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APOSTOLUL
~~nn ddoommeenniiuull oorrggaanniizzaa-
ttoorriicc [[ii aall mmaannaaggeemmeenn-
ttuulluuii ssiinnddiiccaall::

a) perfec]ionarea [i opera]ionalizarea
bazei de date cu privire la structura S.L.I.
(organiza]ii sindicale afiliate, num\r de mem-
bri, eviden]e [i caracteristici ale organiza]iilor
de baz\, raportarea [i eviden]a ac]iunilor [i

activit\]ilor sus]inute `n plan local, na]ional etc.);
b) dezvoltarea [i eficientizarea sistemului de informare

[i comunicare la toate nivelurile;
c) stimularea [i sus]inerea ini]iativelor `n plan local ale

organiza]iilor sindicale afiliate;
d) consolidarea responsabilit\]ii, solidarit\]ii [i efi-

cien]ei sindicale la nivelul organiza]iilor de baz\;
e) crearea Centrului de Profesionalizare [i

Eficientizare a Activit\]ii Sindicale;
f) finalizarea [i eficientizarea sistemului de informare [i

comunicare la toate nivelurile;
g) extinderea sferelor de influen]\ a S.L.I. `n unit\]ile

unde nu sunt sindicate sau sindicalizarea este redus\;
h) finalizarea sistemului propriu de formare a militan]ilor

sindicali prin ini]ierea de programe `n vederea cuprinderii
tuturor liderilor sindicali la cursurile de management sindical;

i) perfec]ionarea activit\]ii Biroului Operativ [i a
Consiliului Jude]ean al S.L.I., extinderea sferelor de influ-
en]\ ale celor dou\ organisme c\tre unit\]ile unde nu sunt
sindicate sau sindicalizarea este redus\;

j) implementarea rela]iilor de colaborare cu departa-
mentele specializate din cadrul organiza]iilor neguverna-
mentale, U.J.S.D., F.S.L.I., alte organiza]ii sindicale.

BBBB.... ~~nn ddoommeenniiuull ssoocciiaall::
a) promovarea [i sus]inerea ac]iunilor ce vizeaz\

problema salariz\rii personalului din `nv\]\m`nt, cre[terea
salariului real `n corelare cu dinamica sistemului de pre]uri;

b) analizarea [i ac]ionarea ̀ n sfera dinamicii pe termen
mediu [i lung a structurii de personal, `n func]ie de datele
demografice [i elementele care deriv\ drept consecin]e ale
aplic\rii m\surilor de reform\ [i procesului de restructurare
`n domeniul resurselor umane pentru evitarea apari]iei
[omajului ̀ n ̀ nv\]\m`nt; participarea la implementarea pro-
gramelor de reconversie profesional\ [i formare continu\
`n vederea clarific\rii statutului personalului din
`nv\]\m`ntul jude]ului Neam], care din diferite motive, `[i
completeaz\ norma didactic\, `n afara specializ\rii
ob]inute prin studii;

c) promovarea [i sus]inerea drepturilor sociale, pre-
cum [i ale celorlalte drepturi prev\zute `n Contractul colec-
tiv de munc\ negociat [i semnat la nivel teritorial;

d) ac]ionarea `n vederea respect\rii clauzelor
prev\zute `n Legea 84/1995 (republicat\), Legea
128/1997 cu modific\rile ulterioare [i ale Contractului
colectiv de munc\- ramura `nv\]\m`nt de c\tre toate
autorit\]ile locale; totodat\ se va insista pe dezvoltarea
bazei materiale din perspectiva `mbun\t\]irii condi]iilor de
munc\ pentru personalul din `nv\]\m`nt.

CCCC .... ~~nn ddoommeenniiuull ddiiaalloogguulluuii
ssoocciiaall::

a) crearea Centrului de Consultan]\ care va conduce
la eficientizarea dialogului social prin translatarea centrului
de greutate c\tre organiza]iile sindicale afiliate;

b) direc]ionarea eforturilor pentru includerea partene-
rilor sociali `n comisiile jude]ene [i locale de implementare
a unor programe de reform\;

c) dezvoltarea parteneriatului local, urm\rindu-se
totodat\ echilibrarea raportului de for]e dintre partenerii
sociali la toate nivelurile.

DDDD....   ~~nn ddoommeenniiuull eeccoonnoommiiccoo-
ffiinnaanncciiaarr::

a) sus]inerea [i eficientizarea sistemului de colectare a
cotiza]iilor membrilor  de sindicat;

b) crearea de alternative de finan]are `n vederea
derul\rii de programe cu caracter social [i profesional;

((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 22))

STRATEGIA PRIVIND ACTIVITATEA SINDICATULUI
LIBER DIN ~NV|}|M~NT NEAM}

AVE}IAVE}I
GRIJ|GRIJ|

DEDE
COPII!COPII!

n fiecare an, la 1
Iunie s\rb\torim, la
nivel na]ional, Ziua
tuturor copiilor. ~n
cinstea lor se orga-
nizeaz\ tot felul de
activit\]i educative:
expozi]ii cu
r e a l i z \ r i l e
s\rb\tori]ilor, spec-

tacole de toate genurile (drama-
tic, muzical, p\pu[i), `ntreceri
sportive interesante.

~ntr-o atmosfer\ at`t de
fierbinte, un pui de om `n
devenire a ]inut s\ ]`[neasc\ din
anonimat. A g`ndit o poezie de
zile mari pentru o zi mare...
Asculta]i-o:

“Copil\ria e o lume a
bucuriei,

E un joc al fanteziei,
E o floare minunat\
Dintr-o gr\din\

`nmiresmat\,
E un z`mbet de copil,

nevinovat,
E un zbor spre `nalt”.
Pentru c\ s\rb\torim Ziua

tuturor copiilor, ne-am g`ndit s\
v\ oferim, spre medita]ie, c`teva
lucruri pe care le [tim sau poate
nu le [tim. Sunt invocate adesea
drepturile copilului dar oare c`]i
copii [tiu cu adev\rat ce drepturi
au? Sau c`]i p\rin]i con[tien-
tizeaz\ care sunt drepturile copi-
ilor lor? S\ vedem ce spune
Conven]ia Na]iunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului.
Citez: “Copilul `nseamn\ orice
persoan\ din lume, `n v`rst\ de
p`n\ la 18 ani” (art. I). Clar ca
bun\ ziua, nu? “To]i copiii au
acelea[i drepturi. F\r\ discri-
min\ri” (art. 2). Aici se cam `ncurc\
treburile. {ti]i bine de ce. “Copilul
are dreptul de a fi protejat
`mpotriva violen]ei fizice sau psi-
hice [i `mpotriva maltrat\rii” (art.
19). La cine se refer\ acest arti-
col, e foarte clar. “Copilul are
dreptul la educa]ie. Educa]ia tre-
buie s\ preg\teasc\ copilul pen-
tru via]\, s\-i dezvolte respectul
pentru drepturile omului [i s\-l
formeze `n spiritul `n]elegerii,
p\cii [i toleran]ei”. {tiu copiii
str\zii din fa]a supermagazinului
“Petrodava” c\ au at`tea drepturi
pe h`rtie? Habar n-au.

Ce le putem ura “kinderilor”
de ziua lor? La mul]i ani,
copil\rie! Ce le pretindem guver-
nan]ilor? S\ aib\ grij\ de copii.
Sunt viitorul ]\rii! Unde am mai
auzit asta?

DDuummiittrruu  RRUUSSUU

Domnule Aurel
Cornea , trece
mi[carea sindical\
printr-o amor]ire
sau e doar o
aparen]\?

A. CC. - Nu,
categoric nu. Este
momentul când
trecem printr-o

perioad\ când se face bilan]ul
realiz\rilor [i nerealiz\rilor din
ace[ti patru ani - a[a cum s-a
concretizat [i la Conferin]a
Jude]ean\ a S.L.L.~ din jude]ul
Neam]. ~n func]ie de acestea ne
vom stabili obiectivele `n plan
profesional, social, pentru anul
[colar urm\tor. Vreau s\
men]ionez c\,  cel pu]in `n
ultimii patru ani, FSL~ a ridicat
probleme foarte serioase
Guvernului, `n special cele
referitoare la majorarea salari-
ilor personalului didactic. ~n
perioada urm\toare ne vom
concentra aten]ia asupra obiec-
tivelor `n plan social [i al
salariz\rii pentru anul urm\tor.

R: ~n acest interval de timp
a]i avut multe divergen]e cu
ministerul, iar `n câteva cazuri
a]i ajuns chiar `n instan]\. Cum
explica]i?

A. CC. Este adev\rat - FSL~
a fost `n litigiu cu ministerul [i
l-a ac]ionat `n judecat\.
Instan]ele judec\tore[ti ne-au
dat câ[tig de cauz\ `n pro-
blemele ridicate. Ele se refereau
la o serie de situa]ii care vizau
drepturile materiale ale cadrelor

didactice. Cel mai important a
fost cel privind plata cu ora [i
cumul, unde la orele supli-
mentare nu erau prev\zute [i
sporurile aferente. ~n urma pro-
cesului s-a stabilit c\ la plata cu
ora [i cumul s\ se adauge
sumele respective.

