

nit\]ii, familiei m\surile economice din ultimii ani au

afectat `ndeosebi popula]ia de la ora[ prin cre[terea
[omajului, a ponderii salariilor mici, deteriorarea veni-
turilor etc. Aceast\ situa]ie poate s\ contribuie la
sporirea ratei de copii ne[colariza]i, cu abandon [colar
[i a celor cu e[ec.

Totu[i, atitudinea membrilor comunit\]ii urbane
fa]\ de [coal\ (inclusiv a celor defavoriza]i economic [i
cultural, a celor situa]i la confluen]a culturii urbane cu
cea rural\) este mai deschis\ spre [coal\, necesitatea
absolvirii unui num\r de ani de studii (cel pu]in
`nv\]\mântul obligatoriu) fiind imperioas\ `n perspecti-
va ob]inerii unei slujbe, care reprezint\, `n general, sin-
gura modalitate de asigurare a condi]iilor de existen]\,
mai mult sau mai pu]in precare. 

Rezultatele [colare ale elevilor sunt, de aseme-
nea, afectate de frecventele reforme din sistem.
~mbun\t\]irea calit\]ii educa]iei pentru elevii situa]i `n
zone defavorizate sau care reprezint\ popula]ii deza-
vantajate, implicit ameliorarea rezultatelor [colare la
nivelul educa]iei de baz\, facilitându-se astfel inte-
grarea profesional\ [i social\ este un obiectiv impor-
tant asumat de ministerul educa]iei. ~n acest sens, se
impune dezvoltarea unor programe de educa]ie priori-
tar\ care s\ cuprind\ strategii de solu]ionare a proble-
melor, alternative educa]ionale, suport material [i
metodologic suplimentar, implicit noi modalit\]i de for-
mare a formatorilor.

Egalitatea dde [[anse `̀n eeduca]ie
pentru ccopiii ddin mmediul rrural

n prezent, dou\ milioane de români lucreaz\ `n
str\in\tate, dintre care au unul sau mai mul]i
copii. ~n regiunea NE, 30-40% dintre copiii din
mediul rural au r\mas `n grija rudelor,sau asis-
ten]ilor maternali, p\rin]ii fiind pleca]i la munc\
`n str\in\tate. S-au constatat [i situa]ii extreme
când copilul r\mâne total abandonat [i
autorit\]ile trebuie s\ aib\ grij\ de el.

{colilor din mediul rural le revin urm\toarele func]ii
de baz\:

S\ asigure cerin]ele specifice de educa]ie ale
elevilor `n conformitate cu pia]a for]ei de munc\ local\,
dar, `n acela[i timp, nivelul achizi]iilor s\ fie
asem\n\tor cu cel al elevilor din urban, [i s\ sprijine
dezvoltarea cultural\ a comunit\]ii, institu]ia [colar\
asumându-[i rolul de „centru cultural” al acesteia.

~n toate cele trei regiuni de dezvoltare, NV [i NE [i
Bucure[ti – Ilfov, au fost descoperite unit\]i [colare
care se confrunt\ cu una sau mai multe din
urm\toarele probleme:

– unit\]i [colare situate `n localit\]i izolate;
– local [colar necorespunz\tor, `n stare avansat\

de degradare;

P
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{coala [i via]a

iatra-Neam] (19.05.1913). Text
publicat `n bro[ur\.
 21/1925 - n. Sofia

Burcule], la Români, Neam].
Profesor emerit, publicist.
Facultatea de Pedagogie [i
Ps i ho l og i e ,

Bucure[ti. Inspec-
tor [colar, director
al Casei Corpului
Didactic Neam]. A
contribuit la apari]ia
Revistei „Preocu-
p\ri didactice”
(1970). Este autoa-
re a volumul „Rolul
[i locul educatorului

`n procesul de modernizare a
`nv\]\mântului”  (1970). La mul]i
ani!

 24/1938 – n. Rodica
Teof\nescu-CCocan la Stroie[ti,
Boto[ani. ~n copil\riei, a locuit la
Girov, Neam]. Dup\ absolvirea
Facult\]ii de Filologie a
Universit\]ii Bucure[ti (1959) va
preda la Colegiul de Informatic\
din Piatra-Neam] pân\ `n anul
1995. A debutat `n Revista
„România literar\” (39/1972) cu
proz\ scurt\, colaborând apoi

cu diverse eseuri `n presa cultural\.
Activitatea `n domeniul literar v-a fi
apreciat\ [i cu Marele Premiu la

Concursul Na]ional de Proz\ „Mihail
Sadoveanu” (1996). Volume:
„Lumini pe Valea Crac\ului. Girov -
oameni [i tradi]ii”, 2003; „Jurnalul
unui cre[tin”, 2005; „Sedentarii”,
2010. La mul]i ani! 
 Teodor VVarahil MMoraru, la

Neagra {arului, Suceava (d. 14. 06.
1999). Academia de Arte
Frumoase, Ia[i. Arhimandrit, pictor,
publicist. A f\cut parte din grupul de

studen]i care,
condu[i de N.
N. Tonitza,
picteaz\ M\-
n\stirea Dur\
(1935-1937).
Debut expo-
zi]ional la
Salonul Ofi-
cial al Moldo-
vei (1943). A
pictat mai
multe biserici din Bac\u, Neam]
[i Ia[i. A participat la Cenaclul lit-
erar „Petrodava”. Volumul „Ecouri
[i umbre `n z\ri de lumin\”
(1995).

REMEMOR|RI NEM}ENE

P

INEGALIT|}I EDUCA}IONALE ~N ROMÂNIA
unit\]i [colare f\r\ local propriu sau cu spa]iu

[colar improvizat [i/ sau insuficient;
[coli cu efective [colare `n cre[tere [i f\r\

spa]iu corespunz\tor;
– unit\]i [colare situate la distan]\ mare

fa]\ de domiciliul elevilor, cu drumuri greu prac-
ticabile, diferite riscuri [i/ sau f\r\ mijloace de
transport;

– [coli situate `n localit\]i cu acces redus la
mijloace de informare [i documentare, la distan]\
mare fa]\ de ora[;

– personal didactic necalificat;
– unit\]i [colare cu efective reduse de elevi, `n

continu\ sc\dere;
– unit\]i cu popula]ie [colar\ provenit\, `n majori-

tate, din familii cu condi]ii materiale precare [i cu un
nivel redus de instruire;

– unit\]i [colare cu fenomene accentuate de
absenteism, abandon [colar, ne[colarizare, analfa-
betism (la clasele V-VIII), ̀ n multe cazuri datorit\ re]iner-
ii copiilor de c\tre familie pentru activit\]i agricole;

– [coli cu popula]ie provenit\, `n majoritate, din
minoritatea etnic\ a romilor care are probleme privind
[colarizarea (absenteism, abandon [colar, ne[colari-
zare, analfabetism).

Proiecte derulate: Proiectul pentru ~nv\]\mântul
Rural (PIR); Bursa, o [ans\ pentru copiii din mediul
rural; C\l\torie educativ\ `n lumea satului; {ansa la
educa]ie pentru copiii din mediul rural; Proiectele deru-
late De ONG-uri, cu sprijinul MECTS [i-au propus s\
ofere elevilor din zonele s\race [i izolate acces la
educa]ie de calitate, servicii de consiliere [i `ndrumare
socio-educa]ionala, cu scopul de a reduce decalajul
dintre ace[tia [i cei din mediul urban.

Egalitatea dde [[anse `̀n eeduca]ie
pentru ccopiii rromi

na dintre provoc\rile cu care se confrunt\ medi-
ile social-economice [i culturale sau civice din
România o constituie problematica educa]iei
copiilor romi. Ea face parte dintr-o problematic\
mai larg\, [i anume cea a copiilor afla]i ̀ n situa]ii
de excluziune, de marginalizare din diferite
motive, necesitând abord\ri nuan]ate `n func]ie
de mai mul]i parametri specifici: mediu de rezi-

den]\, apartenen]a la un grup minoritar etnic, aparte-
nenta la o grupare social\ cu un statut economic mini-
mal etc. Marginalizarea romilor (cel mai adesea nede-
clarat\) merge de la atitudinea mai pu]in binevoitoare
fa]\ de elevi, a[ezarea lor `n ultimele b\nci pân\ la
l\sarea de izbeli[tea [colilor [i claselor `n care `nva]\
copiii rromi. Prin programe [colare specifice copiii romi

trebuie educa]i pentru a contribui la dezvoltarea [i
ap\rarea valorilor democratice, dobândind `nc\ de pe
b\ncile [colii cuno[tin]ele, deprinderile, atitudinile [i
abilit\]ile necesare integr\rii `n societate, respectului
pentru drepturile [i identit\]ile celorlal]i.

