
n societatea
româneasc\ au
existat [i vor
e x i s t a
n e m u l ] u m i r i .
Cauzele acestora
sunt diverse.
M a j o r i t a t e a
salariilor sunt
mici [i nu avem
`n vedere o pers -

pectiv\ de majorare, pre]urile
sunt foarte mari [i vor mai
cre[te. Toate aceste aspecte
nu sunt caracteristice doar
românilor- situa]ia este iden-
tic\ [i `n b\tr`na Europ\.

Trec`nd peste toate s-ar
putea spune c\ 2004 a fost un
an bun. Poate mai bun dec`t
anii cu care ne obi[nuiser\m
`n ultimul timp. Una peste alta-
am putea concluziona c\
România este pe cale s\-[i
redob`ndeasc\ demnitatea.
Evenimentele s-au derulat
repede, de la o campanie la
alta [i pentru un moment
parc\ ne-am rec`[tigat `ncre -
derea. Auzim- din nou- expre-
sii mult tr`mbi]ate- "mai avem
multe de f\cut", "trebuie s\
redres\m industria, econo-
mia, agricultura", "s\ facem
dreptate categoriilor defa-
vorizate".

~n ultimul timp, o tem\
favorit\ a televiziunilor
na]ionale [i private o constitu-
ie `nv\]\m`ntul preuniversitar
(vezi cazul profesorului de
limba român\ de la

Constan]a; scenele obscene
prezentate pe toate posturile
ca fiind informa]ii de maxim\
actualitate [i mai nou - notele
pe care elevii le dau
dasc\lilor).

Mai nou, dasc\lii au fost
cataloga]i mari evazioni[ti prin
medita]iile pe care le dau
elevilor.

De ce aceast\ stare de
lucruri? Cauzele sunt
numeroase, `nr\d\cinate
ad`nc `n sistemul românesc
de `nv\]\m`nt. Practica medi-
ta]iilor nu este o noutate.

De ani de zile urm\resc
lista celor 300 de cet\]eni
români cu averi ce dep\[esc
miliardele [i `n r`ndul lor nu
am v\zut nici un profesor, cu
toate medita]iile pe care le
dau. Expresia domnului
Mircea Miclea- proasp\t mi -
nistru al Educa]iei- precum c\
"Un s\p\tor de [an]uri foarte
bun e mai demn de pre]uire
dec`t un profesor foarte prost"
mi-a l\sat un gust amar.
S\p\tori de [an]uri pro[ti am
v\zut dar profesori nu!

~n acest context este
necesar s\ ne reda]i demni-
tatea, domnilor!

Nu suntem de acord cu
cei care [i-au f\cut o

(fragmente 
din teza de doctorat)

u-i greu de identi-
ficat la mul]i poe]i
basarabeni, din
diferite genera]ii,
tendin]a de a pre-
lua [i cultiva teme
[i motive
b a c o v i e n e ,
sfid`nd curentul
dominant impus -
"realismul socia -
list".

"Cred c\ Bacovia este cel
mai trist poet al neamului nos-
tru...", conchide Leo Butnaru
`n eseul "Proba solitudinii"
(Bac\u, 2001, Ateneu).

Aceast\ afirma]ie este
definitorie pentru opera lui
George Meniuc, unul din dis-
cipolii lui Bacovia [i  baco-
vianismului, care a preg\tit
terenul pentru avangardismul
basarabean. {i poezia lui,
deprimant\ `n aparen]\, `[i
`nmul]e[te `n timp admiratorii
[i exege]ii, care se mir\ de
vitalitatea ei. Nimeni din critici

nu contest\ c\ poezia lui de
p`n\ la 1940, adunat\ `n volu-
mul de debut "Interior cosmic"
[i apreciat\ `nalt de profesorii
s\i Tudor Vianu [i George
C\linescu, este `nrudit\ cu li -
rica bacovian\.

Poezia "Toamna",
bun\oar\, nu este reductibil\
la o idee clar\, unic\ [i
imposibil de t\g\duit. Acest
principiu de crea]ie vine mai
cur`nd din simbolism, din
estetica lui Stephane
Mallarme, conform c\reia "a
numi un lucru `nseamn\ a
suprima trei sferturi din
pl\cerea poemului, care st\
`n ghicirea treptat\. A-l su -
gera- iat\ visul". Poezia lui
George Meniuc, `n descen-
den]a simbolismului t`rziu,
este o art\ a metaforei simbo-
lice, a aluzivului, a explor\rii
st\rilor suflete[ti obscure [i
contradictorii: "Eu c`nt s\ nu
m\-nece disperarea".

\mâi stupefiat de cât dispre] [i
cât\ desconsiderare pot emana
gu[ile unor fiin]e ce se consi -
der\ legate profesional de
`nv\]\mânt, când auzi [i cite[ti
despre ini]iativele privitoare la
impozitarea sumelor ob]inute
de unii profesori, `n num\r
foarte mic, de altfel, la nivelul
colectivelor didactice, din
preg\tirea anumitor elevi.
Asemenea ini]iative nu sunt `n

premier\, ele fiind lansate mai `ntâi `n vremea
anilor lumin\,  când partidul d\dea o `nalt\
apreciere dasc\lilor na]unii [i reluate `n vre-
mea domniei peste finan]e a lui Florin

Georgescu, ministru despre care presa vremii
sus]inea c\ trebuie s\ fi avut probleme mari
cu unii dintre profesori de-i pune la plat\ atun-
ci când i-au c\zut `n mân\.

Mai `ntâi, s\ punem ordine `n lucruri. Este
drept c\ `ntr-o ]ar\ civilizat\ legea spune c\
orice beneficiu ob]inut se impoziteaz\, adic\
o parte din beneficiul respectiv trebuie dat
statului pentru a-l face capabil s\ suporte
cheltuielile [i activit\]ile la care se angajeaz\.
Din acest punct de vedere, tendin]a `n
discu]ie devine  fireasc\, legal\ [i necesar\.
Da, dar asta `ntr-o ]ar\ normal\, `n care
guvernul nu batjocore[te oamenii prin orice
mijloace, ci `i protejeaz\, [i face posibil\ asig-
urarea unor condi]ii de via]\ m\car decente

pentru fiecare component al na]iei. ~ntr-un
stat normal, `ntr-o ]ar\ `n care dasc\lii sunt
respecta]i de c\tre reprezentan]ii societ\]ii, `n
genere, nu se zbat dup\ preg\tiri [i medita]ii,
salariul cu care sunt retribui]i fiindu-le mai
mult decât `ndestul\tor. Vin aici cu exemple
concrete: un prieten de-al meu din Fran]a,
profesor de fizic\, avea `n 1997 un salariu de
22 de ori mai mare decât al meu din acea
vreme. Eu am ajuns atunci `n Fran]a la solic-
itarea unui grup de francezi ce aveau rela]ii
cu sate române[ti. Pentru ceea ce am f\cut
acolo, timp de zece zile de lucru efectiv,
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ou\ probleme mari preocup\ sindicatele `n ultimele
s\pt\m`ni: una specific\ `nv\]\m`ntului- negocierea
cre[terilor salariale prev\zute `nc\ din protocolul lunii
octombrie 2004 cu 17% [i acordarea celorlalte drepturi
b\ne[ti prev\zute prin lege (contravaloarea navetei [i cal-
culul salarial corect); alta- incluz`nd `ntr-un plan larg,
na]ional, toate confedera]iile sindicale- modificarea Codului
Muncii la propunerea Patronatului [i Guvernului.

~ncep`nd din luna ianuarie, federa]iile sindicatelor din
`nv\]\m`nt au ac]ionat [i ac]ioneaz\ cu [i mai mult\ t\rie
pentru respectarea drepturilor salariale [i ale celorlalte
drepturi ale tuturor lucr\torilor din `nv\]\m`nt.

Noul guvern instalat dup\ alegeri [i `n care noi credeam cu
adev\rat `ntr-o schimbare `n bine n-a luat `n calcul prevederile proto-
colului `ncheiat cu vechiul guvern, care prevedea o indexare cu 12% `n
dou\ etape (1 ianuarie [i 1 septembrie) [i o majorare cu 5- 7%. Primul
ministru, dl. C\lin Popescu T\riceanu, spre surprinderea tuturor, a
f\cut o declara]ie dezarmant\ pentru to]i bugetarii `n cuv`ntul de
`nvestitur\ rostit `n fa]a Parlamentului: "Ca liberal, nu m\ intereseaz\
for]a de munc\, ci banul..."

~n]elegem deci, bine, banii sunt mai importan]i ca oamenii pentru
liberali, ca [i cum nu oamenii ar face banii (!!?)

~ntr-o asemenea perspectiv\ ne imagin\m c\ negocierile noastre
pentru cre[teri salariale ar fi nu dificile, ci o adev\rat\ campanie de
lupt\ pe toate c\ile [i cu toate mijloacele. Lupta deja a `nceput. Din ia -
nuarie [i p`n\ acum de cel pu]in patru ori federa]iile sindicale au par-
ticipat la negocieri cu M.E.C., M.F. [i M.M.P.S., cu Primul Ministru C\lin
Popescu T\riceanu [i chiar cu Pre[edin]ia României, privind cre[terile
salariale, f\r\ s\ se ajung\ la nici un rezultat p`n\ `n momentul de fa]\.

Noi nu uit\m c\ `n programul de guvernare cu care a c`[tigat
alegerile, Alian]a DA a promis dublarea salariilor `n `nv\]\m`nt pe dura-
ta celor patru ani [i acordarea prin Legea Bugetului a 5% din P.I.B. `n
2005 [i 6- 7% `ncep`nd din 2007. Din nou vorbe goale [i minciuni pe
care le-am mai auzit [i alt\dat\ de la al]i guvernan]i.

De aceea am devenit [i noi nu numai circumspec]i la promisiuni, ci
surzi [i ursuzi chiar [i ceva mai fermi [i mai pragmatici. O lun\ s-a
acordat guvernului pentru a g\si solu]ii [i surse financiare pentru
respectarea Protocolului [i o m\rire cu cel pu]in 10% `n anul 2005, `n
caz contrar se va ajunge la mitinguri [i mar[uri `n teritoriu [i pe plan
na]ional, la grev\ general\ [i blocarea anului [colar. Aceasta e strate-
gia abordat\ `n aceast\ etap\ [i sper\m c\ prin `n]elepciunea [i
`n]elegerea guvernului vom evita greva general\ [i blocarea anului
[colar.

Cea de a doua problem\, de interes general, e un fel de "Cal
troian" folosit de data aceasta de patronate pentru a submina din inte-
rior prin lege rolul [i drepturile sindicatelor. Cele aproape 70 de articole
supuse abrog\rii, modific\rii sau amend\rii uzeaz\ `n fond diminuarea
[i `ngr\direa  drepturilor `n raport cu patronatele, conferind acestora
mai mult\ putere [i autonomie fa]\ de angaja]i.

Codul muncii `n actuala form\ p\streaz\ un echilibru `ntre angaja]i
[i angajatori, `n condi]iile aprob\rii modific\rilor patronii devin st\p`ni
suverani, iar angaja]ii ajung `n starea de robie, insecuritate [i lipsa
total\ de replic\ [i ap\rare. Se dore[te desfiin]area contractelor colec-
tive la nivel de confedera]ii [i federa]ii [i ca urmare  contractele indi-
viduale pe perioad\ nedeterminat\ ale angaja]ilor s\ nu mai aib\
acoperire legal\ [i s\ poat\ oric`nd fi la latitudinea patronilor.