R: Ce se a[teapt\ de la
Conferin]a Jude]ean\? Aduce
aceast\ Conferin]\ ceva nou `n
activitatea sindical\?

A.C. Conferin]a Jude]ean\
face un bilan], o analiz\ [i,

firesc, ̀ n func]ie de aceasta vom
stabili obiectivele pentru perioa-
da urm\toare. Vom `ncerca s\
abord\m cu mai mult\ aplica]ie
calitatea procesului de
`nv\]\mânt [i perfec]ionarea
profesional\ a cadrelor didac-
tice. Ca noutate inten]ion\m s\
punem un accent mai mare pe
preg\tirea [i profesionalizarea
liderilor sindicali. Perfec]ionarea
`n plan sindical vizeaz\ `n
primul rând formarea de noi li-

deri sindicali precum [i instru-
irea practic\ a acestora.

De asemena, vom avea `n
vedere diversificarea formelor
de lupt\ sindical\. Vom `ncerca
s\ g\sim cele mai bune
modalit\]i pentru a ob]ine o serie
de drepturi legitime [i minimale,
reglementate de Legea
~nv\]\mântului, Statutul perso-
nalului didactic [i alte normative.
Când va fi cazul vom ajunge [i
`n justi]ie sau vom apela la alte
forme de lupt\ sindical\ [i,
firesc, nu excludem nici forma
extrem\, greva, atunci când
lucrurile nu-[i vor g\si rezolvare
pe alte c\i.

R: La ce trebuie s\ se
a[tepte dasc\lii `n urm\torul
interval de timp de la condu-
cerea Federa]iei Sindicale.

A.C. Dasc\lii trebuie s\ [tie
c\ vom fi mereu aten]i la sem-
nalele pe care ni le vor trans-
mite, c\ vom `ncerca s\ fim
mereu pe faz\ " s\ tragem de
mânec\" puterea ori de câte ori
vom constata c\ `nregistreaz\
derapaje. Chiar dac\ nu vom
reu[i s\ ob]inem solu]ionarea
tuturor cererilor noastre, ne vom
bate pentru rezolvarea m\car a
acelor condi]ii minimale nece-
sare pentru desf\[urarea unui
proces de `nv\]\mânt din ce `n
ce mai performant.