Indicatori privind popula]ia rom\:
– 20% dintre copiii romi frecventeaz\ gr\dini]a;
– 20% nu sunt `nscri[i la [coala;
– 30% abandoneaz\ [coala `nainte de absolvirea

ciclului gimnazial;
– 50% sunt analfabe]i sau

semianalfabe]i.
Copiii romi formeaz\ o categorie

aparte de risc. Unit\]ile [colare se con-
frunt\ cu o serie de dificult\]i printre care:

– nefrecventarea regulat\ a cursu-
rilor;

– p\r\sirea localit\]ii pentru perioade
lungi de timp;

– dezinteresul p\rin]ilor pentru
finalizarea cursurilor, invocând starea material\ pre-
car\;

– ne`mplicarea [i lipsa de colaborare a
comunit\]ilor rome cu institu]iile [colare.

Pentru copilul rom de multe ori chiar [coala devine
un element traumatizant pentru copilul rom pentru c\:

– O dat\ ajuns la [coal\ `ntreg sistemul s\u de va-
lori [i norme ale educa]iei din familie este r\sturnat;

– Chiar dac\ `ncearc\ s\-[i uite identitatea [i s\
devin\ cât se poate de „român”, acest lucru nu este
r\spl\tit cu o `ncredere real\.

~n ultimii ani `n România au fost implementate pen-
tru copiii romi mai multe proiecte `n domeniul educa]iei.
Amintim câteva dintre ele: Educa]ia copiilor romi –
calea spre un loc de munc\ stabil; {coala – o [ans\
pentru fiecare; Dincolo de zid; Copiii romi vor s\ `nve]e;
Copiii romi se preg\tesc pentru gr\dini]\; etc. ~n cadrul
acestor proiecte au fost organizate programe de
educa]ie de tipul „[coal\ dup\ [coal\” [i „a doua [ans\”
pentru a reduce fenomenul de p\r\sire timpurie a [colii
prin cre[terea particip\rii la sistemul de educa]ie. 

Egalitatea dde [[anse ppentru ccopiii
cu CC.E.S.

n România copiii cu dizabilit\]i au acces la
diferite forme de educa]ie [i pot fi `nscri[i, `n
func]ie de gradul de dezabilitate, `n sistemul de
`nv\]\mânt special sau `n `nv\]\mântul de
mas\. Pân\ `n anul 2000, unele [coli speciale
au de]inut internate `n care copiii care prove-
neau din alte localit\]i locuiau `n timpul
s\pt\mânii. ~n week-enduri [i vacan]e [colare,

copiii reveneau acas\, `n familiile lor. ~n anul 2000

internatele au fost transformate ̀ n centre de plasament
aflate sub coordonarea Direc]iei pentru Protec]ia
Copilului din fiecare jude]. Datorit\ faptului c\ nu mai
erau internate unele familii au fost nevoite s\ accepte
institu]ionalizarea propriilor copii `ntr-un „centru de
plasament” pentru a-i oferi copilului posibilitatea de a
parcurge [coala.

{colile speciale au semnalat faptul c\ mul]i copii
au fost inclu[i ̀ n ̀ nv\]\mântul de mas\ f\r\ nici un ser-

viciu de sprijin. {colile de
mas\ au fost for]ate s\ inte-
greze un num\r mare de copii
cu deficien]e, f\r\ nici o
preg\tire prealabil\ [i
autorit\]ile locale au remarcat
o cre[tere nefireasc\ a nu-
m\rului de copii institu]iona-
liza]i. Aceast\ situa]ie a
prezentat multe disfunc]ii care
afecteaz\ copiii cu CES [i

care limiteaz\ dreptul lor la educa]ie [i, implicit, la o
via]\ normal\. Pân\ acum, numai un num\r limitat de
[coli de mas\ au devenit [coli integratoare [i au inte-
grat copii cu CES. Nu avem `nc\ `n România [coli
incluzive `n adev\ratul sens al cuvântului, serviciile
educa]ionale de sprijin sunt ineficiente [i prea pu]in
dezvoltate iar mentalitatea comunit\]ii nu s-a
`mbun\t\]it prea mult `n ceea ce prive[te incluziunea
tuturor copiilor `n orice [coal\. 

Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii a promovat câte-
va proiecte la nivel na]ional care s\ creeze premizele
unei reforme coerente [i eficiente:

– Proiectul Phare Twinning Light Accesul la
educa]ie a grupurilor dezavantajate – cu focalizare pe
copiii  cu nevoi  educa]ionale  speciale. Acest proiect
[i-a propus ca finalit\]i realizarea unei evalu\ri a
situa]iei educa]iei speciale `n România, elaborarea
unui Plan na]ional de ac]iune [i a unui Ghid de bune
practici. Proiectul s-a `ncheiat `n anul 2004;

– Strategia Na]ional\ „Ac]iunea Comunitar\” este
un program care a debutat cu o serie de ac]iuni real-
izate de elevi [i cadre didactice de la Christ's Hospital
din Anglia `n [coli din jude]ele Bra[ov [i Ialomi]a.
Strategia va fi implementat\ `n aproape toate jude]ele,
`ncepând cu anul [colar 2004-2005;

– Programul na]ional ~mpreun\, `n aceea[i [coal\
are ca finalitate realizarea debutului [colar al tuturor
copiilor `n [coala de domiciliu.

N.R. Text preluat din volumul – GHID privind ega-
litatea de [anse [i de gen `n Româna, de Alexandra
CORNEA [i Ioana PETREU{, lucrare editat\ de
Sindicatul ~nv\]\mânt Neam], Editura Alfa, Piatra –
Neam] 2012.
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Literatura dasc\lilor
\rb\toarea ~nvierii era aproape [i copiii a[teptau cu ner\bdare vacan]a de Pa[ti.

~n clasa a V-a elevii erau - [i nu erau aten]i la lec]ie ... Se gândeau deja la
ou\le ro[ii, la friptura de miel, la stafidele tol\nite pe cozonacii parfuma]i.

~n spatele clasei, ca de obicei, singur ̀ n banc\, st\tea Vasilic\. Era un elev mai
... deosebit. Nu-[i f\cea temele, nu participa la ore, era un fel de prezent ... ̀ n totali-
tate absent; dar, atunci s-a `ntâmplat ceva, pentru c\ ochii `i sclipeau juc\u[i [i ridi-
ca necontenit mâna s\ r\spund\. De fapt nu r\spundea, c\ nu [tia, dar, astfel, `[i
f\cea sim]it\ prezen]a. Atitudinea lui a fost o surpriz\ pentru mine, de aceea l-am

chemat `n pauz\ s\ discut\m.
– Ce s-a `ntâmplat de e[ti atât de activ la ore, l-am `ntrebat. Nu te-am mai v\zut nicio-

dat\ a[a!
– Am nevoie de o not\ bun\, c\ vine mama!
– Nu `n]eleg ce leg\tur\ are mama cu nota?!
– P\i, vine mama acas\ [i vreau s\-i fac un dar, bani nu

am s\-i cump\r un cadou, a[a c\...
– Atât de mult conteaz\ notele pentru m\mica ta?
– Nu [tiu, nu ne-am mai v\zut de mult ....
– Aha, este plecat\ de câteva s\pt\mâni, ori de câteva luni, am `ntrebat eu.
– Nu, doamna, n-am mai v\zut-o pe mama de când eram `n clasa I!

Instantaneu mi s-a f\cut pielea de g\in\. Am socotit `n gând: patru ani! Nu [i-a mai
v\zut mama de patru ani! Abia atunci mi-am explicat veselia din ochii copilului [i dorin]a
m\rturisit\ de a ob]ine o not\ mai mare.

– Mama vine s\ fac\ cozonac [i ou\ ro[ii, a zis tata c\ o s\ avem [i friptur\, o s\ fim
[i noi `n rândul lumii, adic\ mai boga]i.