Cele cinci confedera]ii sindicale s-au reunit [I [i-au unit for]ele,
ajung`ndu-se la un program comun de ac]iuni viz`nd: `ntr-o prim\
s\pt\m`n\, 21- 26.02- pichetarea la nivel jude]ean a prefecturilor;
organizarea de mitinguri [i mar[uri la nivelul centrelor jude]ene; orga-
nizarea unui nou miting [i mar[ la nivel na]ional, cu participarea tutu -
ror confedera]iilor; declan[area grevei generale.

Dup\ cum vedem cu to]ii, ne a[teapt\ zile fierbin]i [i ac]iuni
deosebit de importante, de aceea, facem apel la to]i sindicali[tii, `ntr-o
participare unanim\ [i solidarizare la toate ac]iunile noastre. Numai
uni]i [i fermi, vom putea `nvinge!

Biroul executiv S.L.L.I. Neam]
Prof. {tefan CORNEANU

CODUL MUNCII {I SALARIILE
LA ORDINEA ZILEI
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(Urmare din num\rul
trecut)

n vederea sus]inerii
p\rerilor proprii (iat\
c`teva: "Ideea de
poet f\r\ cultur\
este un afront adus
culturii [i civiliza]iei";
"de la 15 ani nu m\
g`ndesc dec`t la
poezie/... / pentru
mine poezia este
forma superioar\ de

a iubi"; "poezia, dac\ este fiin]a
ta, nu o trece niciodat\ pe plan
secund"; "ai s\-]i scrii c\r]ile cu
tot ce este viu [i curat `n tine,
p`n\ la cap\t"), poetul nu
pierde din vedere s\ noteze
fragmente din cronicile scrise la

apari]ia primei sale c\r]i (Marin
Mincu: "Prin volumul
"Biblioteca din Nord", facem
cuno[tin]\ cu un poet original/
.../Aurel Dumitra[cu este un
poet despre care s`nt sigur c\
se va vorbi de acum `nainte";

Geo Bogza: "Cartea mi-a
pl\cut"; Radu S\pl\can: "Un
poet singular [i profund" [.a.)
sau din coresponden]a purtat\
cu mari personalit\]i ale vie]ii
culturale, socotite adev\rate
modele de conduit\ moral\
(Octavian Paler: "Biblioteca din

Nord" v\ d\ de gol, singulari -
z`ndu-v\ printre poe]ii tineri...";
Nicolae Steinhardt: "O prieten\
a mea, din Elve]ia, a scris un
lung [i frumos studiu despre
Eminescu. Mi-a f\cut cinstea
s\-mi cear\ un cuv`nt- `nainte/
.../ Drept motto/ .../ am pus un

vers al dumneavoastr\" [.a.)
O alt\ obsesie a poetului

este dragostea sa, "nu numai -
dec`t erotic\", pentru IRINA,
rezerv`ndu-i capitole separate,
individualizate [i grafic ("Irina",
"Prin]esa", "Drum la Ia[i") [i de
a c\rei comportare, `n final, va

fi dezam\git [i obligat s\
afirme: "Numai poezia. Ce
amestec au aici femeile? Nici
una. Nu merit\ s\ te d\ruie[ti
dec`t artei. Zeii ar trebui s\ le
pedepseasc\ pe toate acelea
care vor s\ ur`]easc\ sufletul
unui poet".

Ultima obsesie la care ne
referim acum, din lipsa de
spa]iu, este cea mai important\
din punct de vedere documen-
tar, fie c\ Aurel Dumitra[cu se
refer\ la: micile aranjamente ce
se f\ceau cu prilejul decern\rii
premiilor la concursuri literare,
chiar [i c`nd concuren]ii erau
copii; modul `n care se tip\reau
c\r]ile ciuntite de cenzur\;
urm\rirea [i intimidarea intelec-
tualilor de c\tre securitate;
priva]iunile materiale [i cultu -
rale la care erau supu[i românii
`n timpul dictaturii;
transform\rile social - politice
ce se produceau `n ]\rile comu-
niste din Estul Europei,
ajung`nd s\ exclame:
"Gorbaciov se dovede[te un fel

de Mesia al Estului". Toat\
aceast\ parte a c\r]ii este
scris\ pamfletar, poetul cu
firea-i recunoscut\ ("... nu lauzi
dec`t cu m\sur\, pun`nd `n
lumin\ c\derile [i trucurile unor
texte slabe"), nu iart\ pe
nimeni, nici c`nd este vorba de
prietenii s\i, colegi `n ale
scrisului, convins fiind c\ anu-
mite comportamente ale aces-
tora s`nt rodul educa]iei. {i, ca
orice intelectual autentic, atent
la tot ceea ce se `nt`mpl\ `n
lume, poetul este convins c\
ceva se va schimba [i `n
România [i va nota `n
prim\vara anului 1989: "A[tept
s\ se schimbe România la
fa]\".

Constantin TOM{A

PRIMIM DE LA ROMAN
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FERESTRE
SPRE EUROPA

n perioada 23- 30 ianuarie 2005 s-a desf\[urat la
Orihuela- Alicante, Spania, cea de-a doua `nt`lnire
de lucru din cadrul proiectului European "Medii de
via]\ europene: diferen]ele care ne apropie",
parteneriat `n care [coala româneasc\ a fost
reprezentat\ de Grupul [colar "Vasile Sav" din
Roman.

"Medii de via]\ europene: diferen]ele care ne
apropie" este un proiect de tip Comenius 1,
finan]at de Uniunea European\ prin programul

pentru educa]ie Socrates. Proiectul a fost aprobat `n iulie
2004 [i se va desf\[ura de-a lungul a trei ani din septembrie
2004 p`n\ `n iulie 2007. {colile partenere `n proiect sunt:
Centre Scolaire du Sacre Coeur- Charleroi, Belgia- coordona-
tor transna]ional: prof. Philippe Wilock; Grupul {colar "Vasile
Sav"- Roman, România: "Sveti Kliment Ohridski"-
Blagoevgrad, Bulgaria; Instituto de Educacion Secondaria
(IES).

Ca proiect pluridisciplinar, obiectivul s\u principal este
cunoa[terea de c\tre elevi prin intermediul studiului compara-
tiv istoric, geografic, biologic [i socio- cultural a mediilor de
via]\ din ora[ele [i regiunile [colilor partenere. Prin derularea
acestui proiect se urm\re[te educarea elevilor `n spiritul
con[tientiz\rii necesit\]ii p\str\rii unei c`t mai bune calit\]i a
vie]ii, a respectului fa]\ de patrimoniul natural [i cultural, pro-
movarea cunoa[terii diferitelor limbi din UE, deschiderea spre
diferite moduri de via]\, cultivarea respectului fa]\ de cel\lalt
[i realizarea schimburilor de experien]\ didactic\ [i educativ\
`ntre profesorii [i elevii diferitelor state europene. Derularea
unui proiect de o asemenea anvergur\ impune angrenarea
unui num\r c`t mai mare de profesori (15) [i elevi (120). De
aceea s-a recurs la modalitatea de lucru `n echip\, pentru a
`ncuraja ini]iativele `ndreptate spre ac]iuni pozitive ale celor
implica]i, care exclud pasivitatea, `nt\resc voin]a [i pun `n va -
loare creativitatea at`t a fiec\ruia `n parte c`t [i a grupului `n
ansamblu.

{edin]ele de lucru de la Orihuela, Spania, au fost struc-
turate pe dou\ direc]ii: probleme administrative `n cadrul
c\rora s-a finalizat formularul de re`nnoire a candidaturii pen-
tru anul 2005- 2006, s-au dezb\tut grilele de evaluare a
proiectului `n vederea complet\rii raportului final de evaluare
din anul 2005, s-a discutat programul vizitei de lucru din aprilie
2005 din România, s-a fixat forma final\ a produsului primului
an de activitate, un calendar [colar gen triptic care cuprinde
date despre proiect [i [colile implicate [i probleme de spe-
cialitate `n cadrul c\rora au fost prezentate materialele reali -
zate p`n\ la aceast\ dat\ de fiecare [coal\ partener\. S-au
pus bazele ini]ierii unei coresponden]e `ntre elevii români [i
cei spanioli, pe baza unui proiect tematic, dup\ modelul celei
`ncepute deja cu elevii de la Centrul {colar Sacre- Coeur din
Belgia.

Prin activit\]ile desf\[urate [i materialele prezentate la
`ntrunirea de lucru de la Orihuela, Grupul {colar "Vasile Sav"
din Roman dovede[te deschidere spre nou, spre un
`nv\]\m`nt modern, `n spirit european.

Prof. Carmen LOZONSCHI
Grup {colar "Vasile Sav" Roman, participant\ la

`ntrunirea de lucru, Orihuela, Alicante- Spania

~

coala româneasc\
`ncearc\ s\ ]in\
pasul cu ritmul trepi-
dant al lumii `ntr-o
nest\vilit\ schim-
bare. Forme noi iau
locul celor care nu-[i
mai probeaz\ utili-
tatea `n condi]iile
prezente. {colile de
arte [i meserii sunt o
form\ alternativ\ la
studiile liceale. ~ntre

a-[i toci coatele pe b\ncile [colii
[i a `nv\]a o meserie, majori-
tatea elevilor prefer\ ultima
solu]ie. Cine [tie s\ fac\ bine
ceva are deseori mai multe
[anse de a-[i g\si o slujb\ dec`t
absolven]ii cu diplom\ de
bacalaureat sau diplom\ univer-
sitar\. {coala de Arte [i Meserii
a Colegiului Tehnic Danubiana-
Roman- continu\ [i d\ noi
dimensiuni unei tradi]ii a
instruc]iei. Este o tentativ\ de a
descoperi solu]ii la provocarea
dur\ a timpului.

- Domnule Director, ce
exprim\ titulatura Colegiului
Danubiana?

- Colegiul Tehnic Danubiana
poart\ aceast\ denumire din
toamna anului 2004. Anterior s-a
numit Liceul de Industrie

Alimentar\, Grup {colar, iar din
aceast\ toamn\- Colegiul Tehnic
[i r\spunde cerin]elor de dez-
voltare social\ [i profesional\ a
tinerilor [i adul]ilor din zona
Roman.

- Ce este {coala de Arte [i
Meserii?

- Ca form\ de `nv\]\m`nt a
demarat `n anul [colar 2003-
2004. Este structurat\ pe 3

niveluri- elevii pot ie[i din sistem
[i dup\ primul nivel [i dup\ al
doilea- cu sus]inerea unui exam-
en de absolvire care le d\ drep-
tul s\ se angajeze. Examenul de
absolvire confer\ celor care `l
promoveaz\ calificarea de tehni-
cian iar bacalaureatul, dreptul
s\-[i continue studiile `n
`nv\]\m`ntul superior. Spre
deosebire de sistemul de
[colarizare anterior, ruta SAM
asigur\ un sistem de formare
mai flexibil, permi]`nd schim-
barea op]iunii profesionale pe
parcursul [colariz\rii. Preg\tirea

profesional\ nu mai este speci -
fic\ unei singure meserii ci asi -
gur\ cre[terea [anselor- absol-
ven]ii pot ob]ine mai multe cali -
fic\ri.

- Ce specializ\ri se
preg\tesc `n cadrul Colegiului
Tehnic [i cum decurge procesul
instruc]iei `n cadrul Colegiului?

- Colegiul Tehnic Danubiana
a devenit, prin programul

PHARE T VET, [coal\ pilot asi -
gur`nd preg\tirea elevilor `n
dou\ domenii prioritare: resurse
naturale [i protec]ia mediului
(industrie alimentar\) [i servicii,
fiind singurul furnizor pentru for-
marea continu\- pentru
nivelurile 1, 2 [i 3 de calificare
iar prin Planul Regional de
Ac]iune pentru Regiunea N- E
este unitatea [colar\ ce asigur\
asisten]a metodologic\ `n dome-
niul industriei alimentare.