AA  ccoonnsseemmnnaatt,,
VVaalleerriiaann  PPEERRCC||

SPERAN}E DE LA
FEDERA}IA SINDICATELOR

CCCCoooonnnnvvvvoooorrrrbbbb iiii rrrreeee  ccccuuuu
AAAAuuuurrrreeee llll   CCCCoooorrrrnnnneeeeaaaa
--   PPPPrrrreeee[[[[eeeedddd iiiinnnntttteeee lllleeee
FFFFeeeeddddeeeerrrraaaa]]]] iiii eeee iiii
SSSSiiiinnnndddd iiii ccccaaaatttteeee lllloooorrrr
LLLL iiiibbbbeeeerrrreeee  dddd iiiinnnn
~~~~nnnnvvvv\\\\]]]]\\\\mmmmâââânnnntttt

s\ spune]i c\ o [tie toat\ lumea care a auzit de anticii
greci [i de filosofia clasic\ german\, adic\ to]i aceia
care au trecut prin [coal\ [i c\rora filosofia li s-a p\rut
dac\ nu frumoas\, m\car interesant\, c\ aceast\ disci-
plin\ e altminteri dec`t celelalte obiecte [colare.

Ast\zi, orice optimist poate constata c\ se poate
orice, deci [i aceast\ inep]ie: s\ se conceap\ la nivel
`nalt un nou tip de bac bazat pe teste- gril\, iar Serviciul
Na]ional de Evaluare s\ nu conceap\ nici p`n\ la 1 Mai
baterii de teste la toate obiectele, pe care elevii s\ le
foloseasc\ orientativ la simul\rile organizate deja. Ce

r\m`ne de f\cut? S\ le `ncropeasc\ fiecare profesor, din fiecare
[coal\ s\teasc\, municipal\ sau jude]ean\, ca [i cum acest examen
nu ar mai fi unul na]ional.

Filosofia a fost notat\ la bac, ani de-a r`ndul, pe text sintez\, scris
corect [i frumos, cu subiecte bine g`ndite, care s\ cuprind\ c`t mai
multe  dintre  temele prev\zute  `n program\.  Elevii  `[i  puteau pune

PPrrooff..  DDiiddaa  RR||DDUUCCUU
LLiicceeuull  ddee  AArrtt\\
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ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII

AC}IUNI ~N DOMENIUL ACTIVIT|}II SOCIALE
ranzi]ia prelungit\
excesiv [i criza care
s-a ad`ncit au afec-
tat direct [i grav
condi]iile materiale
ale sistemului de
`nv\]\m`nt prin sub-
finan]area acestuia.
Acela[i efect a mar-
cat grav statutul

social [i condi]ia uman\ a
salaria]ilor din `nv\]\m`ntul de
toate gradele.

Precaritatea condi]iei
lucr\torilor din `nv\]\m`nt `[i
manifest\ tot mai evident [i dra-
mativ urm\rile prin `mb\tr`nirea
personalului din `nv\]\m`nt, prin
men]inerea `n sistem, la nivelul
acestui an [colar, a unui num\r
de cca 200 necalifica]i [i cadre
`n curs de calificare. Fenomenul
neacoperirii unui num\r mare
de norme didactice la discipline

foarte importante precum limba
[i literatura român\, matema-
tic\, limbi str\ine, informatic\
etc.  cu  cadre  calificate  se
manifest\ mai ales `n [colile
rurale.

~nv\]\m`ntul nu mai este
atractiv pentru tineri, chiar [i
aceia care intr\ `n sistem con-
sider\ munca la catedr\ ca pe o
activitate de tranzi]ie, p`n\ la
g\sirea unei munci mai bine
pl\tite care s\-i confere un alt
statut social.

~n aceste condi]ii Sindicatul
~nv\]\m`nt Neam] a ac]ionat
permanent pentru a impune
autorit\]ilor reconsiderarea
statutului social al personalului
din `nv\]\m`nt, grav afectat de
nep\sarea [i neglijen]a politicie-
nilor [i guvernan]ilor.

Ace[ti patru ani au fost ca-
racteriza]i de lupta noastr\ per-

manent\ pentru a impune
guvernan]ilor [i parlamentarilor
respectarea `n integralitate a
drepturilor ce revin personalului
din `nv\]\m`nt conform Legii
128/1997 [i contractului colectiv
de munc\ [i acordarea la timp a
acestora.

Obiectivele ac]iunilor noas-
tre revendicative, `n ace[ti ultimi
ani, au fost:
 modificarea valorii de

referin]\ sectoriale, `n vederea
unei cre[teri salariale reale `n
`nv\]\m`nt;
 acordarea drepturilor [i

sporurilor salariale legale nea-
cordate;
 plata la timp [i `n inte-

gralitate a drepturilor [i
sporurilor, inclusiv a `ndem-
niza]iei pentru concediul de
odihn\ [i a premiului anual (al
treisprezecelea salariu);

 alocarea prin legile
anuale ale bugetului de stat cel
pu]in a minimului legal din P.I.B.,
`n scopul realiz\rii unui proces
instructiv- educativ modern;
 ob]inerea altor drepturi

cu caracter social (bilete de
odihn\);
 plata transportului pentru

naveti[ti;
 asigurarea celor 6

c\l\torii/an prev\zute `n Statut
[i `n Contractul colectiv de
munc\.

Tergiversarea, de c\tre mi-
nisterele implicate, de adminis-
tra]iile publice locale, de
echipele guvernamentale, dar [i
de c\tre Parlament, a aplic\rii
integrale a Statutului, a devenit
o tactic\ obi[nuit\, evit`ndu-se
mai ales articolele care necesi-
tau aloc\ri bugetare.

LUCR|RILE {I DECIZIILE CONFERIN}EI
ineri, 23 mai 2003, s-a desf\[urat la Tg. Neam] Conferin]a
Jude]ean\ a S.L.L.I.C.S. Neam], cu urm\toarea ordine de zi:

1. Analiza activit\]ii pe ultimii 4 ani;
2. Strategia [i obiectivele activit\]ii sindicale pe urm\torii

5 ani;
3. Amendamente la Statutul S.L.L.I.C.S. Neam];
4. Raportul Comisiei de cenzori;
5. Alegerea Consiliului Jude]ean [i a Biroului Executiv

pe urm\torii 5 ani.
La Conferin]\ au participat 130 de delega]i din toate

unit\]ile [colare ale jude]ului [i un num\r de 5 delega]i din
alte jude]e ale ]\rii.

Din partea Federa]iei a participat domnul profesor Aurel Cornea-
pre[edinte.

Materialele prezentate [i dezbaterile au eviden]iat at`t realiz\rile
dob`ndite `n ultimii 4 ani c`t [i neajunsurile [i lipsurile ce s-au manifestat.

Conferin]a a validat [i aprobat materialele [i activitatea vechiului
Consiliu [i a ales Consiliul Jude]ean nou `n urm\toarea componen]\:

ZZoonnaa  PP iiaa tt rraa   NNeeaamm]]
1. Prof. Armencea Adrian - {coala nr. 5 P. Neam]
2. Prof. Baroi Constantin - {coala Cuejdi
3. Ed. Alexandru Stelu]a - Gr\dini]a PP nr. 1 P. Neam]
4. ~nv. Bogu[ Vedona - {coala Roznov
5. }\ranu Maria - {coala nr. 3 P. Neam]
6. Prof. Corneanu {tefan - Liceul “Calistrat Hoga[“ P. Neam]
7. Prof. Diaconu Vasile - Liceul de Informatic\
8. Prof. Florescu Florin - {coala nr. 28 P. Neam]
9. Prof. Ghiuzan Maria - {coala nr. 1 P. Neam]
10. ~nv. Grigore Gabriela - {coala Z\ne[ti
11. Prof. Nicolae Livia - Liceul “Gh. Cartianu” P. Neam]

12. Prof. ing. Marariu Constantin - Liceul Forestier
ZZoonnaa  RRoommaann
1. Prof. Andro Minodora - Grupul {colar “V. Sav”
2. Ed. Amariei Maria - {coala nr. 12
3. ~nv. Giurgic\ Petric\ - {coala Bartice[ti
4. Tihon Maria - {coala Special\
5. Tesa - Petrea Petronela - {coala nr. 1
6. Prof. ing. Plosc\ Gabriel - Grupul {colar Mat. de Construc]ii
7. Prof. Perc\ Valerian - {coala nr. 8
8. Prof. Nechit Coca - {coala de Art\
9. Prof. P\duraru Iulian - Liceul S\b\oani
ZZoonnaa  TT `̀rrgguu   NNeeaamm]] --   BB ii ccaazz--   BBoorrccaa
1. Ed. Butnaru Ana - Gr\dini]a PP Tg. Neam]
2. Prof. Timofte Constantin - {coala B\l]\te[ti
3. Prof. Luchian Dumitru - {coala Agapia
4. Prof. Cojocaru Vasile - Liceul “{tefan cel Mare”
5. Tesa- M\ciuc\ Mircea - Liceul Bicaz
6.  Prof. Andronic Ioan - Liceul Borca.
 {i urm\toarea Comisie de Cenzori:
- M\ciuc\ Mircea - Liceul Bicaz
- Oboroceanu Ioan - {coala P`ng\ra]i
- R`ncu Mariana - {coala nr. 11 Roman
 Biroul Executiv a fost ales `n urm\toarea componen]\:
1. Florin Florescu - Pre[edinte
2. {tefan Corneanu - Secretar executiv
3. Constantin Baroi - Vicepre[edinte- lider zona P. Neam]
4. Gabriel Plosc\ - Vicepre[edinte - lider zona Roman
5. Ion Andronic - Vicepre[edinte - lider zona Tg. Neam].

RReeddaacc]]iiaa

FILOSOFIA REFUZ| ~NREGIMENTFILOSOFIA REFUZ| ~NREGIMENTAREAAREA
((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))

stfel `n valoare
at`t cuno[tin]ele
de specialitate
dob`ndite `n ore
lungi de lectur\
[i medita]ie, c`t
[i capacitatea
de abstracti-
zare [i gene-

ralizare, talentul, creativi-
tatea, m\sura [i profunda
`n]elegere a unor texte
ne-la-`ndem`na tuturor,
care fac specificul aces-
tei discipline.

Ast\zi, bacul NATO-
isto UE-ist, conceput dup\
modelul nord- atlantic [i
care nu vrea s\ ]in\
seama de con]inuturile
`nv\]\m`ntului românesc
haretist, stric\ tot farmecul
celui mai iubit [i invidiat