Nu aveam pe ce s\-i pun copilului un [apte, totu[i am f\cut-o. ~ntre etica profesio-
nal\ [i sentimentul cald al omeniei cel din urm\ a fost mai puternic. I-am cerut carnetul [i
am ad\ugat [aptele lâng\ un [ir apreciabil de trei [i patru. B\iatul era mândru nevoie
mare de „cadoul” pe care `l va oferi mamei.

A doua zi, `n ultima banc\, cu capul ridicat, numai zâmbet, Vasilic\ radia. Era sp\lat,
tuns [i mirosea a deodorant de bun\ calitate. I-am l\udat c\ma[a [i blugii noi.

– Sunt din Italia, doamna, mama mi i-a adus, `[i l\uda h\inu]ele noi [i curate. 
Vorbea tare [i r\spicat, privea atent de jur `mprejur s\ vad\ dac\ to]i colegii l-au

auzit. Era mândru [i se sim]ea important. 
A mai trecut o zi. Era ultima or\ `nainte de vacan]a de Pa[ti. Credeam c\ puiul acela

de om, cu pielea de ciocolat\, era fericit. 

Surpriz\! 
~n ultima banc\ nu st\tea un copil, ci un munte de triste]e! Avea privirea plecat\, nu

ridica mâna, nu schi]a nici un zâmbet. Când a sunat de pauz\ l-am rugat s\ m\
`nso]easc\ spre cancelarie [i s\-mi explice ce s-a `ntâmplat, pentru c\ nu `n]elegeam
brusca schimbare de atitudine.

M\rturisirea curgea icnit, lacrimile [iroiau pe obr\jorul `mb\trânit, parc\, peste noapte.
– Asear\ tata s-a `mb\tat, i-a furat mamei banii din portofel, a `njurat-o, a b\tut-o [i i-a

zis s\ plece `napoi de unde a venit c\ n-are nevoie de ...nu pot s\ v\ spun ce ... la casa
lui. A b\tut-o r\u, a[a cum m\ bate [i pe mine, când vine aloca]ia [i cump\r\ ]uic\ de la
barul din sat. Dis-de-diminea]\ mama a plecat cu un avion, acolo, la Roma ...

Suspinele `i `ntret\iau cuvintele. Lacrimile se `nnodau `n barb\.
– De-acu n-am s\ mai am nici cozonac, nici ou\ ro[ii, nici friptur\ ... am r\mas iar singur ...

~n jurul nostru, pe culoar, [colarii mai mari sau mai mici
alergau veseli `n toate p\r]ile, prevestind prin zarva lor,
vacan]a care se apropia.

– Puiule, dar tu nu ai niciun prieten care s\-]i fie
aproape? l-am `ntrebat.

– Ba da, `l am pe Viorel, câteodat\ m\ ajut\.
– St\ aproape de tine?
– St\ chiar la mine, doamna, `n grajd. Viorel este un mânzoc, cu el aduc lemne din

p\dure ca s\ mai facem pu]in foc `n sob\. El m\ ascult\ când `i vorbesc [i nu râde de
mine dac\ iau o not\ proast\. El [tie c\ a trebuit s\ aduc acas\ târ[ii de pe deal [i n-am
timp de `nv\]at.

Am luat `n mâna mea pumni[orul care [tergea necontenit izvorul lacrimilor. Palmele
erau pline de b\t\turi aspre. Mâini de om muncit. Abia am reu[it s\-mi st\pânesc nodul
din gât.

Lâng\ noi, un prichindel de clasa a II-a a aruncat nep\s\tor la co[ o bucat\ de
cozonac cu nuc\. Se vedea c\ era foarte proasp\t, probabil copt chiar `n noaptea aceea.
Piticotul nu [tia c\ este un copil fericit. 

Ochii `nl\crima]i ai omule]ului din fa]a mea au urm\rit `ns\, cu jind, felia `nmiresmat\ .... 
....................................................................................................................................... 
La `nceputul acestui an [colar am primit o vedere destul de mototolit\, venit\ tocmai

din Italia, pe ea scria cu litere scâlciate: „Mama m-a luat la ea, sunt depaaaaarte, tocmai
`n Italia. N-am mai luat de atunci niciun [apte. Tanti auguri!”. 

Vasilic\. (Prof. Monica Maricica CRISTEA)

c\ natura e o carte minunat\ de `nv\]\tur\ când o
privim cu puterile vii ale fiin]ei noastre, e deja un
banal adev\r.

... c\ `l ignor\m cu m\re]ia autosuficien]ei e o
indulgent\ acceptare când ne privim.

...c\ uneori z\bovim `ntre o [i ne e o
seduc\toare provocare, un joc pentru....

M\ agitam cu mi[c\rile importante, dintot-
deauna, ale celui p\truns de preocup\ri serioase.
Nepl\cut ca un bâzâit. un `nceput de gând-stare d\dea
târcoale. E senza]ia unei lumi ca o ser\, `n care aten]ia
este atras\ mai ales de ochiurile de sticl\ ce dau spre
lumin\. Un spa]iu cu multe ferestre: ale calculatorului, ale
televizorului, ale c\r]ilor, ale casei [i ale cl\dirilor... E
derutant, u[or ame]itor, s\ o g\se[ti pe cea a c\rei imagi-
ne s\ nu conduc\ spre o minciun\, spre o iluzie, spre o
periculoas\ atrac]ie.

Deodat\, mi-am amintit de pisicu]a care era odinioar\
o p\rticic\ din universul casei noastre. Era un pui `n
neab\tut\ mi[care prin spa]iul `n care s-a pomenit pur [i
simplu. Pentru ea, nu erau importante povestea [i
chemarea unei feti]e ce-o adusese `n lumea noastr\. Dar

era zilnic ceva de f\cut, de c\utat, de aflat. Mari
descoperiri amuzau. Ca: cele mai ne`nchipuite ascunzi[uri
pentru ea sau unele lucruri, pomul de Cr\ciun mi[c\tor,
sora din oglind\, salturile pe crestele mobilelor, u[ile spre
lumi interzise (precum cea de la frigider ori ie[irea spre
palierul blocului). Cel mai mult p\rea c\-i place (nostalgie
a unei libert\]i a câmpului, podurilor sau acoperi[urilor) s\
contemple lumea de la fereastra etajului trei. Avea

momente speciale pentru asta. {i un ritual: prefera s\ fie
singur\, privea mai `ntâi ochiul de sticl\ al ferestrei din
mijlocul camerei, `ntr-o nemi[care p\trunz\toare, apoi
urca tacticos sc\ri]a spre pervaz, special f\cut\ pentru ea.
Adulmeca, intr-un anume fel. aerul de dincolo de fereas-
tr\, cu cine [tie ce vibra]ii `n fiin]a ei. O singur\ dat\ a fost
altfel. Cineva uitase geamul, f\r\ perdea, deschis larg.
Avalan[a miresmelor de afar\ au atras-o. f\când-o s\
z\boveasc\ mai pu]in pe covor. Un salt ca cel obi[nuit pe

mobile [i pr\bu[irea `n gol ar fi `nghi]it-o. Au fost instinctul,
gheru]ele. [ansa care au salvat-o. A sim]it dureros
impactul cu muchia pervazului. De atunci, [tie s\ vad\ fe-
reastra `nchis\ ori deschis\, s\ se apropie de ea. Spre
deosebire de mine, omul, care m\ lovesc neputincios `nc\
de marginile ferestrelor din spa]iul `nconjur\tor.

Ca de pild\, atunci când fereastra televizorului m\
atrage `n spectacolul minciunii sau al iluziilor cu aer de
informa]ie. Iluzia c\ te po]i c\s\tori foarte u[or cu un mil-
ionar [i, dup\ nunt\, s\ na[ti `n direct. C\ po]i câ[tiga
necesarul mosor (ori mai [tiu eu ce) sunând chiar acum.
C\ e mult mai important s\ se stabileasc\ o formul\ de
examene nici prea – prea nici foarte – foarte (rezon, nene
Iancule!), decât s\ `nve]i. C\ a[a se descurc\ lumea pre-
cum se manifest\ fairplay-ul `n sport. Politica n-o lu\m la
socoteal\, c\ci e numai a lor.

Sau atunci când fereastra calculatorului e singurul
spa]iu de joc pentru o existen]\ virtual\. Sau...

{i când te gânde[ti c\ o fereastr\ e calea spre aerul
curat [i spre lumin\...