Prin proiectul PHARE T
VET- cadrele didactice din
cadrul Colegiului au participat la
sesiuni de formare pentru dez-
voltarea [i implementarea
tehnologiilor moderne de
predare- `nv\]are, procesul
instructiv orient`ndu-se spre
`mbun\t\]irea experien]ei de
`nv\]are a elevilor, spre impli-
carea lor activ\ `n procesul de
`nv\]are.

- Au meseriile preg\tite de
SAM c\utare? Agen]ii economici
se angajeaz\ `ntr-un anumit
mod fa]\ de viitorii absolven]i?

- Selec]ia calific\rilor viito-
rilor absolven]i s-a realizat `n
urma unei analize de marketing
care a avut ca obiective identifi-

carea op]iunilor elevilor pentru
`nv\]\m`ntul profesional, identifi-
carea necesit\]ilor agen]ilor eco-
nomici din zon\ [i a tendin]elor
locale de dezvoltare pe diferite
domenii economice, realizarea
ofertei educa]ionale `n corelare
cu necesit\]ile identificate. S-a
eliminat din oferta educa]ional\
a [colii calific\ri precum
mecanic\ [i electrotehnic\ pen-
tru care nu mai exist\ cereri pe
pia]a for]ei de munc\ [i am core-
lat oferta [colii cu priorit\]i
zonale de dezvoltare stabilite
prin Planul Local de Ac]iune.

- Exist\ perspective reale de
angajare pentru absolven]ii
{colii de Arte [i Meserii din
cadrul Colegiului Tehnic
Danubiana?

- ~n acest an [colar 2004-
2005 am `ncheiat contracte de
parteneriat cu 21 de agen]i eco-
nomici din zona Roman care
asigur\ locuri de instruire prac-
tic\ pentru elevii Colegiului, iar o
mare parte dintre ace[ti agen]i
economici [i-au manifestat
interesul pentru angajarea
absolven]ilor. Dintre absolven]ii
din 2004, un procent de 60% [i-
au g\sit c`te un loc de munc\, o
parte dintre absolven]ii profilului
textile- piel\rie au fost angaja]i
de agen]ii economici parteneri [i
colaboratori.

Avem `n vedere [i `n acest
an realizarea unui t`rg al locurilor
de munc\ pentru viitorii absol-
ven]i- av`nd `n vedere faptul c\
agen]ii economici au posibili-
tatea s\ intervin\ `n leg\tur\ cu
modul `n care sunt elaborate
standardele, competen]ele pe
care trebuie s\ le aib\ absolven-
tul din cadrul {colii de Arte [i
Meserii.

A consemnat
Prof. Valerian PERC|

Note de lector

Convorbire cu prof. Leonard
Vacaru, director al Colegiului

Tehnic - Danubiana Roman

AAUURREELL  DDUUMMIITTRRAA{{CCUU:: “CAIETE MARO III”

CEREM UN NOU STATUT AL DASC|LILOR!
(Urmare din pag. 1)

obi[nuin]\ de a critica `ntruna `nv\]\m`ntul preuniversitar.
Sintagma c\ profesorii sunt o categorie corupt\ este o abera]ie.
Prezum]ia de nevinov\]ie trebuie s\ existe [i `n `nv\]\m`nt. Toate
frustr\rile sunt `ndreptate spre profesori. Unii au uitat c\ salariile
celor din preuniversitar nu trec de 100- 150 de euro, c\ suntem
expu[i la agresiunile verbale [i fizice ale p\rin]ilor, elevilor [i priete-

nilor acestora.
Actuala putere [i-a afirmat `nainte [i dup\ c`[tigarea alegerilor,

`n repetate r`nduri, bunele inten]ii pe care le are `n domeniul
`nv\]\m`ntului. Ei au sarcina s\ fac\ ceea ce trebuie f\cut [i
repede, pentru cei care slujesc sistemul, pentru c\ timpul nu
a[teapt\.

Da]i dasc\lilor ceea ce e al lor! Da]i-ne respectul cuvenit!

{COALA DE ARTE {I MESERII ~N LUPT| CU {OMAJUL

{
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p\rut\ la Editura  Funda]iei
pentru Studii Europene, Cluj-
Napoca, 2003, lucrarea
Religia `n era globaliz\rii  a
distinsului prof. univ.dr. Andrei
Marga, reprezint\ reflec]ia
unui om de forma]ie filosofic\
asupra unei teme cruciale din
via]a noastr\: globalizarea.

Cartea con]ine 287 de
pagini [i este structurat\ `n 11
capitole dup\ cum urmeaz\: I.

Ce este [i ce ne pretinde globalizarea? II.
Noua pondere  filosofic\ a religiei  III.
Diagnoze ale situa]iei religiei  IV. O diag-
noz\ a influen]ei actuale a religiilor  V. O
diagnoz\ a situa]iei religioase a timpului
VI.Iisus `n noile abord\ri cre[tine [i
iudaice  

VII. Revenirea la triunghiul Ierusalim,
Atena, Roma VIII. Baze pentru trialogul
religiilor monoteiste  IX. Asumarea finitu-
dinii  X. Dumnezeu ast\zi  XI. Religia `n
era globaliz\rii.  ~ncheiere.

Folosindu-[i experien]a de rector al

Universit\]ii „Babe[-Bolyai" din Cluj-
Napoca, universitate cu o complex\
structur\ a studiilor teologice, autorul
r\spunde provoc\rilor lumii contemporane
privitoare la ideea men]inerii specificului
cultural-na]ional `n contextul globaliz\rii.
Cum se men]ioneaz\  `n Cuvânt `nainte,
lucrarea a ap\rut observând evolu]ia ce a
dus la reconsiderarea `ntregii abord\ri
moderne a religiei. 

F\r\ a se pretinde o lucrare de teolo-
gie, cartea r\spunde la `ntreb\ri grave: ce
`nseamn\ de fapt [i ce ne pretinde glo -
balizarea?  Care este ponderea religiei `n
modernitatea târzie? Care este situa]ia
religiei [i situa]ia religioas\ a timpului nos-
tru? Care este impactul religiilor `n situa]ia
politic\ a lumii de ast\zi [i `n evolu]ia spre
unificarea european\? Ce schimb\ri se
produc  `n etic\ `n era globaliz\rii [i prin ce
mijloace intelectuale se realizeaz\? etc.

Tr\im situa]ia istoric\ a globaliz\rii nu
numai economice ci [i a produselor ideati -
ce [i spirituale. Mai mult decât `n epocile
anterioare, ast\zi, `ntr-o er\ a globaliz\rii,

se resimte con[tiin]a unit\]ii valorilor.
Diferen]ierea [i autonomia trebuie prote-
jate. Religiile sunt plasate, la rândul lor,
`ntr-o concuren]\ `n lumea globalizat\ [i
au [anse pe termen lung numai preluând
`n con[tiin]a lor de sine condi]iile `n care
sunt promovate.

„Religia s-a globalizat cea dintâi.
Reprezent\ri [i viziuni religioase se afl\
de mult\ vreme `n competi]ie global\...
Religia civiliza]iei noastre a `nregistrat ea
`ns\[i `nnoiri... ~n lumea pe cale de glo -
balizare religia `ns\[i este confruntat\ cu
solicit\ri noi...", subliniaz\ autorul.

Volumul de fa]\ `[i propune s\
r\spund\ la `ntreb\ri arz\toare pornind de
la analize de referin]\ `n dezbaterile teo-
logice contemporane. Pentru dezvoltare
nu e de ajuns numai [tiin]a. Mai sunt

necesare medierea reflexiv\ [i ac]iunea
luminat\. Vittorio Hösle sus]ine c\ mijlocul
prin care se poate dep\[i „criza contem-
poran\" `l constituie ra]iunea [i credin]a `n
valori [i  datorii morale.

~ntr-o serie de conferin]e sus]inute la
Viena [i Edinburgh, filosoful canadian
Charles Taylor trateaz\  felul `n care se
tr\ie[te religiozitatea `ntr-o epoc\ a secu-
lariz\rii. 

Analizând un sondaj realizat `n
perioada 1999-2000 se observ\ c\ la
scara Europei  48% dintre cet\]eni se
declar\ foarte religio[i, 17% religio[i, 12%
mai curând nereligio[i [i 23% nereligio[i.
Cea mai mare `ncredere o au `n sistemul
de educa]ie, apoi `n s\n\tate, armat\, bi -
seric\, poli]ie, organiza]ii sindicale. }\rile
ai c\ror membri fac parte dintr-o comuni-
tate religioas\: Malta 99%, România 99%,
Grecia 97%, Polonia 95%, Olanda 45%,
Cehia 34%, Estonia 24%. Rezult\ c\
Europa nu este un continent unitar din
punct de vedere socio-religios.  Cre[tinis-
mul  apar]ine istoriei  Europei, rolul  s\u

aflându-se `ntr-o  schimbare profund\ `n
timp.  Credin]a religioas\ câ[tig\ o nou\
pondere, iar religia are o nou\ r\spun-
dere. Teologii de anvergur\ ai erei globali -
z\rii con[tientizeaz\ aceast\ realitate
c\utând s\ [i-o asume. Mai mult ca
oricând filosofia [i teologia au nevoie una
de alta. 

Con[tientizând faptul c\ lucrarea d-lui
prof. dr. Andrei Marga trateaz\ o tem\ a
vie]ii noastre, dar una care le `ntrece pe
toate celelalte, o recomand\m c\lduros
tuturor celor interesa]i s\ afle r\spunsuri
la `ntreb\rile ce-i  preocup\.

Lansarea volumului va avea loc la
Piatra-Neam], `n prezen]a autorului, la o
dat\ ce va fi anun]at\ ulterior.

Drd. Mihai FLOROAIA,
profesor la {coala „Spiru Haret"

Piatra Neam]

r a g o b e t e l e ,
s\rb\toarea auto-
hton\ a iubirii [i-a
tr\it `mplinirea la 10
zile fix de la ple-
carea occidentalei
Zile a
~ndr\gosti]ilor. Au
fost liceeni care,
spre binele sufletu-

lui lor ve[nic `ndr\gostit au
ales s\ petreac\ amândou\
s\rb\torile. Iubire s\ fie!

Dragobetele -`n fond la fel
de erotic ca [i Valentine's Day-
a fost resuscitat dintr-un impuls
na]ional [i nu e r\u. Adic\, de
ce s\ import\m iubire de la
yankei când avem [i noi
berechet? Dragobetele nu este
str\in de tradi]iile noastre
precre[tine. ~n popor, se crede
c\ aceast\ zi este una a

`mperecherii. Ziua `n care
fl\c\ii fug\resc Ilenile, pân\
când una câte una, junele se
las\ prinse de cine trebuie.~n
"calendarul poporului român",
se spune c\ Dragobetele face
parte" dintr-un posibil cult al
unei zei]e a fecundit\]ii. Pe
lâng\ valen]ele de divinitate
protectoare a p\s\rilor,
Dragobetele este o s\rb\toare
legat\ de rena[terea omului [i
a naturii."

De pild\, `n seara dinspre
Dragobete, `n comunit\]ile
rurale-inclusiv `n zona
Moldovei-tinerele, punând ap\
[i busuioc `ntr-un vas, rostesc
descântece, cuvinte magice.
Apoi stropesc a[ternutul cu
apa descântat\ `n speran]a c\
`[i vor visa iubitul. ~n unele
locuri, exist\ obiceiul ca `n ziua

de Dragobete (24 februarie)
b\ie]ii [i fetele `mbr\ca]i `n
costume na]ionale, s\ urce pe
cea mai `nalt\ colin\ din sat.
Aici spun snoave, adun\ ghio-
cei [i `[i ofer\ primele flori ale
prim\verii, chiar primul s\rut `n
v\zul comunit\]ii, ca semn al
rena[terii la o nou\ via]\, la un
nou `nceput.