dintre obiectele de studiu,
care probabil se face vino-
vat [i acum de faptul c\-i
sminte[te pe tineri,
`nv\]`ndu-i c\ `n filosofie
`ntreb\rile sunt mai impor-
tante dec`t r\spunsurile.

Astfel conceput, acest
examen `nlocuie[te
sfin]enia antic\ [i modern\
a textelor filosofice, cu o

biat\ caricatur\ contempo-
ran\, ceea ce ne
`ndrept\]e[te s\ credem
c\ va putea, asemeni lumii
apocaliptice a lui Orwell,
s\  petreac\  un  trist
experiment, de genul
celui propus `n cele ce
urmeaz\.

V\ rug\m:
a) s\ completa]i
b) s\ contesta]i
c) s\ scrie]i
d) `n aceast\ revist\ a

cadrelor didactice din
jude]ul Neam], cum vor fi
O-uate [i X-ate r\spun-
surile din urm\torul test-
gril\ (de ce-mi sun\ mie a

grilaj?)
1) R\spunde]i la `ntre-

barea Stagiritului din
lucrarea “Fizica”: “Oare
dac\ suflet n-ar fi, timp ar
fi?”

a) pu]in
b) uneori
c) c`]iva
d) nu [tiu
2) Care este varianta

corect\ cu privire la
zicerea lui F.M.
Dostoievski din “Fra]ii
Karamazov”: “Dac\
Dumnezeu n-ar exista,
atunci totul ar fi permis!”

a) poate
b) totdeauna

c) nu m\ prive[te
d) Dracu’ [tie
3) Cum pute]i interpre-

ta expresia: “Filosofia este
o [ans\ la nemurire?”
(Seneca- “Elogiul
filosofiei”)

a) ca pe o pierdere de
vreme

b) ca pe o revolt\
desuet\

c) ca [i c`nd to]i iubitorii
de `n]elepciune ar fi murit

d) l\sa]i-ne `n pace
tovar\[i!

~n ]ara tuberculozei, a
umilin]ei celor cinsti]i [i a
lehamitei celor b\tr`ni,

filosofia- odinioar\ “Regina
tuturor [tiin]elor”- precum
[i nevrednicii ei slujba[i
din `nv\]\m`ntul preuniver-
sitar, filosofia aceasta,
scoas\ `n premier\
româneasc\ din planurile
de `nv\]\m`nt, are `nc\
puterea de a refuza `nregi-
mentarea?!

Iar dac\ dumneavoastr\
sunte]i geniali, trimite]i-ne
[i nou\, pe adresa
redac]iei, formula chimic\
a `ntreb\rilor din prezentul
test. Poate a[a ne va fi mai
u[or!

V

a

T
((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))

implicarea activ\
a Consiliului
Jude]ean al S.L.I.
`n elaborarea prin-
cipiilor, normelor
[i competen]elor
financiare `n sco-
pul utiliz\rii corecte
a fondurilor;

d) intensifi-
carea ac]iunilor de preluare a
patrimoniului [i dezvoltarea
acestuia;

e) dezvoltarea activit\]ilor
economice ca surs\ suplimen-
tar\ de venituri.

EE.. ~n ddomeniul
imaginii:

a) consolidarea pozi]iilor
reale ale S.L.I, favorabile pro-
mov\rii educa]iei ca prioritate
na]ional\;

b) crearea unui departa-
ment specializat `n construirea
[i promovarea imaginii S.L.I. `n
plan teritorial [i na]ional;

c) perfec]ionarea rela]iilor
cu mass- media, editarea
revistei “APOSTOLUL” la nivel
profesional, crearea unui site
pe internet.

FFFF.... ~~nn ddoommeenniiuull
jjuurriiddiicc [[ii ddee ppaattrrii-
mmoonniiuu ssiinnddiiccaall::

a) elaborarea [i pro-
movarea intereselor S.L.I
Neam] la negocierea
Contractului Colectiv de
Munc\- ramura `nv\]\m`nt, la
nivel teritorial;

b) ini]ierea [i avizarea pro-
cedurilor privind legalitatea,
declan[area [i desf\[urarea
ac]iunilor revendicative ini]iate
de organele de conducere ale
S.L.I. Neam];

c) asigurarea de consul-
tan]\ [i asisten]\ juridic\ orga-
niza]iilor sindicale afiliate, la

solicitarea scris\ a acestora [i
cu aprobarea organelor de
conducere ale S.L.I Neam];

d) redactarea proiectelor
de hot\r`ri [i decizii emise de
organele de conducere ale
S.L.I. Neam] ̀ n conformitate cu
prevederile Statutului, ale le-
gisla]iei `n vigoare, regula-
mentelor de organizare [i
func]ionare ale organelor de
conducere;

e) asigurarea `ndeplinirii
formalit\]ilor legale privind
`nregistrarea modific\rilor
Statutului [i ale componen]ei
organelor de conducere ale
S.L.I. Neam];

f) ]inerea eviden]ei actelor
normative, a propunerilor [i
amendamentelor formulate de
c\tre S.L.I. Neam], a con-
tractelor colective de munc\ la
toate nivelurile;

g) asigurarea reprezent\rii
[i ap\r\rii intereselor S.L.I.
Neam] `n fa]a autorit\]ii statu-
lui, instan]elor judec\tore[ti `n
conflicte de munc\, revendi-
care de patrimoniu [i alte
ac]iuni `n care acesta `[i ap\r\
interesele;

h) urm\rirea punerii ̀ n apli-
care a prevederilor C.C.M., for-
mul`nd ac]iuni `n instan]\, `n
vederea respect\rii [i aplic\rii
acestuia;

i) asigurarea de asisten]\
juridic\, ap\r`nd interesele
S.L.I., la `ncheierea con-
tractelor comerciale sau civile
la care acesta este parte;

j) `ntocmirea documen-
ta]iei cu privire la ac]iunile
revendicative ale S.L.I.;

k) redactarea unor modele
de sesizare a inspec]iei de
specialitate `n cazul nere-
spect\rii condi]iilor de munc\;

l) participarea la seminarii
[i simpozioane privind
legisla]ia muncii.

c)

STRATEGIA PRIVIND
ACTIVITATEA

SINDICATULUI LIBER DIN
~NV|}|M~NT NEAM}
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Adunarea general\
a liderilor sindicali -

zona Roman
ar]i, 6 mai 2003, s-a desf\[urat Adunarea General\
a liderilor de sindicat din `nv\]\mânt, zona Roman.
Programul adun\rii, propus [i aprobat `n plen, a
cuprins: raportul privind activitatea sindical\,
alegerea candida]ilor pentru Consiliul Jude]ean,
discu]ii pe marginea Raportului.

La adunarea general\ a liderilor sindicali au
participat: Florin Florescu, Baroi Constantin,
Andronic Ion, Corneanu {tefan.

Raportul prezentat de domnul Gabriel Plosc\
a fost sintetic [i la obiect, `ncât adunarea liderilor a l\sat s\ se
`ntrevad\ ca o reu[it\ deplin\. Multe din problemele [i
aspectele men]ionate sunt cunoscute, dar vom `ncerca, pentru
cititorii no[tri, s\ facem o sintez\ a acestora.

· ~n primul rând, s-a men]ionat faptul c\ membrii SLLI au
ridicat probleme serioase Guvernului, `n special cele referitoare
la majorarea salariilor personalului didactic;

· FSLI a fost ̀ n litigiu cu ministerul [i l-a ac]ionat ̀ n judecat\.
Instan]ele judec\tore[ti au dat câ[tig de cauz\ `n problemele
ridicate sindicatelor. Ele se refereau la o serie de situa]ii care
vizau drepturile materiale ale cadrelor didactice. Cel mai impor-
tant a fost cel privind plata cu ora [i cumul, unde la orele supli-
mentare nu erau prev\zute [i sporurile aferente. De asemenea
s-a intrat `n conflict cu ministerul atunci când s-a emis ordinul
prin care se desfiin]a categoria de suplinitori califica]i ;

· La nivelul Jude]ului Neam], `n Comisia Paritar\, din
prim\vara anului 2002, s-au f\cut toate demersurile necesare
ca pentru anul 2003, num\rul de norme s\ fie 8137 fa]\ de
8061 - acoperite prin Bugetul pe 2002 ;

· S-au prezentat plângerile [i reclama]iile privind sporul de
rural, `n urma reducerii cu 40% a acestuia prin Ordonan]a
Guvernamental\ (martie 2003) [i s-au f\cut unele propuneri
privind o rea[ezare a acestui spor pe jude] ;

· ~n urma Raportului s-a accentuat c\ e timpul ca
Sindicatele s\-[i sindicalizeze pozi]ia [i modalit\]ile de ac]iune
`n func]ie de m\surile [i reac]iile puterii, e timpul fermit\]ii [i al
finaliz\rii ac]iunilor nu al abandon\rii lor prin alunec\ri `ntr-un
compromis pentru sindicate.

Sper\m ca la Conferin]a Jude]ean\ a S.L.L.I. din 23 mai
2003, hot\rârile [i structura Consiliului Jude]ean s\ cunoasc\
modific\ri [i `nnoiri `n bine. Delega]ia din zona Roman [i cei
propu[i pentru a candida `n Consiliul Jude]ean ( Amariei Maria,
Giurgic\ Petru, Petrea Petronela, Tihon Maria, Plosc\ Gabriel,
Perc\ Valerian, Hecht Coca, Andro Minodora, P\duraru Iulian)
vor `ncerca s\-[i fac\ auzit glasul `nnoitor [i `n func]ie de aces-
te `nnoiri, ac]iunile [i atitudinea general\ la nivel jude]ean vor
cunoa[te repere, forme [i modalit\]i noi. Este necesar ca to]i
salaria]ii din `nv\]\mânt s\ dea dovad\ cu adev\rat de solida-
ritate [i fermitate `n toate ac]iunile ce se vor `ntreprinde.

SSuubbrreeddaacc]]iiaa    RRoommaann

Spre o dimensiune european\ - Spre o dimensiune european\ - 