Cristina POPA

FERESTRELE

VASILIC|

S

utentic, sincer, cunosc\tor al lim-
bii celei mari, noi [i vechi, cu
sufletul [i privirea scrut\toare
`ndreptându-se c\tre ceea ce voi
numi „moartea ultimilor daci”,
scriitorul necunoscut mie se
smulgea din tiparele contempo-
rane, nu se refugia `n cele cla-

sice, ci ie[ea la lume cu o spunere per-
sonal\, pe cât de contemporan\ ca
epos, tot pe atâta de fundamental
filosofic\ `n gândire. C\ci ceea ce m\
impresiona mereu [i din ce `n ce mai
mult nu era doar noutatea subiectului
din prozele sale, ci tragedia unei lumi ce
se crede nemuritoare [i tocmai bag\ de
sam\ c\ se stinge. O consemnare

adânc\, pe care, de la Sadoveanu
`ncoace, nu am mai `ntâlnit-o `n proza
româneasc\, prins\ `ntr-o ]es\tur\
epic\ de mare valoare artistic\.

Dup\ ni[te ani, descoperindu-l pe
autor, aflat la doi pa[i de mine, aici, `n
Neam], am avut obr\znicia s\ scriu un

„cuvânt de `ntâmpinare” la cartea sa „~n
vâltoarea apelor”, cuvânt pe care `l
reproduc ad litteram mai departe.

Cuvânt dde `̀ntâmpinare

B\trânii no[tri spuneau c\ un b\rbat

adev\rat va s\ creasc\ un copil, s\
zideasc\ o cas\ [i s\ pun\ pe rod un
pom. Departe, `ntr-o ]ar\ cu filosofi clasi-
ciza]i, cu compozitori de geniu [i cu
r\zboinici mereu pierdan]i, un uria[ al
literelor lumii, Goethe, parafraza zicala
astfel: Un b\rbat trebuie s\ scrie o carte,

s\ creasc\ un copil [i s\ zideasc\ o cas\.
Autorul acestei c\r]i mult a[teptate [i-

a crescut cum se cade copiii, a s\dit
sumedenie de pomi, [i-a cl\dit
gospod\re[te casa, dar, cu modestie [i
mai cu seam\ cu `n]elepciune, a l\sat la
urm\ cea mai grea [i mai de r\spundere
obliga]ie – cartea.

Departe de a umple doar un gol te-
matic `n literatura român\ contempo-
ran\, „~n volbura apelor” ̀ ntruchipeaz\ o
lume care vine de departe, spre a tr\i tu-
multuos [i a muri dramatic [i inutil `ntr-o
vreme de mondializare imbecil\.

Las la distan]\ orice referire la ta-
lent, cultur\, cunoa[terea unei limbi
uitate, vai! `n profitul universalismului ce
ucide na]iile, `nlocuindu-le cu ham-
burgheri [i coca-cola, [i m\ opresc la
omenescul impresionant [i la cunoa[-
terea adânc\ a sufletului unui popor
muribund (ca s\ se renasc\ din propria
cenu[\?), la oralitatea splendid\ a
spunerii, care atest\ [i dragoste
nem\rginit\ pentru satul natal, [i durere
pricinuit\ de o dezr\d\cinare brutal\,
adev\rat\, ci nu confec]ionat\ dup\

Un scriitor – Constantin Cucu

...

A
(urmaare ddin nnum\rul ttreccut)
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Literatura dasc\lilor

odelul anilor 30 ai veacului tre-
cut, [i un spirit de observa]ie
care vine din l\untru [i pune `n
valoare o tipologie moldav\ [i
rural\, coborâtoare din Neculce,
Creang\ [i Sadoveanu, departe
de campe[trii sudici Preda,
Stancu sau S\raru.

Autorul râde, plânge, lupt\, iube[te,
tr\deaz\ [i se resemneaz\ sub biciul
vremilor, odat\ cu eroii s\i, smulgându-i
cu durere din suflet [i plantându-i cu
dragoste `n cugetul cititorului, spre
neuitare. Atâta via]\ autentic\, transfi-
gurat\ artistic, [i atâta dragoste pentru

satul natal nu au pereche, prin adev\r [i
me[te[ug, `n proza noastr\ contempo-
ran\. De departe doar, adie abia ghicit
un parfum de liliac, ivit dintr-o iubire
similar\, olteneasc\.

Pentru cei care, ca mine, au
r\d\cini `n vechiul sat moldovenesc,
cartea este o alinare [i o pricin\ de a
slobozi o lacrim\. Pentru ceilal]i, o isto-
rie vie, colorat\ [i dinamic\, deseori
tragic\, a ceea ce am fost noi, pl\ie[ii
r\ze[i, moldovenii de sub munte... {i nu
vom mai fi!

(TTextul iintegraal,, `̀n eedi]iaa eelecctronicc\)
Mihai Emilian MANCA{

Un scriitor – Constantin Cucu

m

Concurs na]ional de crea]ie
`n limba englez\

~n cadrul Anului European al Cet\]enilor,Asocia]ia Shakespeare Scholl pen-
tru Educa]ie a lansat cea de-a cincea edi]ie a concursului na]ional de crea]ie `n
limba englez\. Temele propuse pentru eseuri reprezint\ o provocare: participan]ii
trebuie s\ `[i imagineze c\ sunt pre[edin]ii unui stat european nou, pe care `l pot
concepe `n mod personal. Cei care vor s\ participe la concurs `[i pot `nscrie
eseurile `n limba englez\ pe tema dat\ pân\ la 24 martie, pe site-ul http://shake-
speare-school.ro/engleza-adolescenti/essay-competition. Câ[tig\tori vor fi
recompensa]i cu tabere de dou\ s\pt\mâni la University College London [i
Harrow House International College, cu tabere de englez\ la B\i[oara, cursuri de
limba englez\ la Shakespeare Scholl, taxe de `nscriere la examene Cambridge,
c\r]i [i dic]ionare. Profesorul care va avea cei mai mul]i concuren]i `nscri[i va
putea participa gratuit, ca `nso]itor de grup, `ntr-o tab\r\ de dou\ s\pt\mâni `n
Anglia, iar urm\torii 20 de profesori vor primi cursuri de training online.

Motto: Prieten `mi este Plato, dar mai prieten
`mi este adev\rul

Aristotel

esigur, mul]i `[i aduc aminte de P\uli[, locali-
tatea de pe Mure[, lâng\ Lipova, unde un
deta[ament de solda]i români, majoritatea cu
termen redus, elevi ai {colii de Subofi]eri de la
Radna, au `nfruntat mai multe batalioane de
nem]i [i unguri care `ncercau s\ p\trund\ `n
inima Transilvaniei. Unul dintre acei solda]i,
care a sc\pat cu via]\, dup\ cum mi-a m\rturi-

sit el `nsu[i, a fost [i Traian Cicoare. 
~nainte de 1989, despre

eroismul tinerilor de la
P\uli[ s-a vorbit mult, s-a
f\cut, mi se pare, [i un film.
~n jude]ul Neam], Traian
Cicoare, dup\ câte `mi
amintesc, nu prea a fost
folosit de propaganda
comunist\. Explica]ia ar fi
c\ eroul nostru nu avea
origine social\ „s\n\toas\”.
Dup\ `nfiin]area jude]elor,
1969, domnul Cicoare a
ajuns `n Piatra-Neam] [i a c\p\tat func]ii de r\spun-
dere `n `nv\]\mânt [i cultur\, cu siguran]\, a devenit [i
membru al Partidului Comunist Român. Altfel nu se
putea s\ fii director de [coal\ sau inspector la cultur\.

Traian Cicoare nu a fost numai un om al catedrei,
ci [i un publicist, cu prec\dere `n domeniul profesiei
sale, istoria. Nu a scris opere fundamentale, de[i ar fi
putut face [i acest lucru, având preg\tire suficient\.
Via]a de provincie, lipsa unui mediu universitar, care
s\-i fi fost imbold, l-au limitat la studiul istoriei locale,
recte a jude]ului Neam], descris\, redat\ `n articole,
eseuri, unele de cert\ valoare [tiin]ific\, nu numai
publicistic\, informativ\.