~n alte regiuni
ale ]\rii, potrivit
credin]ei popu-
lare, `n aceast\ zi
li se recomand\
b\rba]ilor s\ nu le
supere pe femei.
Se spune c\ nu le
merge bine tot
anul. Tot de ziua
a u t o h t o n u l u i
Dragobete, fetele
trebuie s\-[i

g\seasc\ parteneri pentru anul
ce vine. Iar dac\ `n aceast\ zi
nu se va `ntâlni fata ce vreun
b\iat, se crede c\ nu va fi
iubit\ tot anul . Fereasc\
Dumnezeu! C\ sunt [i gregari
care `[i fractureaz\ nevestele
de Dragobete, asta e deja alt\
poveste destul de trist\! Este?

Dumitru RUSU

DDRRAAGGOOBBEETTEELLEE, ~N LUPTA DREAPT|
CU VVAALLEENNTT IINNEE''SS   DDAAYY
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dilem\ pentru to]i cei care trudim, cu d\ruire [i
st\ruin]\, `n [coli sau licee. Ne `ntreb\m, tot mai des,
dac\ mai merit\ s\ continu\m s\ ne punem `n slujba
sistemului r\bdarea, pasiunea, talentul [i tactul nostru
de pedagogi. {i toate aceste fr\m`nt\ri apar tocmai din
dorin]a noastr\ de a fi mereu mai buni, mai competitivi,
mai aproape de ceea ce `nseamn\ un profesionist
modern.

Dar cum s\ atingi aceste frumoase ]eluri c`nd, din
p\cate, preg\tirea profesional\ nu este suficient\,
dac\ nu este sus]inut\ de o dotare corespunz\toare a

locului unde ne desf\[ur\m activitatea? Iar acest loc e [coala

care, `n cele mai multe cazuri, sufer\ enorm din cauza lipsurilor
materiale. Lucr\m cu h\r]i vechi, rupte, care nici m\car nu mai
sunt conforme cu realitatea actual\, folosim laboratoare prost uti-
late sau cu tot felul de improviza]ii. Nu avem s\li de sport, ceea ce
este grav, dar [i trist, deoarece activitatea fizic\ este mai mult
dec`t necesar\ pentru elevii no[tri, care `[i petrec tot mai mult
timp `n fa]a calculatorului. S\ nu mai vorbim de mobilierul vechi,
care d\ un aspect "antic" [colilor. Tot ce se mai face, din punctul
de vedere al moderniz\rii [colilor este doar cu ajutorul p\rin]ilor,
care s-au cam s\turat s\ contribuie pentru dotarea, igienizarea
sau repararea [colilor.

{i cum s\ mai vrei s\ r\m`i `n `nv\]\m`nt, c`nd nici elevii nu
mai au interes [i dorin]a de a `nv\]a, atra[i fiind de "mirajul" vie]ii
`mbel[ugate "de dincolo"? Pleac\ românii pe rupte `n Vest [i, de[i
acolo muncesc din greu, nu glum\, spun, oricui `i `ntreab\, c`t
este de bine [i ce de bani au c`[tigat. Copiii, r\ma[i acas\, nu au
alt\ dorin]\ mai mare dec`t s\ termine c`t mai repede [coala [i s\
plece [i ei acolo. Iar de aici p`n\ la superficialitate, plictiseal\ [i
dezinteres nu e dec`t un pas.

Nici salariile dasc\lilor nu sunt motivante pentru cei care ter-
min\ studiile [i s-ar putea g`ndi s\ intre `n sistem. Mul]i dintre
tineri prefer\ s\ fac\ orice altceva dec`t s\ fie cadre didactice.
Realitatea este prea dur\, totul este legat, p`n\ la urm\, de bani
[i apostolatul nu prea mai este la mare c\utare. P\cat, c\ci noi,
dasc\lii, suntem cei care mai putem face ceva pentru a schimba
lucrurile `n bine. Pentru c\, totu[i, noi suntem "luminatorii" min]ilor
tuturor, nu-i a[a?

Manuela ANGHELINA

O

LUNA FEBRUARIE

~n Neam], 331 de dasc\li au depus cereri pentru
ob]inerea grada]iei de merit, dar numai 179 din
solicit\ri vor fi solu]ionate favorabil, `n func]ie de
punctajele ob]inute de candida]i. C`[tig\torii vor
beneficia, `n urm\torii patru ani, de un spor de 20
la sut\ din salariul de baz\. Grada]ia de merit re -
compenseaz\ dasc\lii cu rezultate `n activitatea
didactic\, managerial\, de derulare a unor
proiecte cu finan]are extern\ sau de perfec]ionare

profesional\.
l Aproape 6000 de elevi nem]eni, din peste 100 de [coli,

s-au `nscris la concursul de matematic\ aplicat\ "Cangurul".
Edi]ia din acest an, dedicat\ marelui scriitor Jules Verne, va
avea loc pe 17 martie. Concursul se adreseaz\ elevilor din
clasele II- XII [i const\ `n rezolvarea unor teste de tip gril\.
l 86 de [coli din Neam] vor avea ap\ curent\, datorit\

unui program finan]at de Banca Interna]ional\ pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare. Toate unit\]ile [colare vizate s`nt
din mediul rural. P`n\ la sf`r[itul acestui an, vor fi finalizate
lucr\rile la 21 de [coli, din comunele Hangu, C`nde[ti, B`ra,
Icu[e[ti, {tefan cel Mare, M\rgineni, P\str\veni, Dragomire[ti,
Tupila]i, Piatra {oimului, B`rg\uani [i Costi[a. 
l Primele trei semifinaliste ale concursului Preuniversitaria

(ciclul primar) s`nt echipajele {colilor 5, 2 [i 10 din Piatra
Neam]. Anul acesta, competi]ia se desf\[oar\ cu o singur\
prob\: cultur\ general\. P`n\ acum, au participat la fazele pre-
liminare 11 [coli din Piatra Neam].
l Sindicali[tii din `nv\]\m`nt nu vor semna contractul

colectiv de munc\ dac\ Guvernul nu va reveni asupra deciziei
de a nu majora cu 17% salariile `n 2005. Dasc\lii ar trebui s\
se mul]umeasc\ doar cu indexarea de 12% a salariilor, acor-
dat\ tuturor bugetarilor, conform Ordonan]ei 9/ 2005.
Reprezentan]ii Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m`nt au
solicitat sprijinul pre[edintelui României, Traian B\sescu, pen-
tru medierea conflictului cu Guvernul, dup\ ce liderii sindicali
au votat pentru declan[area grevei generale, `n cazul `n care
nu vor fi reluate discu]iile privind major\rile salariale.
l A fost lansat site-ul www.calificativ.ro, pe care elevii [i

p\rin]ii acestora au posibilitatea s\ acorde calificative profeso-
rilor. ~n func]ie de notele primite, dasc\lii pot fi inclu[i `n cate-
goria slab, bun, foarte bun sau popular. 
l Elevii [i studen]ii nem]eni care vor s\ se `nscrie la edi]ia

din acest an a programului Euro 200 de subven]ionare pentru
achizi]ionarea unui calculator trebuie s\ depun\ dosarele la
secretariatele [colilor sau universit\]ilor p`n\ la 31 martie. Cei
care s-au `nscris [i anul trecut trebuie s\-[i reactualizeze
dosarul cu adeverin]ele de venit ale p\rin]ilor pentru luna ante-
rioar\ depunerii cererilor. 

Mihaela DR|GOI

l

Retrospectiva
`nv\]\m`ntului

nem]ean

DUBITO ERGO
COGITO
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nul 2005 a fost proclamat, la ini]iativa
Consiliului Europei, "Anul Interna]ional
al Cet\]eniei prin Educa]ie". ~n
condi]iile `nceputului de veac 21, este
vorba de o multipl\ cet\]enie: cea
na]ional\- care trebuie consolidat\ [i
p\strat\- [i cea european\, cea euro-
atlantic\ [i cea planetar\- care trebuie
zidite. ~n acest demers, noi [i omenirea
g\sim `n pedagogia româneasc\ va -
loroase premise.

Ne vom str\dui s\ depist\m c`teva
aspecte actuale `n crea]ia teoretic\ [i practic\ a
`nv\]atei profesoare Alice Voinescu (n\scut\
Steriad), pe care cultura român\ o s\rb\tore[te
acum la 120 de ani de la na[tere. S-a n\scut la 10
februarie 1885, `n Turnu- Severin. A studiat
filosofia la Bucure[ti, absolvind `n 1908, apreciat\
de profesorii Titu Maiorescu, P.P. Negulescu, C.
R\dulescu Motru [.cl. {i-a continuat studiile la
Leipzig, Marburg [i Paris. Ob]ine titlul de doctor `n
filosofie `n 1913, cu teza "L'interpretation de la doc-

trine de Kant par l'Ecole de Marburg", publicat\
imediat de conducerea Sorbonei [i r\sp`ndit\ la
toate principalele universit\]i ale lumii. Cartea a
fost tradus\ [i publicat\ la noi abia `n 1999, cu titlul
"Kant [i {coala de la Marburg", 268 pagini. E prima
românc\ doctor `n filosofie.

De[i a avut oferte s\ r\m`n\ `n slujba unor uni-
versit\]i din Fran]a, Germania [i SUA, a refuzat [i
a venit `n ]ar\. Aici, cu toate c\ a fost propus\ [i
sus]inut\ de C. R\dulescu- Motru, nu a fost accep-
tat\ la Facultatea de Filosofie din Bucure[ti. A pre-
dat `n `nv\]\m`ntul secundar (liceal) din Bucure[ti
p`n\ `n 1922, c`nd a fost numit\, la propunerea lui
C. R\dulescu, ca profesoar\ de estetic\ [i istoria
literaturii dramatice la Conservatorul Regal de
Muzic\ [i Art\ Dramatic\. De aici este alungat\, `n
februarie 1948, sub pretext c\ ar fi "regalist\" (fu -
sese prieten\ bun\ cu Regina Maria).

Vedea filosofia ca "n\zuin]\ spre `n]elepciune,
ca instrument de atingere a ]elului comun al
con[tiin]elor curate: "unirea tuturor popoarelor `n tr-o
singur\ `mp\r\]ie a spiritelor".

Voca]ia-i `nn\scut\ de profesoar\ a fost
recunoscut\ de mari personalit\]i ale culturii
române[ti: "admirabil\ profesoar\” (Victor Eftimiu);
mare intelectual\, mare conferen]iar\, profesoar\
celebr\" (Al. Paleologu); "profesoar\ iubit\ [i ado-
rat\" (Geo Bogza); "mare profesoar\ de teatru “(I.
Zamfirescu).

Ea `ns\[i era con[tient\ de `nzestrarea ei
didactic\: "am pus `n scrierile mele [i o pasiune a
mea de educatoare". Sim]ea mo[tenirea de la
bunicul ei matern, cunoscutul Petrache Poenaru.