Grupul {colar "VGrupul {colar "Vasile Sav"asile Sav"
duca]ia este un al
doilea soare.....pen-
tru cei care o au ",
afirm\ Heraclit. Una
din cele mai nobile
`ndeletniciri este
cea a form\rii omu-
lui, a educ\rii lui.
Aceste sarcini ne
revin nou\, slujito-

rilor frumosului [i ai adev\rului.
Toat\ lumea [tie c\ mul]i

elevi `[i aleg calea de urmat,
dup\ absolvirea gimnaziului, dar
pu]ini sunt cei care ajung acolo
unde vor, din cauza mediilor de
`nscriere. {i adev\rat e c\ "
vocea patriotului na]ional " este
caustic\ atunci când cate-
gorise[te l\ca[urile de
`nv\]\mânt dup\ titulatura sub
care sunt `nscrise `n cadrul
Ministerului Educa]iei [i
Cercet\rii: " Colegiu na]ional",
"Liceu", "Grup {colar" [i nu de
performan]ele ob]inute la con-

cursurile [colare sau la admiterea
`n `nv\]\mântul superior. De ce?
Pentru c\ aceste rezultate nu
sunt popularizate suficient de
mass-media local\ sau nu sunt
b\gate `n seam\ de aceea[i
"voce".

Elevii `ns\ aleg o [coal\ mai
sincer decât p\rin]ii lor, deoarece
[tiu c\ la sfâr[it pot fi avantaja]i.
De aceea voi prezenta un scurt
istoric al [colii noastre ce poart\
numele de Grupul {colar  "Vasile
Sav "Roman - care are o
vechime de 31 de ani. La `nceput
a func]ionat ca [coal\ profesio-
nal\ [i `n anul 1974 avea primele
clase de liceu [i seral, [coal\ pro-
fesional\ [i [coal\ de mai[tri.

~n prezent func]ioneaz\ cu
un num\r de 48 de clase cu
peste 1200 elevi pe trei niveluri de
preg\tire: gimnazial - cu preg\tire
`n domeniul informaticii, liceal [i
profesional. Prin specializ\rile
sale, [coala preg\te[te elevii

pentru o bun\ integrare `n via]a
social\ [i economic\. An de an
absolven]ii no[tri au trecut cu
succes probele de admitere la
facult\]i de diferite profiluri:
matematic\, informatic\, autom-
atiz\ri [i calculatoare, facult\]i
tehnice, militare, [tiin]e econo-
mice, istorie, filologie, turism.

Filiera teoretic\ cu spe-
cializarea matematic\ - informa-
tic\ este foarte solicitat\,
deoarece elevii beneficiaz\ de o
bun\ preg\tire de specialitate `n
laboratoare dotate cu calcula-
toare performante, conectate la
INTERNET [i formarea lor este
asigurat\ de cadre didactice
foarte bine preg\tite `n acest
domeniu.

Filiera tehnologic\ cu spe-
cializ\ri: electronic\ [i automa-
tiz\ri - tehnic\ de calcul; elec-
trotehnic\ [i mecanic\,
preg\te[te elevii pentru a
desf\[ura o bun\ activitate `n

industria de profil, asigurând o
orientare profesional\ suficient\
pentru a exercita meserii c\utate:
tehnician - operator tehnic\ de
calcul, electrician instala]ii [i
echipamente electronice industri-
ale, l\c\tu[ mecanic, prest\ri ser-
vicii, prelucr\tori pe centre de
prelucrare. La sfâr[itul liceului
elevii sus]in un examen de
atestare `n meserie, indiferent de
profil.

Unii dintre absolven]ii no[tri
au ob]inut burse interna]ionale de
studii [i diplome de excelen]\ ale
unor universit\]i renumite de
peste hotare, participând la
diferite programe de mobilitate
profesional\ prin " Agen]ia
Na]ional\ Socrates"

PPrrooff..  DDaanniieellaa  PPRREEPPEELLII}}||
Grup  {colar  “  Vasile

Sav”  -  Roman

Limba  român\  [i..  examenul  de  capacitate
n `nv\]\mânt, examenele consti-
tuie realit\]i [i evenimente care
trebuie preg\tite cu mare aten]ie.
Cum se prezint\ viitorii absol-
ven]i de gimnaziu `n fa]a acestui
examen ?

Dup\ cum bine se [tie din
anii anteriori - examenul de
capacitate trebuie s\ `ncheie [i
s\ evalueze o etap\ important\

`n evolu]ia elevului iar cel care promoveaz\
acest examen poate accede `ntr-o etap\
superioar\ de formare  - liceul.

~n ceea ce prive[te limba [i literatura
român\ - conform programei [colare,
cerin]ele obligatorii ar fi : elevul - respectiv
absolventul ar trebui : s\ citeasc\ [i s\ scrie
corect, s\ aib\ un vocabular adecvat comu-
nic\rii, s\ exprime idei clare `ntr-o form\
corect\, s\ fac\ dovada unor lecturi care l-au
marcat afectiv [i cognitiv. Pentru a promova
examenul, elevul trebuie s\ cunoasc\ ( o
cerin]\ a programei) un basm, o schi]\, o
nuvel\, un roman, un imn, un pastel, o
fabul\, o comedie, s\ le defineasc\ [i s\

argumenteze, prin con]inut, c\ apar]in
speciei literare solicitate, s\ caracterizeze un
personaj dintr-o oper\ epic\ sau dramatic\.
De la `nceputul anului [colar, elevii de la
clasele a VIII a au primit aceste cerin]e ale
programei [colare, chiar pe baz\ de
semn\tur\, [i de aici a `nceput toceala
materiei - aspect de care am propus s\ ne
ferim [i pe care l-am criticat foarte mult\
vreme, propunându-ne chiar s\-l `nl\tur\m.
Chiar din primele s\pt\mâni ale noului an
[colar au ap\rut "  pe pia]\ " modele de teste,
nu doar de limba [i literatura român\ dar [i
de matematic\, istorie sau geografie. {i pen-
tru c\ noi, profesorii, suntem aprecia]i dup\
rezultate, ne-am str\duit s\ le ob]inem,
oferindu-le elevilor, care au lucrat din acele
teste, mai mult sau mai pu]in.

~ncepând din semestrul al II lea - am
ini]iat preg\tirile pentru simularea examenului
de capacitate - `n detrimentul materiei din
programa pentru clasa  a VIII a. Cum
no]iunile de gramatic\ - respectiv sintaxa
propozi]iei [i a frazei - au o pondere mai mic\
`n structura subiectului - elevii au acordat o

importan]\ nu prea mare acestor no]iuni -
deprinderile lor de gândire logic\ cultivându-se
superficial. ~n schimb, le cerem s\ repete un
basm, o schi]\, un pastel...., dup\ un anume
manual preparator sau foi volante pentru c\
pia]a neagr\ a c\r]ii [colare prosper\ cu
rezumate ale operelor literare generatoare de
lene intelectual\ `n rândul elevilor.

Am avut [ansa s\-mi v\d elevul venind
`n clas\ - pentru o anume tem\ dat\ - cu
xeroxarea subiectului, motivând foarte simplu
c\ dac\ ar fi efectuat tema ar fi apelat la
copierea textului din manualul preparator.

Obiectul Limba [i literatura român\ este
obiectul care ofer\ procesului instructiv -
educativ cele mai multe valen]e formative -
de la cultivarea gustului pentru frumos,
mergând spre creativitate [i dezvoltarea
imagina]iei.

A[tept o regândire, o nou\ form\ a exa-
menului de capacitate, pentru ca elevii s\
vorbeasc\ [i s\ scrie mai bine române[te, s\
cunoasc\ limba român\ [i s\ vibreze la valo-
rile noastre na]ionale.

VVaalleerriiaann  PPEERRCC||

~NV|}|M~NTUL PROFESIONAL {I TEHNIC- ~NCOTRO?
e c`]iva ani buni febra schimb\rilor- reforma- a cuprins
[i `nv\]\m`ntul profesional [i tehnic. ~n anul 1995 a
demarat Programul PHARE VET RO 9405 prin care,
dup\ surse de inspira]ie vestic\, s-au realizat SO, SPP
[i Curriculum pentru [coli profesionale [i postliceale. ~n
75 de unit\]i [colare din ]ar\, prin finan]\ri externe, s-au
creat baze model de instruire tehnologic\ [i practic\
pentru mai multe meserii [i specializ\ri.

Dup\ aceste modele statul român trebuie s\
doteze toate [colile, lucru care nu s-a `nt`mplat,

deoarece banii de la buget care trebuiau aloca]i au luat alte desti-
na]ii. {i, totu[i, cu f\]\rnicie, `n 1999 se desfiin]eaz\ generalizarea
sistemului, care nu putea da rezultate din moment ce nu to]i elevii
aveau acelea[i condi]ii de instruire.

~n majoritatea unit\]ilor [colare elevii au fost chinui]i cu pro-
grame [colare `nc\rcate f\r\ posibilitatea de a se efectua aplica]iile
practice care ar fi u[urat formarea competen]elor de cunoa[tere.
Despre instruirea practic\ ce s\ mai vorbim? S-a lucrat `n atelierele
[i laboratoarele existente de dinainte de 1990, cu dotare din ce `n
ce mai precar\. Numai profesionalismul, ingeniozitatea [i d\ruirea

majorit\]ii cadrelor didactice- mai[tri [i ingineri- au f\cut s\ se poat\
forma la elevi competen]ele de execu]ie la un nivel acceptabil.

A urmat apoi pseudoreforma `nv\]\m`ntului liceal tehnic, pe
acelea[i coordonate. Adic\ s-au elaborat curriculumuri sofisticate