Recent Domnul Constantin Bostan, directorul
Bibliotecii Jude]ene a adunat o parte din articolele
domnului Cicoare [i le-a publicat `ntr-un volum
cuprinz\tor, 458 de pagini. Este o lucrare executat\
dup\ toate regulile [tiin]ifice. Cuprinde indici de nume,
de localit\]i, substan]iale note de subsol, tabel crono-
logic. Volumul este deosebit de util pentru cei care vor
s\ cunoasc\ date din istoria jude]ului Neam], `n spe-
cial informa]ii despre personalit\]ile importante, care s-
au n\scut pe aceste meleaguri sau au avut destule
tangen]e cu oameni de pe aici.

Cartea „Oameni, locuri [i comori spirituale din
]inutul Neam]” este scris\ nu numai de un `mp\timit
cercet\tor de istorie, dar [i de un adev\rat patriot,
cuprinde nu numai date seci, ci [i judec\]i de valoare,
aprecieri asupra evenimentelor [i oamenilor nem]eni [i
de aiurea. Din aceast\ perspectiv\, Traian Cicoare,

prin Constantin Bostan, pune la dispozi]ia [colii
nem]ene un valoros instrument de instruc]ie [i
educa]ie, iar cine vrea s\ aduc\ complet\ri are un
model de lucru.(…)

Cât Traian Cicoare se afla la [coal\, aveam cer-
curi pedagogice `mpreun\. Discutam adesea proble-
me de filozofie. D. D. Ro[ca era preferin]a lui. ~i fusese,
se pare, profesor. Eu ̀ i spuneam despre profesorii mei.
Discutam [i probleme de istorie. Despre modul de pro-
duc]ie asiatic, de pild\. Era la curent cu toate nout\]ile
istorice; marxiste, la vreme aceea. Nu-mi aduc aminte
s\  fi criticat  comunismul.  S\-i  fi fost fric\ de mine?
N-avea de ce. La [edin]ele lunare ale profesorilor de
[tiin]e sociale am fost ridicat de mai multe ori `n
picioare. Eram considerat un paria, fiindc\ mai comen-

tam, nu-mi notam tot ce spuneau activi[tii. Cred c\ unii
colegi `[i mai amintesc de acele momente. Dar dup\
r\zboi…

~n concordan]\ cu mottoul scris, dar [i cu sine ira
et studio, trebuie s\ ar\t c\ spiritul comunist s-a infil-
trat, voit sau nu, [i `n modul lui de a trata problemele –
articolele publicate de domnul Cicoare fiind pline de
festivism, de epitete laudative, de patriotism local.
Apoi, aproape nu exist\ articol `n care s\ nu se arate
rolul nefast pe care l-a avut comunismul asupra
românilor, o abordare a problemelor numai `n alb [i
negru. Totul, `nainte sau dup\ comunism, este lumi-
nos, totul `n comunism este numai negru. 

De la un asemenea mod de privire s-a ajuns la
ideea c\ orice schimbare `n via]a oamenilor ar trebui
s\ fie considerat\ un rezultat al ac]iunii dure a partidu-
lui comunist. A[a s-a ajuns [i la confuzia ca unele per-
soane cu pedepse de drept comun s\ se considere
victime ale comunismului. Nu mai vorbesc c\ unii fo[ti
membri ai PCR, activi[ti intransigen]i, consider\ c\ au
fost damna]i s\ primeasc\ carnetul ro[u de partid doar
pentru c\ func]iile ce le aveau le-o impunea.

O asemenea imagine `ntâlne[ti `n articolul despre
C\t\lin Stupcanu, fost profesor de istorie, fost redactor
la ziarele „Flac\ra”, „Ceahl\ul”, „Steagul ro[u” Bac\u,
director al Muzeului Jude]ean. Asemenea func]ii nu
veneau de la Dumnezeul ceresc, ci de la unul destul
de p\mântean. Subsemnatul a fost coleg cu C\t\lin
Stupcanu la ziarul „Flac\ra”. Pot spune c\ era un bun
coleg, eram chiar prieteni. ~i cuno[team p\rin]ii cu mult
`nainte de a-l cunoa[te pe el. Agripina Stupcanu era
profesoar\, a fost mult timp directoare, respectat\ de
subalterni; so]ul ei, Valeriu Stupcanu era `nv\]\tor, cu
o preg\tire superioar\, deasupra multor colegi.

Drumul `n via]\ al lui C. S. a fost influen]at nu

numai de calit\]ile lui intelectuale sau de educa]ia
primit\. So]ia lui, Aurora, era rud\ apropiat\ cu fostul
primar al municipiului Piatra-Neam], apoi secretar pe
probleme economice al comitetului jude]ean de partid,
tovar\[ul Angelescu, un om de-altfel deosebit, raportat
la felul de a fi al altor activi[ti. A[a a ajuns C\t\lin
redactor la „Flac\ra”. La desfiin]area ziarului, la
sfâr[itul anului 1964, [i-a g\sit loc imediat `n speciali-
tate, profesor la {coala General\ Nr. 1. Apoi, e drept
cu unele sincope de moment, [i-a continuat drumul de
ziarist. Dup\ ce ziarul „Ceahl\ul” a devenit
bis\pt\mânal, `l `ntâlnim ca director al muzeului.
Frumoas\ prigoan\ comunist\! Nu? So]ia, Aurora
Stupcanu, Roua cum `i ziceau apropia]ii, profesoar\
de istorie, preda [tiin]ele sociale, printre care filosofia
[i economia politic\, la Liceu „Petru Rare[” [i a fost
numit\ [i [efa cercului pedagogic al profesorilor de
filosofie. Ca om, era o coleg\ excep]ional\, dar nu
pentru aceasta a primit func]iile.

Am amintit pe C\t\lin Stupcanu [i articolul profe-
sorului Traian Cicoare nu pentru a le ponegri memoria,
ci pentru a ar\ta c\ via]a este foarte complex\, c\
oamenii au interese, idealuri, dorin]e [i pentru a ajunge
la ele fac eforturi, dau din coate, studiaz\, apeleaz\ la
prieteni, rude. E bine? E r\u? Poate e dincolo de bine
[i de r\u, cum ar zice Nietzsche. ~n orice caz e real, e
[i actual.

Prezentul este [i mai dur. Exista la Liceul Forestier
din Piatra-Neam] un profesor de filozofie La o lec]ie
deschis\ f\cea eforturi imense pentru a demonstra c\
religia e un opiu pentru popor, c\ Dumnezeu nu exist\.
Imediat dup\ 1989, a ̀ nfiin]at un partid a c\rui sigl\ era
o cruce. Un altul, Dumnezeu s\-l ierte, vroia s\

demonstreze cum e cu reli-
gia, o minciun\, o inven]ie a
capitali[tilor pentru a exploa-
ta popoarele. S\-l fi v\zut cât
de bisericos era dup\ 1989.
Dar, a[a-i românul. Istoria
ne-a fost [i ne este vitreg\.
Trebuie s\ ne strecur\m
printre meandrele ei, pentru
a rezista. Firea poporului a
intrat `n sângele indivizilor.

Citind cartea, am r\mas
[i cu o nedumirire. Una din

personalit\]ile de prima m\rime a istoriei neamului
care a trecut [i pe la Piatra-Neam], este mare[alul Ion
Antonescu. De la Piatra-Neam], parc\, a ordonat:
Osta[i! V\ ordon, trece]i Prutul! pentru Eliberarea
Basarabiei. Merita m\car o `njur\tur\, dac\ nu un
amplu eseu despre personalitatea lui controversat\.
Cine dracu [i-o fi b\gat coada?

Emil BUCURE{TEANU

ROMÂNUL

D
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Studii [i sinteze

O]iosul calvar sau Istoria [i memoria
ine `[i uit\ istoria este condamnat s\ [i-o
repete. Mai ales ceea ce n-ar trebui repetat.
Chiar, e de ne`n]eles de ce adev\rurile cele
mai elementare – risc\m un solecism – sunt
cele mai suveran ignorate [i, pe cale de con-
secin]\, cele mai pasibile de a ne face de
râs. Probabil deoarece, cum spune un alt

proverb, „românului `i place s\ gre[easc\ pov\]uit”.
La nivel individual, asta se cheam\ c\po[enie [i
autoimportan]\, o form\ endemic\ de hipoautism.
La nivel macrosocial, asta ar putea fi o caren]\ de
con[tiin]\ social\, defectul nostru na]ional.