~ntr-adev\r, toate c\r]ile ei sunt impregnate de
spirit educativ [i didactic. Acestea sunt:
Montaigue- omul [i opera (1936); Aspecte din
teatrul contemporan (1941); Eschil (1946). Dup\
deten]ia politic\ dintre aprilie 1951 [i noiembrie
1952 [i domiciliul obligatoriu `n satul Coste[ti (l`ng\
Tg. Frumos), `n perioada noiembrie 1952- ianua rie,
a continuat s\ traduc\ [i s\ scrie. A continuat
`nsemn\rile din "Jurnal" `nceput `n 1929 [i `ncheiat
cu 32 de zile `nainte de a pleca pe alt t\r`m (4 ia -
nuarie 1961). A scris o carte de pedagogie `ntre

1950 - 1957, intitulat\ "Scrisoare c\tre Fiul [i Fiica
mea". ~ntre 1960 [i 1961 a scris cartea "Dialoguri
cu eroii tragici". Acestea au fost publicate post-
mortem. Transcriem c`teva g`nduri pedagogice de
actualitate:

"G`ndul nostru s\ fie `ndreptat spre viitor, adic\
cum s\ cre[tem adev\rat, s\ ne `mplinim rostul,
soarta individual\ [i colectiv na]ional\ [i uman\ `n
genere".

"V\d cum se `nfiripeaz\ statele unite ale
Europei [i cum se str`nge ]es\tura societ\]ii glo -
bale" (n.n.- scria `n 1951, `n cartea "Scrisori c\tre
Fiul [i Fiica mea", pag. 33).

"... dac\ n-ar fi România `n Europa ar fi o mare
genune `ntre R\s\rit [i Apus. ~n noi ele se `mpac\.
Europa are `n noi o rezerv\ de echilibru sufletesc".

"Avem `nc\ de prospectat `n virtualit\]ile noas-
tre creatoare ca popor".

"... nimic nu se va schimba p`n\ nu vom avea
dasc\li adev\ra]i, oameni de caracter [i modele de
omenie".

Prof. Traian CICOARE

A

P|{IND SPRE
DINCOLO DE TIMPURI...
Moto: "Voin]a noastr\ [i destinul merg atât de opus `ncât

planurile mereu ne sunt r\sturnate."
(Shakespeare)

Adio, dar r\mâi cu noi!
ând eram copil, credeam c\ atunci când cerul se
lumineaz\ de fulgere, `ngerii `[i vars\ furia pe noi. Dar
n-am `n]eles niciodat\ de ce `ngerii sunt furio[i, pentru
c\ `n mintea mea ei sunt cele mai senine creaturi. {i
totu[i, poate c\ `ngerii sunt furio[i pe ceea ce noi ne
facem nou\ `n[ine atunci când refuz\m,  sau nu sun-
tem `nc\ preg\ti]i s\ credem, c\ viitorul nostru este un
destin creat [i asumat.
Suntem mereu prea gr\bi]i, suntem mereu `n
`ntârziere, mereu trebuie s\ mai scriem „un tabel, o
situa]ie statistic\,o..." [i nu ne permitem LUXUL de a

sta o clip\ de vorb\ cu cel de lâng\ noi, s\ poposim o clip\ lâng\
sufletul lui `nc\rcat, s\ fim omeno[i (vine de la om/oa...me...ni?)
[i deodat\ vine ca un tr\znet cumplita veste „el nu mai e printre
noi!" [i ne pare mult prea r\u [i nu mai putem face nimic [i a[a
ne mai amintim ce trec\tori f\lo[i suntem prin ast\ lume... Ar tre-
bui s\ continui s\ m\ bucur de cât de reu[it a fost Simpozionul
„{tefan Procopiu" din acest an, care, la cea de-a XIV-a edi]ie a
`nregistrat [i „cântecul de leb\d\" bazat pe un minu]ios studiu,
despre cum s\ eficientiz\m timpul nostru [i al elevilor, prezentat
la Sec]iunea metodic\ de valorosul [i mult regretatul profesor
VALERIU PINTILIE  care, prea nedrept [i prea devreme a plecat
„dincolo" `n acea dimensiune despre care noi- fizicienii- credem
c\ exist\ [i c\ poate acolo e mai bine!!! Nu pot decât s\-mi
strâng `n inim\ frânturile de imagini [i vorbe, dragul meu coleg
plecat [i s\ regret amarnic TIMPUL despre care ne-ai vorbit [i
care chiar atunci curgea pe lâng\ noi, t\cut [i ho] ca-ntotdeauna,
preg\tind un sufletesc [i `ntunecat tsunami. Iart\-m\ [i iart\-ne
drag coleg, dar noi credem c\ te-ai dus s\-l `ntâlne[ti pe {tefan
Procopiu al\turi de suita de mari fizicieni ce s-au perindat prin
aceast\ lume [i care au luat cu ei dincolo atâtea r\spunsuri pro-
funde la atâtea taine [i la rostul acestui furnicar gr\bit! Adio, dar
r\mâi cu noi, `n inimile [i `n min]ile noastre, drag coleg, plecat prea
devreme!!

Prof. Niculina NI}|

PUNTE ~NTRE
VALORILE UNUI SISTEM

Moto: „Destinul omului este crea]ia"  (Lucian Blaga)

us]inerea unui examen de grad didactic I de c\tre una
din colegele noastre a adus  pe la noi, `n Neam], dou\
cadre didactice universitare de la Facultatea de Fizic\
din Ia[i, din rândul celor mai valoro[i  exponen]i:
conf.dr.Ovidiu C\l]un [i prof. dr. Alexandru Stancu.
Profitând de acest prilej, am organizat o `ntâlnire
metodic\ la CCD Neam], la care au participat profe-
sorii de fizic\- metodi[ti [i [efi de catedre [i comisii din

Piatra Neam]. F\r\ s\-[i propun\ o ierarhizare a valorilor promo-
vate de componentele pe niveluri ale sistemului `nv\]\mântului,
activitatea a dep\[it simpla ini]iativ\ [i formalismul, dovedindu-se
a fi profund metodico-aplicativ\ prin spiritul deschis, prin stabilirea
de rela]ii interpersonale [i prin  valorificarea poten]ialului creativ [i
dorin]a de  autodep\[ire ce a devenit o nevoie obsedant\ a noas-
tr\- acei "ferici]i" slujitori ai Ariei curriculare "Matematic\ [i {tiin]e"
(De ce oare? Pentru cât timp?).

S-au dezb\tut probleme legate de: calitatea [i obiectivitatea
evalu\rii cadrelor didactice ([i cu prilejul concursurilor de titu-
larizare), perspective [i direc]iile de ac]iune ale sistemului
`nv\]\mântului românesc `n baza recomand\rilor semnate de
mini[trii educa]iei din ]\rile participante la Conferin]a de la
Bolognia (reducerea duratei de studiu universitar [i cre[terea
duratei alocate specializ\rii- licen]e, masterate: master [i psi-
hopedagogie sau master [i [coal\ doctoral\, doctorate etc.),
despre Programul de cercetare "PC6" cu finan]are european\,
lansat de Universitatea "Al.I.Cuza" pe tema "Magnetism molecu-
lar", despre Simpozionul na]ional pe tema evalu\rii ce va avea loc
la Ia[i- Univ. "Al.I.Cuza" pe 21 mai, despre marile oportunit\]i ce
le ofer\ acum Facultatea de Fizic\, viitorilor studen]i: Majoritatea
au contracte f.f.bine pl\tite cu str\in\tatea.Deci, spre Facultatea
de Fizic\! 

INFORMARE PRIVIND
ACTIVITATEA

DE COLABORARE
CU COMUNITATEA

LOCAL|
{I DEZVOLTAREA

PE BAZ| DE PROIECTE
n contextul unei societ\]i `n schimbare, operând
modifi c\ri de form\ [i de fond la nivelul tuturor subsis-
temelor sale, procesul de `nv\]\mânt care se
desf\[oar\ `n Colegiul Na]ional "Roman - Vod\"      [i-a
asumat o nou\ perspectiv\ asupra func]ion\rii [i
evolu]iei sale.

~n cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul
educa]ional a devenit o prioritate a strategiilor orien-
tate c\tre dezvoltarea educa]iei române[ti. Dat\ fiind
atât complexitatea [i gradul de dificultate al pro -

blemelor cu care [coala se confrunt\, cât [i impactul inerent al
educa]iei [colare asupra `ntregului sistem social, dificult\]ile
prezente  [i-au g\sit rezolvarea prin colaborarea, cooperarea [i
parteneriatul `ncheiat cu institu]ii apar]inând unor categorii extrem
de largi. 

Privind responsabilit\]ile specifice pe care unitatea noastr\
[colar\ [i, respectiv, autorit\]ile locale, sunt chemate s\ [i le
asume `n cadrul unei comunit\]i, tipul [i caracterul rela]iilor dintre
ele au un impact semnificativ atât asupra parteneriatului
educa]ional, cât [i asupra rezolv\rii multiplelor probleme cu care

comunitatea se confrunt\.
Astfel, Colegiul Na]ional "Roman - Vod\" a avut o permanent\

colaborare [i o foarte bun\ cooperare cu Prim\ria Roman, cu
autorit\]ile centrale, cu organiza]iile non-guvernamentale ("Clubul
Ecologic Roman", "Femina 2000", "Asocia]ia de Ini]iativ\ Local\
Roman", "Asocia]ia Francofon\ Roman", "Asocia]ia "People to
People""), [i cu diferi]i agen]i economici [i societ\]i comerciale
(Petrotub, Romanceram, Elerom, Norvic), care au oferit un sprijin
concretizat prin: fonduri, resurse materiale, combustibil;dona]ii
pentru ameliorarea bazei materiale;facilitarea ob]inerii unor
resurse financiare extrabugetare; organizarea activit\]ilor
[colare;alocarea unor spa]ii [i terenuri `n folosin]a [colii.

Pentru men]inerea unei permanente leg\turi cu comunitatea
local\, consiliul de administra]ie al colegiului nostru a adoptat o
serie de m\suri cu caracter local, având urm\toarele
obiective:ameliorarea modalit\]ilor de informare adresate organi-
za]iilor [i institu]iilor;elaborarea de programe [i proiecte de dez-
voltare [colar\, `n func]ie de nevoile de educa]ie ale
comunit\]ii;asigurarea particip\rii reprezentan]ilor acestor institu]ii
la `ntâlniri cu: personalul [colii, p\rin]ii elevilor, reprezentan]i ai
altor institu]ii comunitare; `ncurajarea ini]iativei comitetului de
p\rin]i, ca posibil\ interfa]\ `ntre unitatea [colar\ [i autorit\]ile
locale;organizarea unor activit\]i extra[colare `n colaborare cu
comunitatea local\;organizarea unor ac]iuni de interes comunitar
`n colaborare cu autorit\]ile locale [i celelalte institu]ii ale comu-
nit\]ii;elaborarea [i aplicarea sistematic\ a unor proiecte centrate
pe parteneriatul cu p\rin]ii;cre[terea ini]iativei [i implicarea ma -
nagerilor [colii `n sensibilizarea [i atragerea familiei;transformarea
consiliului p\rin]ilor `ntr-o structur\ dinamic\ [i activ\; disemi -
narea unor informa]ii clare cu privire la [coal\, activit\]ile [i pro -
blemele ei;ofertarea unor servicii educa]ionale adresate comu-
nit\]ii locale `n spiritul beneficiului reciproc.

~n ultimii trei ani, la ini]iativa conducerii [colii [i prin activit\]i
sus]inute ale cadrelor didactice [i elevilor, institu]ia noastr\ s-a
implicat `n programe [i proiecte de parteneriat [colar educa]ional
european: Grundtvig, Comenius, Lingua, realizând multiple
ac]iuni `n colaborare cu diverse institu]ii [i organiza]ii din ]\rile
europene: Sco]ia, Irlanda, Spania, Malta, Fran]a, Finlanda, Italia,
Marea Britanie. Astfel au fost realizate proiecte de dezvoltare
[colar\, re]ele tematice, proiecte lingvistice, de educa]ie a
adul]ilor, de formare [i reconversie profesional\, având ca obiec-
tiv principal cre[terea calit\]ii `nv\]\mântului românesc [i inte-
grarea dimensiunii europene `n educa]ie.