dar nu s-a umblat la baza material\. ~n aceste condi]ii, rezultatele
au fost [i s`nt mediocre. Dar acest lucru nu i-a `ngrijorat prea tare
pe guvernan]i, care neputincio[i `n a redresa economia ]\rii, se
g`ndeau c\ nu prea o s\ mai fie nevoie de meseria[i [i speciali[ti
bine preg\ti]i.

~n momentul de fa]\ marea g\selni]\ este “{coala de arte [i
meserii”. Dar nu neap\rat pentru a respecta o tradi]ie a
`nv\]\m`ntului românesc ci pentru c\ dorim s\ intr\m c`ndva `n
Europa Unit\ [i m\car, formal, trebuie s\ ne apropiem de modelele
de instruire vestice.

Din p\cate, circul se pare c\ porne[te din nou la drum.
Elabor\m unit\]i de competen]\, criterii de performan]\, vorbim de
credite transferabile, dar baz\ de instruire performant\ va exista
numai `n cca. 100 de [coli, at`t c`t ne permitem s\ finan]\m cu bani
str\ini. ~n rest: Dumnezeu cu mila!

~n concluzie, nu exist\ o perspectiv\ c`t de c`t conturat\ a

`nv\]\m`ntului profesional [i tehnic. {i nici nu va exista, at`t timp c`t
nu se va elabora o politic\ coerent\ pentru educa]ie [i nu vor fi
aloca]i bani suficien]i.

Nu pot s\ `nchei f\r\ s\ nu vorbesc despre Oameni. Adic\
despre majoritatea dintre colegii mei, ingineri [i mai[tri, care au tr\it
toate aceste schimb\ri, sim]ind dureros cum se pierd multe dintre
valorile `nv\]\m`ntului profesional [i tehnic românesc [i f\r\ a
putea interveni.

~n plus, mul]i dintre ace[ti oameni au fost folosi]i de un sistem
care acum `ncearc\ s\ se deta[eze de orice responsabilitate fa]\
de soarta lor. Din p\cate, nici sindicatele nu pot face prea multe
pentru ei, datorit\ faptului c\ mai marii `nv\]\m`ntului românesc
duc eterna politic\ duplicitar\: una promit la negocieri [i alta fac.

Personal, nu am solu]ii pentru aceast\ stare de fapt. ~mpreun\
`ns\, sunt sigur c\ vom g\si rezolv\ri pe care s\ le impunem
guvernan]ilor, c`t `nc\ nu este prea t`rziu.

DDeeppaarrttaammeennttuull  ppeennttrruu  ~~nnvv\\]]\\mm`̀nnttuull  TTeehhnniicc
[[ii  PPrrooffeessiioonnaall  aall  FF..SS..LL..II..
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PLANUL DE ªCOLARIZARE PE UNITÃÞI DE ÎNVÃÞÃMÂNT
PENTRU ANUL ªCOLAR 2003-2004

PLAN DE ªCOLARIZARE - LICEEPLAN DE ªCOLARIZARE - LICEE
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PLAN DE ªCOLARIZARE - ªCOLI DE ARPLAN DE ªCOLARIZARE - ªCOLI DE ARTE ªI MESERIITE ªI MESERII
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PLAN DE ªCOLARIZARE - ªCOLI DE ARPLAN DE ªCOLARIZARE - ªCOLI DE ARTE ªI MESERIITE ªI MESERII
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 VVaalleennþþee
iinnssttrruuccttiivv-eedduuccaa-
ttiivvee aallee ccâânnttee-
cceelloorr ººii jjooccuurriilloorr
ddee ccooppiiii

ocurile ºi cântecele
de copii constituie
un capitol important
în viaþa acestora.
Prin joc copilul
foloseºte energia
care-i prisoseºte,
obþinând o plãcere
ºi satisfacþie. 

Copiii inter-
preteazã unele

cântece ºi jocuri cunoscute de
la cei mai mari decât ei sau de
la generaþiile trecute, ori fãuresc
ei înºiºi altele. În multe dintre
cântecele copiilor se întâlnesc
motive inspirate din viaþa
plantelor, a animalelor, a cor-
purilor cereºti, a fenomenelor
naturii etc. În alte cântece ºi
jocuri, adesea copiii imitã acþiu-
ni ºi fapte ale adulþilor sau
simuleazã situaþii de viaþã care-i
impresioneazã mai mult. În
prima parte a copilãriei la copii
predominã jocurile de imitaþie
având o tematicã familialã.  Iatã
cum, încã de la vârsta de 2-3
ani, copiii simuleazã ocupaþii
ale pãrinþilor (jocul de-a tata ºi
mama, jocul de-a mama ºi
fetiþa, gãtitul mâncãrii, constru-
irea unei case, mersul la servi-
ciu etc.) sau imitã activitãþi ale
pe care le-au vãzut în mediul
apropiat ("La magazin", "La far-
macie" etc.). Mai târziu copiii îºi
lãrgesc aria de cuprindere a
jocurilor ºi se orienteazã în spe-
cial spre comportamentul unor
animale (ariciul, iepurele, ursul,

lupul, vulpea) simu-
larea deplasãrii sau
funcþionãrii unor

maºini ºi aparate (automobilul,
avionul, motocicleta).

Dintotdeauna m-au fascinat
cântecele ºi jocurile create ºi
practicate copii, care exprimã o
lume minunatã, sincerã, auten-
ticã ºi plinã de culoare ºi trãire. 

De mai mulþi ani de zile mi-am
propus sã integrez ºi sã valorific
în lecþii ºi în alte activitãþi
desfãºurate cu elevii mei idei,
atitudini ºi trãiri exprimate în
versuri, cântece ºi  jocurile
cunoscute de ei.  Iatã de ce am
abordat aceastã temã în
prezenta comunicare, prin care
intenþionez sã prezint - pledez
pentru preþuirea ºi învãþarea
modalitãþilor de a aprecia ºi cul-
tiva folclorul copiilor.

Folclorul copiilor constituie
o sursã inepuizabilã de
recreere dar ºi de îmbogãþire a
minþii ºi sufletului copiilor. La
intrarea în grãdiniþã ºi, apoi, la
ºcoalã cei mai mulþi vin cu un
bogat repertoriu bogat de cân-
tece ºi jocuri din folclorul speci-
fic lor. Copiii creeazã cu spon-
taneitate, exprimând în chip
firesc candoarea vârstei ºi
trãirea sincerã. Astfel, ei modi-

ficã cu dezinvolturã cuvintele
prin repetarea silabelor de la
începutul ori de la sfârºitul
acestora, înlocuiesc prima con-
soanã a cuvântului prin alta sau
îi adaugã o consoanã, ori
repetã sfârºitul unui cuvânt etc.
Alteori aceºtia inventeazã
cuvinte noi, uneori fãrã sens, iar
câteodatã chiar cuvinte vulgare.
Textul de obicei este scurt, iar
versurile conþin pânã la opt si-
labe, care se repetã, pe unitãþi
sau în întregime. Rimele sunt
adesea perfecte, exprimând
multã muzicalitate în recitare ºi
în cânt. 

În cântecele lor copiii inven-
teazã linii melodice variate ºi
folosesc un ritm muzical
încadrat de obicei în mãsura de
doi timpi. Ei plaseazã cu intuiþie
accentele tonice ºi stabilesc o
relaþie armonioasã între cuvinte
ºi melodie. 

Melodia, deºi pare naivã ºi
monotonã, exprimã vitalitate ºi
poftã de viaþã. 

În cele ce urmeazã voi
prezenta, succint, modalitãþi de
integrare în lecþii a unor cântece
ºi jocuri create de copii, care au
contribuit la sporirea efectelor
atât din punct de vedere
instructiv, cât ºi educativ. 

"Numãrãtorile" sunt jocuri
simple ale copiilor folosite
frecvent de aceºtia, încã de
vârsta de dinainte de a intra la
grãdiniþã. Acestea se folosesc
la începutul unor jocuri, pentru
a selecta copii pentru anumite
roluri din cadrul jocului: cei care
se ascund, cel care stã la "mijit",
cei care sunt "la bãtaie", cei
care sunt "în câmp" etc. Primele
forme de numãrãtori sunt cele
care pornesc de la o simplã
numãrare (în concentrul 1-5
sau 1-10), la care se adaugã
unele versuri simple 

("Unu, doi, trei, patru, cinci,
/ Tata cumpãrã opinci…";   sau
"Unu, doi, trei, patru, cinci,
ºase, ºapte, nouã, zece,/ Un
pahar cu apã rece,…").

Am apelat la experienþa
copiilor ºi am reactualizat aces-
te numãrãtori pentru învãþarea
ºi consolidarea numerelor, în
lecþiile de matematicã. Am
folosit aceste numãrãtori fie la
începutul lecþiilor, pentru a
capta atenþia elevilor, fie în
predarea noþiunilor noi, fie în
activitãþile de consolidare ale
cunoºtinþelor ºi deprinderilor.
Pentru învãþarea numãrãrii din
doi în doi, unele dintre aceste
numãrãtori mi-au fost de mare
folos:

"O rãþuºcã pe gunoi /
Numãrã din doi în doi: /Doi,
patru, ºase, opt, zece, /Ieºi
afarã mãi berbece  !"

Interesul elevilor pentru
lecþie a crescut, atenþia acesto-
ra a devenit mai stabilã, iar
starea sufleteascã pozitivã i-a
motivat pentru activitãþi. 

Unele numãrãtori le-am
folosit în lecþiile de limba ºi lite-
ratura românã, pentru
înþelegerea unor elemente de
prozodie (vers, rimã). Iatã, în
versuri numãrãtori precum cele
de mai jos elevii au învãþat sã

identifice locul versului, sã
sesizeze forma rimei:

"Unu tunu, / Doile oile,/
Treile, cheile,/Patrule, împãrat-
ule, Cincile  opincile, / ªasele
vasele, / ªaptele laptele, /