Oricum [i ori de ce, panorama social\ [i
politic\ din ultima vreme - ultimele luni sau ultimele
decenii - ne face [i mai melancolici când ne gândim
cum „tot ce-a fost ori o s\ fie / ~n prezent le-avem
pe toate”, cum uit\m de la un an la altul [i de la
mân\ pân' la gur\ gre[elile pe care le-am f\cut ori
am tolerat s\ se fac\, repetând parc\ un balet me-
canic de ceas medieval. Atunci, zicem noi, nu e lip-
sit de importan]\ s\ ne amintim câte ceva, luând-o
nu de la Adam [i Eva, nici de la clasica pereche de
str\buni (Traian [i Decebal), ci mai dincoace, mai
dinainte de '89. Dac\ se va mai putea. Dac\ mai
poate fi de folos.

*

Barometrul ccredibilit\]ii. Istoria acestor vremuri
abia revolute `nc\ nu s-a scris, `n orice caz nu `n
forma exhaustiv\ [i obiectiv\ pe care o presupune
coeren]a unui asemenea demers. Nici nu e proba-
bil s\ se scrie curând, atâta vreme cât percep]ia
despre ea, atât oamenilor de rând, cât [i a specia-
listului, nu se poate suficient obiectiva. Este de
domeniul eviden]ei c\ nu ppoate ffi vvorba dde oo aana-
liz\ llucid\ a epocii cât\ vreme orice pomenire a
unui eveniment subsecvent epocii treze[te `n
fiecare receptor o (`nc\) puternic\ reac]ie afectiv\
de oroare sau enervare (cel mai frecvent), de nos-
talgie (vai, din ce `n ce mai des, pe mm\sur\ cce ccon-
fruntarea ccu ddezagrementele nnoii eepoci sse ffac mmai
resim]ite), `̀n ccel mmai bbun ccaz de ironic dispre] (la ccei
care aau rreu[it, ffie [[i ppar]ial, ss\ sse ddeta[eze ssau lla
noile ggenera]ii, cc\ci ccei cce ss-aau nn\scut ddup\ ddecem-
brie ''89 ssau iimediat `̀nainte aau, iiat\, ppeste ddou\zeci
de aani). 

Este de domeniul eviden]ei c\ obiectivarea este
imposibil\ (vorbim, ddesigur, dde ccei cce aau pperceput
con[tient pperioada ssuspomenit\), cc\ci pprea

cumplite aau ffost rrestric]iile aacelei pperioade, nnu ddoar
`n pprivin]a nnivelului dde ttrai aal ooamenilor, cci mmai aales
`n privin]a dispre]ului suveran pentru demnitatea
uman\, pentru individualitate [i pentru componenta
ei ra]ional\, pentru aa mmai ffi pperpetuat\ ddup\ ddis-

pari]ia eei: ppsihicul uuman sse ggr\be[te `̀ntotdeauna ss\
uite ((sau ddoar ss\-[[i rreprime) eexperien]ele mmutilante,
este uun rreflex dde aautoprotec]ie. Tot astfel cum
ascultam, prin anii '70 cu o deferen]\ plictisit\
pove[tile celor ce avuseser\ de suferit `n perioada
Canalului [i a colectiviz\rii, tentativa de a face cu-
noscute realit\]ile acelei perioade revolute gene-
ra]iei tinere de azi, consumiste [i centrate pe pro-
priile nevoi [i interese, nu poate trezi acesteia decât
o reac]ie de ner\bdare. 

O tendin]\ social\ de obiectivare este de a[tep-
tat, fie [i la modul empiric, dac\ nu cumva se va
`neca `n ignorarea suveran\ a istoriei na]ionale, `n
acest secol al XXI-lea, secol al cosmopolitismului [i
al globaliz\rii. Dar considerentele de mai sus nu fac
decât s\ argumenteze c\ nu numai comunicarea
artistic\, dar [i cea [tiin]ific\, orice ffel dde ccomuni-
care eeste pputernic ddependent dde rreceptivitatea
ascult\torului, dde iinteresul ((sau ddezinteresul) ppe
care ii-ll ttreze[te ttema ccomunic\rii, `nainte chiar de
modalitatea de tratare a temei, de concordan]a de
opinii, de mai puternica sau mai slaba reac]ie afec-
tiv\ asociat\ prin reprezent\ri care, adesea, nu ]in
de con]inutul comunic\rii ci de fondul aaperceptiv
comun, altfel spus, de orizontul de a[teptare al
receptorului. 

Orice ttentativ\ aa uunui iistoric dde aa aaborda eepoca
dintr-oo pperspectiv\ oobiectiv\ eeste llovit\ dde nnulitate
din ccauza aa ccel ppu]in uunuia ddintre uurm\toarele
impedimente:
 Polarizarea oopiniei. Fie c\ va sup\ra pe cei

care au avut mult de suferit `n perioada structurilor
comuniste (mari nedrept\]i]i sau, pur [i simplu,
temperamente mai pu]in stoice, exasperate de
absurditatea abuzurilor comise), fie c\ va sup\ra pe
cei care, fie [i `n secret, regret\ epoca (nu neap\rat
pentru c\ au fost favoriza]i ai ei, poate doar pentru
siguran]a vie]ii cotidiene pe care o v\d ast\zi
scurgându-li-se printre degete), un istoric obiectiv,
care se str\duie[te s\ arate epoca a[a cum a fost,
desp\r]ind binele de r\u (`n m\sura `n care este
`nsu[i capabil de obiectivare absolut\), va fi privit
cu suspiciune sau [i mai r\u, acuzat de partizanii
fiec\reia dintre aceste concep]ii extreme c\ este
aservit p\r]ii opuse („vândut” cosmopolitismului sau
„vândut” criptocomuni[tilor).
 Reaua ccredin]\. Extrem de des se poate

constata c\ printre liderii de opinie ai zilelor noastre
apar aceia care sunt cunoscu]i a fi f\cut parte din
nomenclatura perioadei revolute; extrem de des
afl\m c\ mai to]i noii lideri se dovedesc personaje
legate de nomenclaturi[tii de alt\dat\ prin grade de
rudenie, prin interese, afinit\]i sau clientelism. Sau
au fost propulsa]i pe orbita reu[itei politice prin
colaborarea cu politica politic\. Ra]ionamentul refu-
tativ al omului de rând este legat de prea anorexica
„schimbare la fa]\” a regimului, de versatilitatea
celor de alt\dat\, de faptul c\ orice pozi]ie proemi-

nent\ `n noile structuri este rezervat\ tot celor ce
„au rela]ii” [i care „se pot aranja”. Ceea ce, dup\
cum se pare, este tot mai pertinent dovedit de
evolu]iile vie]ii politice [i a campaniilor succesive de
neo-„demasc\ri” din ultima vreme.

(TTextul iintegraal,, `̀n eedi]iaa eelecctronicc\)
Ada POPOVICI

C

Cum produce [coala româneasc\ tâmpi]i
ecent, la `nceputul lunii februarie, a ap\rut  pe
contributor.ro un text semnat de dl .prof. Mihai
MACI, text reluat de Revista 22 [i, fragmentar,
[i de alte publica]ii. Având ̀ n vedere importan]a,
actualitatea subiectului [i specificul revistei
noastre, public\m `n continuare un text prelu-
crat, `n care nu am intervenit, dar am p\strat
titlul [i (credem noi)  fragmentele mai vii [i mai

interesante. (Red.)
Pentru a nu pune la `ncercare r\bdarea poten]i-

alilor cititori, o spun de la `nceput: [coala româneasc\
produce tâmpi]i industrial [i cu metod\. Sau, reformu-
lând: tâmpi]ii nu sunt rezultatul unor accidente sau dis-
func]ii punctuale ale `nv\]\mântului românesc actual,
ci consecin]a necesar\ ([i, ca atare, fireasc\) a logicii
func]ion\rii lui.(…) Toate patetismele referitoare la „pri-

oritatea educa]iei”, „viitorul ]\rii”, „societatea cunoa[-
terii” „bazat\ pe competen]e” etc. nu sunt decât ni[te
artificii retorice, al c\ror cinism e comparabil cu cel al
declara]iilor electorale referitoare la majorarea pensi-
ilor [i a salariilor. Aceste formule vor fi reiterate la nes-

fâr[it, tocmai pentru c\ nu spun nimic, dar astup\ ure-
chile oamenilor cu ceea ce ace[tia vor s\ aud\.
Dincolo de ele, starea efectiv\ a `nv\]\mântului de
toate nivelele se degradeaz\ ame]itor de la un an la
altul. (…) S-ar putea ca toate lucrurile despre care voi
vorbi `n continuare s\ fie suspendate cu o clasic\
remarc\: sigur, pretutindeni exist\ probleme, dar –
totu[i – s\ nu generaliz\m! Experien]a m-a `nv\]at c\,

atunci când chiar vrem s\ `n]elegem cum stau
lucrurile, e mult mai eficient s\ formul\m aceast\
observa]ie invers: peste tot exist\ oameni one[ti, care-
[i fac treaba, dar s\ nu generaliz\m!