O inova]ie `n institu]ia noastr\ o reprezint\ `nfiin]area a dou\
organiza]ii non-guvernamentale: "Asocia]ia P\rin]ilor Elevilor
Colegiului Na]ional "Roman - Vod\" [i "Centrul pentru Educarea
Continu\ a Adul]ilor", având drept scop: dezvoltarea democra]iei
[i egalitatea [anselor;combaterea excluziunii sociale;formarea
adul]ilor `n diferite domenii de activitate; realizarea de parteneri-
ate cu reprezentan]i ai institu]iilor comunit\]ii locale;asigurarea
serviciilor de consultan]\ [i perfec]ionare `n domeniul educa]iei,
s\n\t\]ii, managementul proiectelor, servicii.

Prof.  Irina ILIE
Prof. Viorel STAN
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Eugene Ionesco

C|UTAREA
INTERMITENT|

Edi]ia a II-a
Traducere din francez\ de

Barbu Cioculescu

C\utarea intermi-
tent\" este ultima
carte publicat\ de
Ionesco (Gallimard,
1987). Ea cuprinde
nota]ii de jurnal
intim din perioada
iulie 1986- ianuarie
1987. Autorul,
aproape octogenar,
mediteaz\ asupra
durabilit\]ii operei
sale, asupra rostului

meseriei de scriitor, asupra va -
lorii metafizice a scrisului

("Nimic nu vorbe[te mai bine
ad`ncurilor din noi dec`t expre-
sia puternic\"), asupra
ne`mplinirilor vie]ii, asupra
mor]ii care se apropie.
Autoanaliza, f\cut\ f\r\ false
pudori, cu umor [i pe alocuri cu
cruzime, continu\ paginile din
"Jurnal `n f\r`me".

Eugene Ionesco
Teatru (V)
UCIGA{

F|R| SIMBRIE.
IMPROVIZA}IE

LA ALMA
Traducere din francez\ de

Vlad Russo [i Vlad Zografi

Construit\ dup\ un scena -
riu aproape poli]ist [i av`nd ca
punct de plecare o povestire
("Fotografia colonelului"),
"Uciga[ f\r\ simbrie" e una
dintre construc]iile dramatice
de mari propor]ii ale lui
Ionesco, `n care apare,

obsesiv, tema Paradisului pier-
dut (experien]a luminoas\
tr\it\ c`ndva `n copil\rie)
amenin]at de un r\u f\r\ vreo
explica]ie psihologic\, ideolo -
gic\ sau social\, r\ul `n sine.
Aceea[i pornire de a transcede
ideologiile, oricare ar fi ele, de

a-[i afirma sinele dincolo de
modelele urmate orbe[te de
semeni se g\se[te [i `n
"Improviza]ie la Alma"- o
reac]ie sarcastic\ la dogma-
tismul unei critici literare care
nu caut\ dec`t confirm\rile
ideilor preconcepute pe care le
vehiculeaz\.

SS ee rr ii aa   NN OO II CC AA
Constantin Noica

MOARTEA OMULUI
DE M~INE. Publicistic\

(vol. III)
(1934- 1937)

Al treilea volum al publicis-
ticii lui Constantin Noica ofer\,
prin textele sale ap\rute `n
reviste precum "Credin]a",

"Criterion" sau "Revista
Funda]iilor Regale", o imagine
a evolu]iei autorului din perioa-
da ce a urmat apari]iei volumu-
lui "Mathesis sau bucuriile sim-
ple". Se pot desprinde din
aceste texte o accentuat\
maturizare a g`nditorului, care
`[i `ntemeiaz\ mai solid argu-
mentarea pozi]iilor, [i o
retragere c\tre domeniul pu -
blicisticii culturale, `ndeosebi
c\tre cea filozofic\. Volumul
cuprinde lu\rile de pozi]ie ale
lui Noica `n "cazul Cioran",
generat de apari]ia primei sale
c\r]i "Pe culmile disper\rii", `n
cazul "Sebastian [i Nae
Iinesci", generat de apari]ia
c\r]ii celui dint`i "De dou\ mii
de ani" `nso]it\ de prefa]a celui
de-al doilea, sau `n "cazul
Eliade", generat de acuza]ia de
pornografie ce i-a fost adus\
cu prilejul apari]iei lui
"Maitreyi".

ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII

“

Predarea
integrat\ a limbii
române `n clasa I

oul curriculum propune o
schimbare important\ la
nivelul studierii limbii
române `n ciclul primar. ~n
locul compartiment\rii `n
trei domenii arbitrar sta-
bilite -  citire, lectur\ [i
comunicare - se propune
un nou model, cel comu-
nicativ-func]ional. De[i, `n
clasa I, organizarea
lec]iilor speciale de citire

[i, respectiv, de scriere ]ine de tradi]ia
`nv\]\mântului românesc, cred c\ `n
momentul actual predarea integrat\
este o necesitate cerut\ `n primul
rând de realizarea individualiz\rii
demersului didactic, astfel `ncât s\
existe solu]ii pentru nevoile de
[colarizare impuse de diferen]ele de
vârst\, de dezvoltarea psihologic\ [i
emo]ional\ a elevilor.

Astfel, la o pagin\ din abecedar
cu imagine, coloane de cuvinte [i text,
`n predarea integrat\ a citirii [i scrierii
se va proceda, dup\ cum urmeaz\: 

Lec]ia I, care `n structura
tradi]ional\ este destinat\ exclusiv
citirii, poate fi desf\[urat\ dup\
urm\toarele etape: 1) alegerea
propozi]iei din comunicare; 2)
`mp\r]irea propozi]iei `n cuvinte; 3)
separarea cuvântului ce con]ine sune-
tul nou; 4) desp\r]irea cuvântului `n

silabe; 5) identificarea sunetului nou
`n cadrul silabei; 6) izolarea sunetului
nou; 7) prezentarea literei de tipar; 8)
recunoa[terea literei din diverse
materiale; 9) desenarea literei de
tipar; 10) intuirea literei de mân\; 11)
scrierea model a literei de mân\; 12)
scrierea `n caiet a literei de mân\; 13)
citirea coloanelor de cuvinte; 14)
scrierea cuvintelor; 15) alte exerci]ii
de scriere [i citire.

Lec]ia a II-a, care `n structura
tradi]ional\ este destinat\ exclusiv
scrierii, poate fi desf\[urat\ dup\
urm\toarele etape: 1) reactualizarea
cuno[tin]elor din ora anterioar\; 2)
citirea textului nou (model, individual,
frontal); 3) activizarea vocabularului;
4) scrierea propozi]iilor; 5) exerci]ii de
dictare, copiere, transcriere, crea]ie;
6) citirea unor materiale auxiliare; 7)
jocuri didactice.

Predarea integrat\ a limbii
române `n clasa I prezint\
urm\toarele avantaje: 

- `n schema orar\ poate fi alocat
un num\r impar de ore;

- se `nl\tur\ monotonia [i plic-
tiseala, elevii fiind pu[i s\ citeasc\ [i
s\ scrie `n aceea[i or\;

- se alterneaz\ eficient activitatea
direct\ cu activitatea independent\;

- se relaxeaz\ ritmul de lucru;
- se realizeaz\ individualizarea

demersului didactic.
Din experien]a personal\ [i a

unor colegi care au abordat predarea
limbii române la clasa I `n maniera
propus\ mai sus, se poate confirma

`mbun\t\]irea lec]iilor [i ob]inerea
unor rezultate mult mai bune la
`nv\]\tur\ din partea elevilor. 

~nv. Ioan VÂTC|,

Dezvoltarea
capacit\]ii de
comunicare
a elevilor
`n  situa]ii
concrete

ctivitatea didactic\ auten-
tic\ se bazeaz\ pe o
comunicare bilateral\
deschis\, unde educatorul
transmite, dar [i prime[te
mesaje de la elevii s\i.
Participarea activ\ nu ar fi
posibil\ f\r\ comunicare,
ca [i `ntreaga existen]\
uman\ de altfel. Omul
comunic\ de când se
na[te [i pân\ `nchide ochii,

rolul [colii fiind acela de a corecta [i
dezvolta capacitatea de a comunica
prin toate mijloacele.

Vrem s\  ne referim acum la
comunicarea `n  situa]ii concrete,
având `n  vedere c\ micii [colari se
exprim\ cu greutate când relateaz\ o

`ntâmplare, când discut\ pe o tem\
dat\ sau când converseaz\ cu un
partener. Având un vocabular s\rac,
unele deficien]e de pronun]ie [i acord
gramatical (necorectate `n  familie)
elevii se limiteaz\ la pu]ine enun]uri,
cele mai multe s\race `n  con]inut. Din
clasa I [i apoi pe parcursul celorlalte
clase primare, elevii sunt deprin[i s\
comunice `n  situa]ii concrete, cum ar
fi atunci când se afl\ la magazin, la
doctor, la telefon, `n vizit\, la biblio -
tec\. Le cerem s\-[i spun\ p\rerea `n
leg\tura cu o situa]ie dat\, s\  descrie
o persoan\ sau un animal, s\  pre -
zinte un anotimp sau o s\rb\toare
tradi]ional\. Avem texte din manu -
alele de Limba [i literatura român\ [i
de Educa]ie civic\ care propun
elevilor organizarea unui proces cu
personaje pozitive [i negative, jocuri
de rol, dezbateri, cre\ri de finaluri
originale. Comunicarea oral\ li se
pare mai u[oar\ `n  compara]ie cu
cea scris\, unde trebuie s\  respecte
mai multe reguli (`ncadrare `n  pagin\,
ortografie, punctua]ie, aspect `ngrijit [i
clar al literelor, p\r]ile unui text logic,
etc.) [i s\  utilizeze litere `n  locul
sunetelor.

~i `nv\]\m s\-[i spun\ opiniile
liber, dându-le `ncredere, s\  `i con-
trazic\ [i s\  corecteze pe colegii care
fac gre[eli, s\  aduc\ complet\ri, s\
creeze sau s\  expun\ alte solu]ii
celor g\site de colegi. Avem datoria
de a le c\l\uzi pa[ii spre cunoa[tere,
s\-i deprindem s\  asculte p\rerile
celorlal]i, s\  fie critici dar mai ales
autocritici.

Cu mult\ greutate folosesc for-
mulele de polite]e : "V\ rog frumos
...", „Mul]umesc ... " , „Te rog s\  m\
ier]i ..."  etc., [i de aceea insist\m s\
le form\m un vocabular decent, adap-
tat persoanei c\reia i se adreseaz\ [i
s\  fie capabili s\  fac\ diferen]a de
vârst\ [i de condi]ie social\.

Avem texte [i poezii cu con]inut

educativ `n  fiecare clas\, proverbe
din popor, dar ne este mai u[or s\
folosim situa]iile concrete n\scocite
chiar de copii, modelul unor elevi care
dovedesc o buna cre[tere [i, uneori,
chiar modelul personal, care trebuie
s\  fie imaculat [i s\  se contureze
`ntr-un model pentru elevi.

~n situa]ii concrete, comunicarea
reflect\ limbajul copilului, cuno[tin]ele
[i vocabularul pe care le de]ine, dar [i
comportamentul, atitudinea, senti-
mentele, expresivitatea [i nu `n  cele
din urm\, educa]ia de care s-a bucu-
rat `n  familie [i la [coal\. ~n  discu]iile
noastre form\m elevilor capacitatea
de a se adapta unei comunic\ri civi-
lizate cu unul sau mai mul]i parteneri,
de a folosi un vocabular politicos [i
corect formulat.