Optule coptule,/Noule boule, /
Zecile berbecile,…".

Pentru stimularea spiritului
creator al ºcolarilor, le-am soli-
citat, în special celor care dau

dovada cã posedã inteligenþã
lingvisticã, sã creeze ei înºiºi
numãrãtori simple asemãnã-
toare celor analizate. Elevii au
lucrat cu multã plãcere ºi s-au
întrecut în a gãsi rime potrivite
precum: 

"Unu turnu, /  Doi boi, /  Trei
miei, /  Patru latu, /  Cinci urzici,
/ ªase case, ªapte
sape, / Opt copt, /  Nouã
ouã, / Zece trece." (C. L, cl.
a IV-a).

În alte numãrãtori copiii iau
cunoºtinþã sau evocã unele ele-
mente de naturã istoricã, pre-
cum existenþa turcilor, întem-
niþarea unor români de cãtre
aceºtia etc.:

"Iepuraº /  Golaº, / Încotro
te laºi ? / La odaia turcului/
Vãzui fata Vâlcului,  Cu mãrgele
/ De surcele / Cu iie de sunã-

toare / Sã bag pe Stanca-
nchisoare."

În textele literare cu conþi-
nut ºtiinþific ºi în lecþiile de ºtiinþe
ale naturii  am valorificat versuri
ºi cântece dedicate unor vietãþi
din naturã. Copiii descriu, de
multe ori în formã umoristicã,
animale domestice ºi sãlbatice.
Aproape pentru fiecare vietate
copiii au creat cântece, iar

unele dintre aceste animale
sunt chiar preferatele copiilor:
melcul, ariciul, barza, cucul,
ursul, vulpea.  Descriindu-le în
versuri, copiii observã unele
însuºiri ale acestora, forme ale
pãrþilor corpului, legãturi ale
acestora cu anotimpuri ºi
fenomene din naturã.
Primãvara, când  se reîntorc
berzele din þãrile calde, copiii le
cântã cu bucurie:

"- Barzã, barzã, / Ce-ai în
cioc ? / Un boboc ? / Dar în
guºã ? / O cãpuºã. / Vino la noi
/ Dupã uºã. / Dar în gheare ? /
Râºchitoare.

RRuubbrriiccãã  ccoooorrddoonnaattãã  ddee
DDaann  AAGGRRIIGGOORROOAAEE

((uurrmmaarree `̀nn
nnuumm\\rruull vviiiittoorr))

MMoottoo::

"Copilul râde:
<Înþelepciunea ºi

iubirea mea e
jocul.>"

LLuucciiaann  BBllaaggaa

Revista presei literareRevista presei literare
HOGA{, 

“UN SCRIITOR
APROAPE UITAT”?

ditorialul criticului [i istoricului
literar Nicolae Manolescu din
num\rul 21 al revistei pe care
o conduce, “România literar\”,
aduce `n
aten]ia citito-
rilor un scriitor
drag nou\,
n e m ] e n i l o r ,
C a l i s t r a t
Hoga[. Dup\

ce `[i argumenteaz\ titlul arti-
colului, criticul literar noteaz\:
“El (Hoga[;n.n.) se afl\ unde-
va la mijloc `ntre clasicismul
lui Odobescu [i barocul lui
Bogza. E v\dit `ndr\gostit de
fraza ampl\, muzical\ (pagi-

na despre furtuna din mun]i, Caragiale o
`nv\]ase pe de rost iar lui Bogza i-a sugerat
una asem\n\toare din Cartea Oltului), de
alegerea savant\ [i de referin]a la antichi-
tate. De Odobescu `l apropie [i curiozitatea
pentru botanic\; listele de denumiri latine[ti
ale plantelor `nt`lnite `n drumurile sale. Acest
fel de a scrie sun\ tot mai desuet ast\zi,

`ns\ e corectat, spre norocul postum al
autorului, de `nclina]ia spre comic [i chiar
spre grotesc” - Hoga[ nu va fi uitat niciodat\
uitat de un cititor adev\rat de literatur\.

RADU AFRIM, UN
REGIZOR ~N PLIN|

AFIRMARE
Regizorul Radu Afrim, care a pus `n

scen\ acum c`]iva ani o pies\ [i la Piatra
Neam] (Ocean Cafe) a fost nominalizat `n
acest an la Gala premiilor Uniter. Nu a luat
premiul, dar nominalizarea lui `n compania
unor mari nume de regizori români de teatru
`l onoreaz\. Revista “Observatorul cultural”
nr. 169 `i consacr\ t`n\rului regizor nu mai
pu]in de patru articole, cronici la spectacolul
pus `n scen\ de el la Teatrul Odeon, “De ce
fierbe copilul `n m\m\lig\”, de Aglaja
Veteranyi, `n traducerea poetei Nora Iuga.
Semneaz\ cronicile Mihaela Michailov, Alina
Nelega, Doru Mare[ [i Iulia Popovici.

“Spectacolul regizat de Radu Afrim, o
cochilie plin\ de ghidu[ii, un soi de glob
transparent care, r\sucit, reflect\ tot felul de
figurine, surprinde excelent atmosfera aces-
tei experien]e-c\l\torie, eliberatoare [i, `n
acela[i timp, tragic\” - scrie Mihaela
Michailov.

REBREANU ALUNGAT
DIN SOCIETATEA SCRI-

ITORILOR ROMÂNI
Ceea ce i s-a `nt`mplat unui mare scri-

itor contemporan (m\ refer la Eugen Barbu,
un mare scriitor dar f\r\ caracter) acum un
deceniu nu e un lucru singular `n istoria lite-
raturii române. {i Liviu Rebreanu a avut
aceea[i soart\ dar nu din acelea[i pricini. Pe
21 iunie 1915 este scos din func]ia de se-
cretar al SSR, dar [i `ndep\rtat din r`ndurile
membrilor societ\]ii, ca urmare a unei cam-
panii furibunde duse de c\tre el `n pres\
`mpotriva lui Davila, director general al
Teatrului Na]ional, cel care luase hot\r`rea

de a nu mai re`nnoi angajamentul artistei
Fanny Rebreanu. Iat\ ce scria Rebreanu
`ntr-o adres\ din 23 iunie 1015 c\tre
pre[edintele SSR de atunci, G. Diamandy:
“Fiind chemat imperios `n provincie [i
deoarece n-am presupus c\, potrivinic
prevederilor statutelor, se va introduce o
chestiune str\in\ de ordinea zilei - am lipsit
de la adunarea general\ din 21 cor. care
totu[i a votat demiterea mea din SSR. Av`nd
`n vedere c\ alungarea unui membru din
Societate nu se poate face dec`t `n urma
unei discu]ii largi, la care trebuie s\ ia parte
[i cel `nvinov\]it, iar votul cerut de art. 56 al
Regulamentului trebuie s\ `ntruneasc\
majoritatea absolut\ a tuturor societarilor -
v\ rog s\ binevoi]i a dispune alc\tuirea unei
comisiuni de 10 membri, intre care 5 din
partea comitetului [i 5 din partea mea, care
s\ cerceteze am\nun]it toate imput\rile pe
care s-a bazat cererea votului `n chestie al
adun\rei” - Revista public\ mai multe
scrisori ale scriitorului alungat din SSR.
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VACAN}ELE MUZICALE 2003- EDI}IE INTERNA}IONAL|

REMEMOR|RI
PEDAGOGICE NEM}ENE

MAI 2003
n numerele anterioare ale revistei Apostolul s-au semnalat
anivers\rile din mai ale slujitorilor nem]eni ai [colii: T.D.
Sperantia, 4/1856; Dorel Dorian, 6/1930; V. Pruteanu,
10/1947; P. Jitaru, 11/1905; C.D. Bor[, 13/1912; C. Cuco[,
15/1941; Savin Bratu, 15/1925; C. Romanescu, 17/1906;
Eugenia Soru, 17/1901; Sorin Donea, 19/1938; Garabet
Ibr\ileanu, 23/1871 (acum 70 de ani, `n 1933, ap\rea
“Adela”, roman a c\rei ac]iune se petrece preponderent la
B\l]\te[ti); C. Cuciuc, 24/1911 (La mul]i ani!); V.
Petroveanu, 26/1887; Gh. Nicolau, 31/1859.
 {i comemor\rile: 10/1975, Mihail Jora; 14/1945,

Leon Mrejeriu; 16/1892, Melchisedec {tef\nescu.
 13/2003, ziarul Ceahl\ul public\ un bogat material despre

s\rb\torirea, la 1 iunie a.c., a {colii Grigore Ghica- Vod\ (nr. 2) din Tg.
Neam] la 150 de ani de fiin]are.
 17/1928, acum 75 de ani, corul mixt al celor dou\ [coli normale

din P. Neam], condus de Gh. Dimitriev, a luat premiul I cu medalie de aur
la concursul pe ]ar\ organizat de Tinerimea Român\.
 21/1913, n. la Vii[oara- Neam], Constantin Alupului, performant

absolvent al {colii Normale “Gh. Asachi” din P. Neam], `nv\]\tor cu faim\
`n M\rginimea Sibiului, mort eroic pe frontul antisovietic ̀ n 1944, ca ofi]er.
 24/1913, n. la R\zboieni- Neam], apreciata `nv\]\toare din P.

Neam], Elena Cr\ciun, de cur`nd decedat\.
 29/1913, profesorul de lb. român\ de la Liceul “Petru Rare[“ din

P. Neam], ca delegat al corpului didactic nem]ean, a vorbit la inaugurarea
statuii lui Mihail Kog\lniceanu, oper\ a sculptorului Vladimir Hegel (pro-
fesor al lui Br`ncu[i).
 29/1933, acum 70 de ani, [colile din P. Neam] au fost vizitate [i

apreciate de sociologul [i filosof al valorilor, Petre Andrei, ministru sub-
secretar de stat al Instruc]iunii Publice.
 ~n multe [coli nem]ene s-a s\rb\torit Ziua Mondial\ a Culturii (21

Mai), cu eviden]ierea contribu]iei loalit\]ii [i a [colii respective la evolu]ia
culturii universale, a pedagogului, filosofului [i poetului american, Ralph
Waldo Emerson, 25.05/18.03 Boston- 27.04.1882 la bicentenarul