*
Sunt tat\l unei eleve de clasa a V-a, pe care – zil-

nic – fie eu, fie so]ia mea o ̀ nso]im diminea]a de acas\
la [coal\ [i la amiaz\ de la [coal\ `napoi, acas\. La 11
ani ar fi fost normal s\ fac\ singur\ drumul dintre cas\
[i [coal\ (mai ales c\ nu e unul atât de lung), `ns\ –
dincolo de riscurile trecerii a dou\ bulevarde (cu ma[ini
pentru care semaforul e facultativ [i cu semafoare ce
stau pe verde pentru pietoni 16 secunde) – ceva ne
`mpiedic\ s-o l\s\m. E vorba de ghiozdan. Acesta
cânt\re[te `n medie 7-9 kilograme (cu un vârf de 12
kilograme) la o greutate a copilului de 32 de kilograme.
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cere `n c\s\torie dar este refuzat.
~n 1887 scria Malwidei von
Meysenburg: Dra Solomé mi-a
comunicat [i ea logodna; eu `ns\
nu i-am  r\spuns,  oricât de sincer
i-a[ dori fericirea [i prosperitatea.
Acest soi de oameni, c\rora le
lipse[te respectul fa]\ de ceilal]i,
trebuie evitat.

~n sec 19 s-a dat marea lupt\ pentru
emanciparea femeii, lupt\ `nceput\ de
Revolu]ia Francez\. Se remarc\, `n primul
rând, sociali[tii, alinia]i la ideile lui Marx.
August Babel (1840-1913), membru mar-
cant al Interna]ionalei I [i fondator, cu
Wilhelm Liebknecth (1826-1900), al social-
democra]iei germane, scrie cartea Femeia
[i socialismul, ap\rut\ la noi cu titlul
Femeia `n prezent, trecut [i viitor, face o
critic\ aspr\ privind situa]ia de sclav\ a
femeii `n societate [i militeaz\ pentru
emanciparea acesteia. 

Lui Nietzsche, credincios ideilor sale
despre ve[nica `ntoarcere [i cre\rii
supraomului, criticul vechilor concep]ii
filosofice [i autorul dornic de a f\uri a
filosofie a viitorului, `n problema femeii
gândirea `i r\mâne `ncorsetat\ `n tipare
antice [i feudale. ~n A[a gr\ita Zarathustra
acord\ un spa]iu de aproape trei pagini,
intitulat Despre femeile b\trâne [i tinere.
Discutabil titlu; omite s\ vorbeasc\, s\
scrie, despre femeile, s\ le definim, `n
floarea vârstei, care, dup\ propria p\rere,
formeaz\ stâlpul societ\]ii. Desigur `n
ceea ce prive[te rolul femeii `n societate,
ca parte intrinsec\ a acesteia.

O b\trân\ `i repro[eaz\ lui Zarat-
hustra c\ a vorbit multe dar niciodat\ n-a
gr\it ceva despre femeie. R\spunsul lui
Zarathustra este gr\itor: Despre femeie se
cade s\ le spui numai b\rba]ilor. B\trâna `i
r\spunde c\ ei i se poate spune fiindc\ are
ani mul]i [i va uita totul. Rezult\ de aici c\
femeia ]ine minte orice p\rere ce nu-i con-
vine. Dar de ce? Pentru a se r\zbuna?
Pentru a pl\ti? Oricum,  caracterizarea [i
rolul pe care  i-l acord\ nu este `n avanta-
jul femeii. Considerând c\ femeia este o
enigm\…totul are `n ea o singur\ solu]ie:
maternitatea.

Pentru femeie, b\rbatul nu-i decât un
mijloc: scopul `ntotdeauna este copilul.

Rela]ia dintre b\rbat [i femeie s\ se
bazeze pe dragoste, dragoste care s\
duc\ la na[terea supraomului. Iubirea
femeilor s\ fie plin\ de curaj. (…) cu
iubirea voastr\ s\ v\ n\pusti]i pe acela de

care v\ e team\. ~n familie b\rbatu-i
zicând: a[a vreau eu. Femeia-i fericit\
zicând: a[a vrea el. 

Lumea este des\vâr[it\ când oricare
femeie se supune b\rbatului cu `ntreaga ei
iubire.

~n final Zarathustra solicit\ de la
b\trân\ adev\rul ei despre femei. Aceasta
`i r\spunde: Te duci acum la femei? Vezi,
s\ nu ui]i biciu[ca. F\r\ comentarii…

~n capitolul VII intitulat Virtu]ile noastre
din Dincolo de bine [i de r\u, Preludiu la o

filozofie a viitorului, Nietzsche
`[i continu\ ideile despre femei
din A[a gr\ita Zarathustra,
f\când o critic\ aspra la adresa
acestei jum\t\]i a omenirii,
negându-i unele drepturi, unele
aspira]ii. Din acest punct de
vedere, autorul care se vroia un
copernican `n ale filosofiei, `n
r\sturnarea vechilor valori, se
dovede[te un dogmatic feroce.
Femeia care vrea s\ devin\
independent\, care vrea s\
arate b\rba]ilor ce este, Femeia `n sine se
num\r\ printre progresele cele mai rele
ale urâ]irii generale ale Europei. Femeia
este plin\ de pedanterie, de superficiali-
tate, infatuare, nest\pânire [i lips\ de
modestie Spiritul [tiin]ific la femeie este de
un `ngrozitor prost gust, ea caut\ s\
domine. Dar nu vrea adev\rul: ce-i pas\
femeii de adev\r! Nimic nu-i este femeii
`nc\ de la bun `nceput mai str\in, mai
odios, mai ostil, decât adev\rul - marea ei
art\ este minciuna, miza ei cea mai `nalt\
este aparen]a [i frumuse]ea. Dup\
Nietzsche, b\rba]ii iubesc la femei tocmai
arta de a min]i, aparen]a [i frumuse]ea [i
nicidecum spiritul de libertate, [tiin]ific.
Este apreciat gestul lui Napoleon c\ i-a dat
a `n]elege mult prea elocventei  Madame
de Staël: mmuulliieerr ttaacceeaatt iinn ppoolliittiicciiss (femeia
s\ tac\ `n politic\), ca [i al bisericii: mmuulliieerr
ttaacceeaatt iinn eecclleessiiaa (Femeia s\ tac\ `n biseri-
c\).  Numele Madame Roland, Madame
de Staël sau Monsieur George Sand, ca
argumente `n favoarea femeii `n sine,
independent\, d\ dovad\ de cel mai prost
gust. Pentru b\rba]i, dup\ Nietzsche, cele
trei femei ciudate, cum le define[te el, sunt
exact cele mai bune contraargumente
involuntare `mpotriva emancip\rii femeilor

[i a preten]iilor lor de independen]\.
Nici `n buc\t\rie femeia nu este vred-

nic\ de ceva bun. Femeia nu `n]elege ce
anume `nseamn\ hran\, [i mai vrea s\ fie
buc\t\reas\! Dac\ femeia ar fi o f\ptur\
gânditoare, ea trebuia `nc\ de secole s\ fi
intrat `n posesia celor mai importante
adev\ruri fiziologice, ca [i a artei
vindec\rii. Din cauz\ c\ femeile sunt
proaste buc\t\rese, crede Nietzsche,
evolu]ia omului a fost mult prea mult\
vreme ]inut\ `n loc. Gândirea b\rbatului

profund fa]\ de femeie nu
poate fi decât una de tip orien-
tal, femeia ca posesiune, ca
proprietate ce poate fi pus\ sub
cheie, a[a cum au procedat
vechii greci care odat\ cu
cucerirea puterii, `mbog\]irea
cultural\, au devenit tot mai
aspri fa]\ de femeie, mai orien-
tali. Tratarea cu considera]ie de
c\tre b\rba]i a femeii, `ncer-
carea acesteia de a trece `n
fa]\, de a ocupa un rol social tot

mai important nu duce la progresul femeii,
ci, din potriv\, la regresul ei, la pierderea
feminit\]ii. T\ria unei femei, influen]a ei
asupra b\rba]ilor nu stau `n bagajul de cul-
tur\, `n instruc]ie ci `n natura ei, `n suple]ea
ei cu adev\rat felin\ [i viclean\, gheara de
tigru ascuns\ sub m\nu[\, naivitatea ego-
ismului ei. Compasiunea fa]\ de femei
rezid\ din faptul c\ aceast\ pisic\ pericu-
loas\ (femeia) apare mai sensibil\, mai vul-
nerabil\ decât orice alt animal, având o mai
mare nevoie de afec]iune.