~ntreb\rile [i r\spunsurile formu-
late dup\ un text literar sau o tem\
educativ\ (ex.: „Cum `ncepe toam-
na?" sau „Suntem persoane diferite" -
cl. a III-a) `i pun pe elevi s\  gân-
deasc\ [i s\  demonstreze c\ au
`n]eles con]inutul de idei. G\sirea
unei alte solu]ii de rezolvare a unei
probleme sau situa]ii, crearea unui
final original sau `ntreb\ri de forma:
„Ce s-ar fi `ntâmplat dac\ ...?" , „Ce ai
fi f\cut tu `n  locul personajului ...?"
sau „Ce crezi despre ...?" `i provoac\
pe [colari s\  comunice [i s\  creeze,
realizând un proces de `nv\]are.

Conflictele dintre elevi, discu]iile
libere din recrea]ii sau pe parcursul
vizitelor, drume]iilor sau excursiilor ne
ofer\ ocazii de a `i cunoa[te pe elevi
`n  situa]ii concrete, de a le corecta
exprimarea [i conduita prin exemple
practice. Dac\ vom ajunge la sufletul
lor, considerându-ne prieteni, vom
putea contribui mai u[or la formarea
lor ca viitori cet\]eni [i p\rin]i, `i vom
putea „modela" [i preg\ti pentru via]\,
participând activ la propria formare.

~nv. Elena CIBOTARIU
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“HUMANITAS”
v\ recomand\

Rubric\ coordonat\
de prof. Dan AGRIGOROAE

Predarea limbii române `n ciclul primar urm\re[te `n]elegerea de c\tre elevi a bog\]iei
limbii române [i folosirea ei corect\ `n rela]iile cu oamenii. Cu cât elevii st\pânesc mai
bine limba român\, cu atât `[i vor `nsu[i mai u[or cuno[tin]ele din domeniul umanist [i

[tiin]ific.
Scopul studierii limbii române `n perioada [colarit\]ii obligatorii este acela de a forma
un tân\r cu o cultur\ literar\ [i comunica]ional\ de baz\, capabil s\ `n]eleag\ lumea
din jurul s\u, s\ comunice [i s\ interrela]ioneze cu semenii, exprimându-[i gânduri,

sentimente, opinii [i st\ri, s\ iubeasc\ frumosul din natur\ [i cel creat de om, s\
foloseasc\ `n mod creativ propriile capacit\]i pentru rezolvarea unor probleme concrete

ap\rute `n via]a de zi cu zi.



(Urmare din pag. 1)

n lucru e cert:
Meniuc este primul
vl\star al simbolis-
mului `n literatura din
B a s a r a b i a .
"Simbolismul lui
Meniuc este unul
colorat social, locali -
zat `n orizonturile
" s t r ` m t e "
basarabene [i av`nd
adesea nuan]e fol-
clorice. Dac\

Bacovia este singurul cavaler al
tristei figuri din lirica româneasc\,
Meniuc este eternul inadaptabil la
"orizontul `ngust basarabean".

Alt "monah" al poeziei mo -
derniste, care ̀ mpletea coroane de
sonete, este Paul Mihnea "afec-
tat" [i el de simbolism (a tradus
din Valery, Verlaine [i Rilke) [i de
bacovianism. Nu `nt`mpl\tor,
Mihai Cimpoi descoper\ `n ver-
surile lui Mihnea "note simbolist-
autohtone", iar comentatorul cel
mai avizat al operei mihniene,
Mihail Dolgan, ne demonstreaz\
c\ uneltele de lucru ale poetului
sunt tocmai cele bacoviene:
"analogii [i asocia]ii, identific\ri
metaforice [i simbolice cele mai
`ndep\rtate [i mai neobi[nuite..."
(6, p. 278), ad\ug`nd oximoronul,
paradoxul, calamburul st\rilor con-
trare, "cititul printre r`nduri":

"De [tii s\ meditezi- s\ fie
g`nduri!

De [tii s\ sim]i- emo]ie s\ fie!
{i, totu[i, parc\ dai de ap\ vie,
C`nd mai cite[ti ceva [i printre

r`nduri."
(Ap\ vie)
De[i faza ascendent\ a sim-

bolismului se `ncheiase `n ]ar\ pe
la 1920, "postbacovianismul"
basarabean abia `ncepuse prin
anii '60. Nu f\r\ contribu]ia baco-
vianismului, poezia basarabean\
[i cea din nordul Bucovinei
(Cern\u]i) s-a regenerat efectiv, s-a
diversificat stilistic, s-a cur\]at de
anacronism, marc`nd pasul decisiv
spre apari]ia conceptului modern
de poezie. Poetul bucovinean
Vasile Levi]chi, `n volumul s\u de
sintez\ "~nt`rziere de o via]\"
(1982), r\m`ne un adept al versului
clasic, dar se las\ cople[it de sen-
timentul singur\t\]ii bacoviene,
rezultat\ din con[tiin]a relativit\]ii
`nf\ptuirilor umane. Iar discipolul
s\u, Vasile T\r`]anu continu\ s\
adune versurile `ntr-o "Colec]ie de
r\ni", titlu sugestiv al ultimului s\u
volum.

De la [aizecistul Grigore
Vieru, la nou\zecistul Emilian
Galaicu- P\un [i mai ̀ ncoace, s-au
"`nchinat" la icoana trist\ a lui
Bacovia zeci de poe]i, pe c`t de
"desc\tu[a]i", pe at`t de marca]i de
atmosfera sufocant\ din
Basarabia, unii din ei mai dispera]i
dec`t Bacovia.

Un inovator autentic al poeziei

contemporane basarabene este
Liviu Damian (1935- 1986), poet [i
eseist de un leat [i o factur\ cu
Nichita St\nescu. Doi postba-
covieni, ambii c\ut\tori de solu]ii
artistice neordinare. Splendida sa
metafor\- simbol - "Altoi pe o
tulpin\ vorbitoare" (titlu de volum,
1978)- sugereaz\ ideea de
leg\tur\ organic\ dintre genera]ii
[i de continuitate pe o treapt\
superioar\. Alte titluri de c\r]i
vorbesc de la sine: "S`nt verb"
(1968), "Partea noastr\ de zbor"
(1974), "M`ndrie [i r\bdare"
(1977), "Coroana de umbr\"
(1982), "Poezii [i poeme" (1986).
Este de ajuns s\ lectur\m c`teva
versuri din poezia "Saltul din efe-
mer, pentru a prefigura crezul s\u
etic [i estetic:

"Nu se poate tr\i `n [abloane.

Nu se poate pune obloane
`ntre g`ndul ce vine de-afar\
[i suflarea ce st\ `n c\mar\..."
Ana Banto[ mai vine cu un

am\nunt despre postbacovieni:
"Obsesia identit\]ii (dovad\ sunt
titlurile de carte "Numele t\u" de
Gr. Vieru, "~nd\r\tnicia pietrei" de
A. Codru, "S`nt verb" de L.
Damian), mitizarea [i demitizarea
("Aripi pentru Manole de G. Vod\)
denot\ c\ autorii s`nt adep]ii
moder niz\rii poeziei". ~n volumul
s\u de debut "Triste]ea recit\ din
Rilke", editat la Timi[oara, t`n\rul
poet Nicolae Sp\taru, se confe-
seaz\: "Bacovia abia de-ar putea
`n]elege/ triste]ea acestei nop]i".

Urmeaz\ apoi cea mai pro-
ductiv\ genera]ie a "OCHIULUI AL
TREILEA" `n frunte cu Nicolae
Dabija, Arcadie Suceveanu,
Leonida Lari, Vasile Romanciuc,
Leo Butnaru, Iulian Filip, Ion
Hadârc\, Ilie Zegrea, Vasile
T\râ]eanu, Constantin Dragomir,
Leonard Tuchilatu [i al]ii". "Ochiul
al treilea", dup\ titlul volumului
semnat de N. Dabija, nu e dec`t
organul t\inuit al sufletului care
sesizeaz\ contrastul izbitor dintre
estetic [i real.

Avem un model de intertextu-
alitate sau de sincronizare al sim-
bolicului "Ochi al treilea" cu "Ochiul
cu din]i" al lui Nichita St\nescu sau
cu "Ochiul de greier" al Anei
Blandiana.

Se cere observat, tangen]ial,
c\, spre deosebire de [aptezeci[tii
care reabiliteaz\ poeticul, optze-

ci[tii basarabeni sunt, dup\
p\rerea unor critici, ni[te suspen-
da]i `ntre "paradisul" lui Caragiale
[i "infernul" lui Bacovia".

Metafora simbolic\ a lui
Grigore Vieru constat\ cu durere
c\ "Basarabia r\m`ne un copil,
inima c\ruia se afl\ `n afara piep-
tului..."

Cercet\torul Theodor
Codreanu, `n recenta monografie
"Duminica Mare a lui Grigore
Vieru", `l vede pe poetul
basarabean ca pe un "Bacovia de
semn `ntors", iar opera sa este un
negativ `n oglind\ fa]\ de cea
bacovian\. Iar criticul [i istoricul li -
terar de voca]ie c\linescian\,
Mihai Dolgan, un zelos edificator al
C\r]ii lirice basarabene, a intuit cir-
cuitul sincronic al sintagmei poe -
tice "Dar mai `nt`i". Ea a ajuns `n

crea]ia lui Vieru, Dabija [i
Damian ca un ecou direct din "A
unsprezecea elegie" de Nichita
St\nescu care `ncepe cu: "Dar
mai `nainte de toate..."

~n contrast izbitor cu eul liric
bacovian, care este mereu un
prizonier, cel din opera lui A.
Busuioc, dup\ opinia mea, este
un galant Casanova de
Basarabia, care iese `nving\tor
din toate peripe]iile erotice.
Chiar [i `n ultima aventur\ a
vie]ii, idealul de iubit\ `i este `n
preajm\, pentru a-l sc\pa de

obsesia stingerii:
"M\ cople[ea om\tul.
M-am troienit cu tine".
(Noiembrie)
Distinct, `n opera celor doi

moldoveni, precursori ai moder -
nismului românesc pe ambele
maluri de Prut, este jocul de lumini
[i umbre. Numai un intelectual au -
tentic ca  Busuioc, deghizat ba `n
straie de clovn, ba `n straie de
arlechin, poate r\m`ne un observa-
tor lucid- ironic la jalnica mas-
carad\ postbelic\.

Astfel se resimte recuzita sim-
bolist\, ̀ ntre ironia imperceptibil\ [i
parodie, nu numai ̀ n opera poe]ilor
men]iona]i, ci [i `n lirica sobr\ a lui
Gheorghe Vod\, Ion Vatamanu,
Leo Butnaru, Nicolae Dabija,
Arcadie Suceveanu, Vasile G`rne],
Nicolae Popa, Vsevolod Ciornei...

Criticul Theodor Codreanu
("Literatura [i arta", 11 noiembrie
2004) descoper\ "viitorul integr\rii
noastre europene" nu `n cearta
dintre tradi]ionali[ti [i postmo -
derni[ti ci `n "acceptarea tuturor
formelor de art\, ceea ce `n defini-
tiv, `n str\in\tate, a[a se-n]elege
prin postmodernism [i nu `n exclu-
sivismul care b`ntuie pe malurile
D`mbovi]ei ([i  Bâcului- n.n.)."