na[terii; a pedagogului na]ional român Onisifor Ghibu (31.05.1883,
S\li[te- Sibiu- 31.10.1972, Sibiu) la 120 de ani de la na[tere.

Prof.  Traian  CICOARE

murgul `ntinsese valuri s`ngerii
peste aleile pres\rate cu frunze
fo[nitoare. B\tr`nul castan `[i
scutura alene ramurile uscate,
l\s`nd s\-i r\peasc\ v`ntul
ultimele fr`nturi ale sufletului
obosit. Dar `n seara aceea
b\tr`nul castan nu se l\s\ prad\
vechilor sale `ndoieli, nu-[i mai
fr\m`nta ramurile gola[e la

g`ndul c\ acelea erau ultimele sale zile de
via]\. Sim]ea c\-i este sf`r[itul aproape [i
sufletul s\u, ascuns de 130 de ani sub f`[ii

groase de scoar]\ uscat\, se preschimba
`ntr-un suspin pe care r\coarea serii `l topi `n
mii de lacrimi aurii. ~n seara aceea castanul
uscat nu avea dreptul la triste]e. Era seara
magic\, seara anivers\rii!

P`n\ [i asfin]itul se `nve[m`ntase `n cele
mai aprinse nuan]e de ro[u- rubiniu [i-[i
r\sp`ndea paleta de culori peste cl\direa
vechiului liceu. Era un amurg de poveste, era
un amurg al zeilor pentru b\tr`nul castan, dar
pentru Liceul “Roman Vod\”, `nv\luit `n pur-
puriul mor]ii soarelui, amurgul zeilor nu avea
s\ vin\ niciodat\. Pe cer `nfloreau narcisele
albe ale serii, 130 de stele ce `ncununau cu
[iragurile lor sclipitoare fruntea maiestuoas\
a liceului. ~n noaptea aceea stelele se

adunaser\ s\ aduc\ omagiu Liceului
“Roman Vod\ [i legendei sale care d\inuia
de 130 de ani, for]ei sale seculare care
`nfruntase anii [i sufletelor calde ale
dasc\lilor care `nchinaser\ aici o via]\. Via]a
lor. Chiar [i dup\ moarte erau `nc\ aici.
Sufletele lor, preschimbate [i ele `n stele
str\lucitoare, veniser\ s\ `nv\luie cu raze de
argint cl\direa b\tr`nului liceu, devenit de
cur`nd t`n\r colegiu, a[a cum `n timpul vie]ii
`nv\luiser\ prin activitatea lor vechiul loca[
destinat lumin\rii min]ilor, `ntr-o aur\ legen-
dar\.

Castanul uscat `i sim]ea acolo, aproape.
Le sim]ea c\ldura r\sufl\rii, purtat\ de
boarea `ntunericului, p`n\ aproape de

ramurile sale lipsite de rod. Pe to]i ace[ti
nepre]ui]i dasc\li `i cunoscuse de-a lungul
anilor, pe sub coroana sa ar\mie se
perindaser\ pa[ii lor toamn\ de toamn\,
pe aleea liceului r\sunaser\ glasurile lor.

Anca  CERNAT
elev\,  cl.  a  XI-aa  G  Colegiul

Na]ional  “Roman  Vod\”
((uurrmmaarree `̀nn nnuumm\\rruull vviiiittoorr))
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ep.: Domnule
Constantin Alupului-
Rus, `n presa local\
deja au ap\rut
primele semnale
despre edi]ia din
acest an a
“ V a c a n ] e l o r
Muzicale” de la
Piatra Neam]. ~n cali-
tatea pe care o ave]i-

director al Centrului de Cultur\
“Carmen Saeculare” al jude]ului
Neam] [i principal organizator al
acestei manifest\ri, ajuns\ `n
acest an la a XXXII-a edi]ie- ce
pute]i spune cititorilor no[tri `n
leg\tur\ cu perioada de
desf\[urare [i dac\ al\turi de insti-
tu]ia pe care o conduce]i mai sunt
implicate [i alte organisme [i insti-
tu]ii?

Constantin AAlupului -RRus: -
Cea de a 32-a edi]ie se va
desf\[ura `n perioada 3- 13 iulie
2003. Am ales prin consult\ri cu
un num\r mare de participan]i la
edi]ia trecut\, organizatori [i melo-
mani, aceast\ perioad\ pentru c\
urmeaz\ finalului de an universitar.

~n ultimii 13 ani- din 1990-

organizatorul principal, “motorul”, a
fost institu]ia noastr\, fie c\ se
numea Centrul Crea]iei Populare
fie, mai recent, Centrul pentru
Cultur\ [i Arte “Carmen
Saeculare”. Fondurile au fost `n
aceast\ perioad\ asigurate `n pro-
por]ie de 90% de c\tre Consiliul
Jude]ean Neam]. Practic, acesta a
asigurat perpetuarea “Vacan]elor”
dup\ 1989.

Trebuie s\ remarc faptul c\,
`ncep`nd cu anul trecut, am creat
Funda]ia cultural\ “Vacan]e muzi-
cale la Piatra Neam]” care, sper,
va asigura perpetuarea
“Vacan]elor muzicale” `n viitor.
Al\turi de Centrul Cultural se afl\
[i prim\riile din Piatra Neam] [i
T`rgu Neam] [i, fapt inedit,
Asocia]ia Cultural\ “PRO ARTE”
din Viena. La acestea se adaug\ o
list\ consistent\ de colaboratori
c\rora le cer iertare c\ nu-i
amintesc acum.

Rep.: De[i p`n\ la
deschiderea manifest\rii
(Vacan]elor Muzicale) ne desparte
mai bine de o lun\, cred c\ deja a]i
g`ndit, a]i stabilit contactele nece-
sare cu cei implica]i direct (institu]ii

din `nv\]\m`ntul muzical, person-
alit\]i din lumea muzicii) [i sunte]i
`n m\sur\ s\ ne spune]i c`]i stu-
den]i vor participa, ce clase de
studiu vor fi organizate [i care vor
fi mae[trii ce vor conduce aceste
clase...

C.A.R.: - Manifestarea are
deja o structur\ consacrat\: cur-

surile de m\iestrie artistic\ [i festi-
valul muzical propriu-zis. Nou `n
aceast\ edi]ie, pentru clasele de
m\iestrie, este “interna]io-
nalizarea” acestora. Avem profe-
sori din Austria (canto [i vioar\),
Germania (violoncel) [i Italia
(pian). Cursan]ii sunt [i ei din
diferite ]\ri: Mexic, Argentina,
Germania, Italia, Austria [i,
bine`n]eles, România. Am g`ndit
c\ e bine s\ accentu\m caracterul
“deschis” interna]ional al
“Vacan]elor” a[a cum l-au g`ndit

fondatorii lor din Piatra Neam] [i de
la Conservatorul din Ia[i.

Rep.: Se [tie de la edi]iile
precedente c\ “Vacan]ele
Muzicale” de la Piatra Neam] ofer\
publicului meloman din municipiul
capital\ e jude], dar [i celor din alte
localit\]i o serie de spectacole
muzicale, la realizarea c\rora `[i

dau concursul, pe l`ng\ studen]ii
participan]i, [i personalit\]i ale
vie]ii muzicale. Care sunt certitu-
dinile, `n acest sens, la ora actu-
al\?

C.A.R.: - Pentru publicul
“Vacan]elor” am preg\tit o serie de
`nt`lniri “de gradul zero”. Vor
sus]ine spectacole Filarmonica din
Bac\u, sub bagheta maestrului
Ovidiu B\lan, av`nd la pian un
pianist consacrat, Vincenzo
Balzani, [i unul `n plin\ afirmare,
Raluca Ouatu. Vor sus]ine

recitaluri de canto, soli[ti cunoscu]i
pe scenele din Paris, Milano,
Palermo, Copenhaga, Tokio, New
York etc. Ei se numesc: Theodore
[i Catarina Coresi, Ada Chele,
Marinela Nicola, Claudia Robu,
Diana Croitoriu Schidlowski,
Nicoleta Coceiar, Cellia Costea,
Felicitas Bordeianu.

Rep.: Acum o `ntrebare mai
pu]in comod\: cum sta]i din punct
de  vedere financiar? V-am pus
aceast\ `ntrebare `n speran]a c\
unii sponsori, care nu s-au oferit
p`n\ acum s\ v\ sprijine, ar mai
putea face acest lucru.

C.A.R.: - Am spus la `nceput
c\ cea mai mare parte din buget
este asigurat\ de Consiliul
Jude]ean. {i ]in s\ le mul]umesc
tuturor de aici pentru `n]elegere,
`ncep`nd cu dl. pre[edinte Raul
Constantin Bobeanu [i, de aseme-
nea, celor 40 de consilieri jude]eni.
{tim c\ vom primi- ca [i `n anii
trecu]i- un sprijin consistent din
partea Prim\riei Piatra Neam].
Avem semnale `ncurajatoare din
partea conducerii RIFIL dar [i a
altor societ\]i din municipiu [i
jude]. Sponsorii ca [i finan]atorii, `i

vom eviden]ia `n programul tip\rit,
printr-un mod mai pu]in obi[nuit.

Rep.: ~n `ncheierea discu]iei
noastre, a[a cum se obi[nuie[te ̀ n
ultimul timp `n interviuri, v\ solicit
s\ r\spunde]i la o `ntrebare la care
a]i fi dorit s\ r\spunde]i [i eu nu
v-am adresat-o.

C.A.R.: - ~n `ncheiere a[ vrea
s\ punctez dou\ evenimente, cu
majuscule, ale acestei edi]ii:
Medalionul dedicat artistei [i profe-
soarei de excep]ie, Elena Botez-
am `ncercat un gest de repara]ie
moral\ pentru suferin]ele ce i-au
fost provocate de ignoran]\ [i
ignoran]i, [i `nainte [i dup\ 1989-
[i Premiera (na]ional\) a operei
“Enrico a Canossa” de Iulian
Trofin, n\scut, format [i afirmat la
Piatra Neam].

V\ mul]umesc [i v\ invit la
“Vacan]ele Muzicale de la Piatra
Neam]”.

Rep.: {i eu v\ mul]umesc [i
v\ urez s\ ave]i parte de aplauze
la scen\ deschis\.

A  consemnat
Constantin  TOM{A

Interviu cu profesorul
CONSTANTIN ALUPULUI- RUS, direc-
tor al Centrului de Cultur\ “Carmen

Saeculare” al jude]ului Neam]
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