Iat\ [i [apte mici dictoane spuse `n
versuri – Nietzsche este [i un mare poet –
despre femeie:

Plictisu-i dus ca printr-o vraj\, 
Când un b\rbat `mi pic\-n mreaj\!
Ah, vârsta [i [tiin]a abil\
Dreg [i-o virtute mai fragil\!
~n rochie neagr\, t\cut\ tare,
Orice muiere `n]eleapt\ pare.
Pentru norocu-mi, pân-am s\ mor
M\-nchin la Domnul [i la croitor.
Fata: capcan\ `nmiresmat\
Baba: un zmeu din ea se-arat\
Nume nobil, picior de zeu
{i-nc\ b\rbat: de-ar fi al meu!
~n]elepciunea-n vorbe pu]ine
Dar m\g\ri]ei nu-i sun\ bine!
Nietzsche nu este singurul care a scris

despre femei, nici singurul care a scris cu iz
de misogin. E suficient s\ amintim doar
versurile lui Eminescu din Scrisoarea V. Le-
am recitit [i m\ `ntreb. Cine pe cine a influ-
en]at? Eminescu pe Nietzsche sau
Nietzsche pe Eminescu. Sau, niciunul pe
cel\lalt. Poate situa]iile oarecum asem\-
n\toare, ambii n-au fost c\s\tori]i, ambii au
fost `ndr\gosti]i de o minte scurt\, haine
lungi, [i, vai!, ambii au murit `n condi]ii
asem\n\toare. Despre motivele nemaria-
jului lui Eminescu cu Veronica Micle sunt
multe supozi]ii. De ce l-a respins Lou von
Salomé pe Nietzsche, din c\r]ile citite n-am
aflat. Poate din cauz\ c\ femeile nu se
cuceresc cu filozofie. Sau poate adev\rul
transpir\ din aceste aforisme r\ut\cioase
din Amurgul zeilor  la adresa femeilor. 

Femeia perfect\ face literatur\ a[a
cum se fac micile p\cate: pentru a vedea,
`n trecere, privind `n jur, dac\ o remarca
cineva, [i pentru ca cineva s\ o remarce.

Al doilea aforism este [i mai sarcastic
[i, dup\ mine nu trebuia s\ ias\ din gura
unui filosof, dar mai ales din pana lui. Dar
una este p\rerea mea [i alta este zicerea
lui Nietzsche. S\ citim:

Se socote[te c\ o femeie e profund\ –
de ce? Petru c\, `n ceea ce o prive[te, nu
se ajunge niciodat\ la fund…

S\ fie acesta adev\rul adev\rat c\
Nietzsche a murit burlac? Mai [tii. Gr\dina
Domnului este mare, chiar dac\ Nietzsche
a zis c\ Dumnezeu e mort(!)

Dup\ cum am v\zut din Scrisori,
Nietzsche avea un deosebit respect fa]\ de
Franziska, maic\-sa, [i fa]\ de Elisabeth,
sora-sa, pe care o dezmierda cu apelativul
Lisbeth. E drept, c\ Lisbeth, pân\ la urm\
[i-a demascat caracterul (a f\cut modific\ri
`n manuscrisele lui nepublicate, prilejuind
apari]ia unor p\reri c\ Nietzsche era anti-
semit iar ideile lui au stat la baza ideologiei
fasciste), [i poate personifica imaginea lui
Nietzsche despre femeie. 

Not\:
Departe de mine ura fa]\ de femei,

de[i nu pu]ine au fost neajunsurile supor-
tate din cauza lor. Din contr\… Totu[i
acest articol mi-a fost sugerat de realit\]i
cotidiene: Cât de abra[e sunt unele reali-
zatoare de la televiziunile noastre! Apoi
monicile, ilenele, mariile, casandrele din
politica româneasc\ de azi. Dar [i cele de
pe Elba, Potomac, Sena sau Tamisa.
Politica din trecut s-o d\m uit\rii.

((TTeexxttuull iinntteeggrraall,, `̀nn eeddii]]iiaa eelleeccttrroonniicc\\))
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Studii [i sinteze

Cum produce [coala româneasc\ tâmpi]i
ac\ un copil `n cre[tere ar purta zilnic greutatea
aceasta timp de-o or\, dou\ rezultatul ar fi, ̀ n ter-
meni medicali, fie scifoza, fi scolioza (ambele
fiind deform\ri ale coloanei vertebrale). Am ̀ ntre-
bat la [coal\ dac\ exist\ vreun normativ al
Ministerului Educa]iei cu privire la greutatea pe
care o poate duce un copil `n func]ie de distan]\,
de vârst\ [i de `n\l]imea/ greutatea lui. Mi s-a

r\spuns c\ nu. (Dar am vaga b\nuial\ c\, pe la Minister,
va fi existând o comisie care ar trebui s\ se ocupe cu
a[a ceva, `ns\ ai c\rei membri sunt de neg\sit, dat fiind
c\ `[i `mpart timpul `ntre traininguri la Vancouver [i con-
ferin]e la Brisbane.) La `nceput am crezut c\, din exces
de scrupulozitate, fiica mea ̀ [i ia zilnic cu ea toate c\r]ile
[i caietele, astfel c\ i-am cerut s\ le pun\ pe jos – la ea
`n camer\ – pe materii, [i s\ le alegem doar pe cele

necesare. Ei bine, doar cele menite s\ ajung\ zilei `n
cauz\ f\ceau `ntreaga greutate men]ionat\. Dac\ v\
`ntreba]i cum de e cu putin]\ a[a ceva, r\spunsul e sim-
plu: la fiecare materie erau o puzderie de caiete, cel
pu]in un manual, [i cel pu]in o culegere. Aproape toate

acestea fuseser\ cump\rate de c\tre noi (de p\rin]i). La
cutare materie [coala le-a dat elevilor un manual (pe
care m-am c\znit s\-l lipesc), pentru ca la prima [edin]\
cu p\rin]ii s\ aflu c\, de fapt, nu le e bun copiilor [i, ca
atare, trebuie cump\rat altul. Fire[te, la pachet cu „ca-
ietul elevului”. Pu]in mai `ncolo ni s-a transmis (evident,
prin copii) c\, pentru un ritm mai sus]inut, trebuie
cump\rat\ [i o culegere. {i, pentru cine nu [tie,
culegerile nu mai sunt – ca pe vremuri – pentru tot gim-

naziul, nici m\car pentru clasa a V-a; acum sunt
semestriale. Bine`n]eles, dac\ p\rin]ii sau copilul
doresc ca acesta din urm\ s\ participe la vreo
olimpiad\ – aproape toate (`ntr-un an de primar\ am
num\rat 17) cu tax\ – trebuie s\ cumpere [i culegerea
aferent\ (care, [i ea, poate avea un „caiet al elevului”).
Ocazional se mai iau [i diverse c\r]i – de clasici ai
literelor sau de clasici ai pie]ei de azi – necesare [i ele
studiului „la clas\”. O spun cu toat\ convingerea, din
experien]a [colii primare a fiicei mele: `n mod garantat
D-na Rodica Bir\u (nu [ti]i cine e?! – ̀ nseamn\ c\ n-ave]i
copii elevi de primar\) e un autor mult mai bine vândut
`n România decât Mircea C\rt\rescu, Lucian Boia sau
Gabriel Liiceanu (poate mai bine chiar decât to]i la un
loc).

(TTextul iintegraal,, `̀n eedi]iaa eelecctronicc\)
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Puncte dde vvedere

(Urmaare ddin nnum\rul ttreccut)

Nietzsche [i femeile
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