Astfel bacovianismul este
mai degrab\ un simbol dec`t un
precept simbolist- o formul\ stilis-
tic\ `n consens cu nichitast\nes-
cianismul, dar [i cu bovarismul
sau borgesianismul- un element
de modernitate `n lirica
basarabean\.

rancezii organizatori
m-au pl\tit cu o sum\
care atunci echivala
cu salariul meu româ-
nesc pe patru luni, dar
[i cu masa [i cazarea
asigurate de organiza-
tori, precum [i cu
excursiile pe spa]iu
`ntins pe care le-au
organizat f\r\ nici o
contribu]ie din partea
noastr\. ~n momentul

de fa]\, ̀ n România, oamenii [colii,
cei mai mul]i dintre ei se pot con-
sidera, dac\ nu chiar muritori de
foame, cel pu]in s\raci lipi]i
p\mântului. Prietenul meu francez
a venit `n România cu unul dintre
copii, pl\tind cheltuielile de
deplasare din salariul propriu [i
fiind [i foarte galant la nivel de
aten]ii fran]uze[ti pentru gazda din
România (familia mea). Al doilea
exemplu: am `n Elve]ia un foarte
bun prieten, `nv\]\tor de forma]ie.
Ne-am cunoscut la un curs de per-
fec]ionare `n Fran]a, `n 1977, [i
suntem `n acelea[i rela]ii exce-
lente [i azi. A venit, `n 1992,  `n
România [i, discret, s-a mirat de
s\r\cia `n care tr\ie[te un profesor
(eu) `n frumoasa noastr\ ]ar\. ~mi
spunea, `l citez: Gheorghe, am de
toate. Copiii (cinci) sunt la casele
lor, n-au nevoie de ajutorul meu,
c\ci câ[tig\ bine, fata este cadru
universitar `n Anglia, iar b\ie]ii
tr\iesc `n Elve]ia. Eu sunt fericit
`ntotdeauna când `]i trimit ]ie, fami -
liei tale, câte un pachet. Am o pen-
sie de [apte mii cinci sute de franci
(elve]ieni). Nu sunt un om bogat,
nici n-am avut aceast\ ambi]ie, dar
tr\iesc confortabil `n casa mea.
Acest `nv\]\tor din Elve]ia `mi scria
`n fiecare var\ din alt loc de pe
glob, unde mergea `mpreun\ cu
so]ia, s\-[i refac\ for]ele pentru
urm\torul an de munc\. Cum s\
m\ compar eu cu cei doi colegi din
Vest? Eu, dup\ 43 de ani de
munc\ la catedr\, am `n aceast\
perioad\, o pensie de 3.900.000
de lei, de[i am gradul I, ob]inut `n
1979. Guvernul, nu se [tie din ce
motive, n-a sesizat niciodat\
decalajele existente `ntre bugetari
`n domeniul salariilor [i al pensiilor.
Anul trecut, când corpul
magistra]ilor s-a revoltat pentru nu
[tiu ce inten]ie a ministerului sau a

guvernului, purt\toarea de cuvânt
a ministerului justi]iei a ie[it pe
post [i a declarat c\ salariile
magis tra]ilor se situau, atunci, `ntre
25.000.000 de lei, cel mai mic [i
55.000.000 de lei cel mai de sus.
Spune]i, domnilor ministeriali din
educa]ie [i cercetare, care cadru
didactic ajunge la salariul minim al
unui magistrat? {i, nota]i bine, `n
aceste zile, actualul ministru al
justi]iei vorbea de o propunere de
m\rire a salariului magistra]ilor cu
`nc\ 40%! Nu am nimic cu nimeni
[i socotesc c\ salarii ca ale magis-
tra]ilor nu sunt deloc exagerate `n
raport cu cele din lumea capita -
list\, dar m\ deranjeaz\ pur [i sim-
plu faptul c\, `n raport cu cadrele
didactice, cei care au mai mult
ob]in [i mai mult, pe când `n cazul
oamenilor [colii, cei ce ar trebui s\
le dea invoc\ f\r\ ru[ine tot felul
de nimicuri [i se zbat s\ le ia [i din
pu]inul pe care-l ob]in.Tot `n sfera
bugetarilor, la nivelul pensiilor,
so]ia mea [i cu mine nu ob]inem
`mpreun\ nici jum\tate din pensia
pe care o prime[te un magistrat [i
nici din cea a unui poli]ist, pensio -
nat, de regul\, mai devreme decât
un cadru didactic. Statul consider\
mai valoroase alte profesii decât
pe cea de cadru didactic? Atunci
s\ ni se r\spund\ cine l-a f\cut pe
magistrat magistrat [i pe poli]ist
poli]ist etc.? Nu [coala?

Dac\ s-ar realiza impozitarea
a[a cum bântuie aceast\ idee prin
capul unora, s-ar ridica o serie de
probleme `n leg\tur\ cu alte cate-
gorii profesionale; `ntâi de toate c\
`ntre cadrele didactice sunt pu]ine
care dau ore `n particular, doar la
anumite discipline [i nu to]i sunt
solicita]i chiar `n cadrul aceleia[i

discipline, iar compensarea efortu-
lui de preg\tire cu un elev poate fi
f\cut\ de p\rin]ii acestuia `n
diverse modalit\]i. ~n acest sens,
când s-a pus problema impozit\rii
aten]iilor pe care medicii le
primesc de la pacien]i, un tele-
spectator a pus `ntrebarea: Dac\
un medic prime[te de la pacient o
g\in\, care parte a respectivei
zbur\toare revine guvernului? ~n
acela[i timp, cine impoziteaz\ pe
cei care zugr\vesc apartamente [i
primesc zeci de milioane `n dou\-
trei zile f\r\ s\ [tie nici o oficialitate
guvernamental\? {i sunt
numeroase situa]iile de acest fel, o
varietate de profesii [i de conjunc-
turi care nu sunt supuse nici unei
eviden]e, [i care pot fi asimilate
activit\]ii pe care o desf\[oar\ unii
profesori f\r\ a o eviden]ia la fisc.

A[a cum aprecia un ziar local,
noul ministru al Educa]iei [i
Cercet\rii [i-a f\cut debutul `n
func]ie `ntr-un mod nefericit. De
altfel, scriam, anul trecut, `n revista
Apostolul c\ to]i mini[trii de pân\
acum au `nsemnat fiecare câte o
sincop\ pentru `nv\]\mânt, de
aceea [coala a ajuns unde se
vede c\ a ajuns: `n pragul falimen-
tului. Pentru c\, stima]i ministeriali,
reforma `n dimeniu trebuia
`nceput\ cu salarizarea cadrelor
didactice, care meritau scoase din
mizerie [i instituite m\suri precise
de evaluare a muncii fiec\ruia.
C\ci, `n orice sistem, cele mai
importante resurse sunt cele
umane. Dar asta trebuia f\cut\ `n
1990, când jaful din averea ]\rii nu
era comis `nc\, nu fuseser\ date
marile tunuri [i sec\tuite resurse
care ar fi putut contribui la intensi-
ficarea educa]iei `n `ntreaga soci-
etate. O reform\ de fond ar fi
`mpiedicat degradarea [colii `n
halul `n care a realizat-o tranzi]ia
pân\ acum. Oricum, trebuie g\si]i
bani pentru educa]ie, aceasta fiind
investi]ia cea mai profitabil\, dup\
cum apreciaz\ marii pedagogi ai
lumii.
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BASARABEAN|
PE "URMELE"
LUI BACOVIA

ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII
"EMINESCU A ~NT~RZIAT

EVOLU}IA POEZIEI
ROMÂNE CU CEL PU}IN

50 DE ANI" (!?)

n interviu provocator [i
obraznic, luat de directorul
revistei "FEED BACK" din
Ia[i (poetul Daniel Corbu),
nr. 2, poetului C\lin Vlasie
poate fi `ncadrat la capitoul
atacuri `mpotriva poetului
na]ional. Iat\ ce afirm\ C\lin
Vlasie (un poet optzecist de
calitate, director al Editurii
"Paralela 45" din Pite[ti)

despre Eminescu: "El este primul scri-
itor român care face compromisuri
politice gre]oase. Este primul antisemit,
primul antiliberal [i primul antimodern
vehement. N-a `n]eles nimic din istoria
lui. Eminescu era, dac\ supor]i o com-
para]ie, un fel de Tuc\ Show al timpului
s\u. (...) Din lipsa intui]iei istorice,
Eminescu a scris ca un pamfletar de
r`nd, dar cu harul limbii, despre orice,

ceea ce `nseamn\ c\ n-a avut proiec]ie
istoric\. Eminescu e idiotul na]ional". (?)
~ntrebat dac\ acest calificativ poate fi
luat ca un alint, intervievatul r\spunde:
"Se poate lua [i `n sensul \sta, un idiot
genial, dar care a `nt`rziat evolu]ia
poeziei române cu cel pu]in cincizeci de
ani" - E regretabil c\ astfel de texte v\d
lumina tiparului `ntr-o revist\ care se
vrea a fi de cultur\, literar\ chiar. Iar
vina apar]ine nu celui care le-a debitat ci
celui care le-a publicat.

"EXIST| O CONSPIRA}IE
INTERNA}IONAL|

~MPOTRIVA
LUI EMINESCU?"

Un alt fel de a vedea lucrurile `n
privin]a poetului na]ional `l demon-

streaz\ Gheorghe Ceau[escu `n
ROMÂNIA LITERAR| nr.  6. ~n eseul
s\u, autorul atinge [i aceast\ problem\
delicat\ `n ceea ce prive[te "mitul
Eminescu", dar la modul pertinent:
"Orice vorb\, cuv`nt sau gest al s\u
cap\t\ pentru "patrio]i" dimensiuni
colosale; discursurile despre personali-
tatea [i opera sa se reduc de foarte
multe ori la o indigest\ aglomerare de
epitete ridicole. A te atinge de el, a
`ndr\zni s\ pui `n discu]ie idei formulate
de el, a emite rezerve despre unele din
operele sale, este un act catalogat ime-
diat drept o intolerabil\ ac]iune `ndrep-
tat\ `mpotriva neamului nostru. Nu de
mult mi-a fost s\ aud din parte mai mul-
tor profesori de liceu - faptul este extrem
de grav c\ci astfel se `ncearc\ conver-
tirea tineretului - c\ exist\ o `ntreag\
conspira]ie interna]ional\ `mpotriva lui

Eminescu; faptul nu este inocent, sus]in
ace[tia, c\ci distrugerea poetului
na]ional `nseamn\ distrugerea scumpei
nostre patrii. Zeul Eminescu este `n
ochii semidoc]ilor patriotici intangibil.
Totul `n via]a [i crea]ia sa este luminos
[i exemplar. Eminescu atins de o boal\
luetic\? Imposibil de acceptat a[a ceva"
- E p\cat `ns\ s\ discut\m despre poe-
tul nostru na]ional - nu avem altul -
c\z`nd `n cele dou\ extreme exemplifi-
cate mai sus.

ALEXANDRU DABIJA:
"FRUSTR|RILE CRESC

O DAT| CU
PROGRESUL"

Cunoscutul regizor de teatru
Alexandru Dabija, intervievat `n revista

CUVÂNTUL (2/2005) de poeta Iolanda
Malamen, la `ntrebarea dac\ nu-l sperie
efemeritatea actului teatral, r\spunde:
"Nu m\ sperie. M-am g`ndit, adeseori,
de ce marii creatori de teatru au sim]it
nevoia s\-[i transpun\ spectacolele sau
g`ndurile teatrale pe pelicul\ [i, atunci,
un soi de concluzie ar fi c\ o nelini[te `n
fa]a efemerit\]ii activit\]ii teatrale exist\.
Privim acum spectacole filmate cu 30
de ani `n urm\, ba, uneori, chiar docu-
mentare cu specii de animale disp\rute.
Cred c\ singurul suport autentic pentru
un spectacol de teatru este memoria
spectatorului. Orice punct unic de
vedere asupra unui spectacol este fals.
E adev\rat c\ frustr\rile cresc o dat\ cu
progresul. Pe c`t `[i d\ omul seama de
propria-i nimicnicie, pe at`t cre[te `n el
dorin]a de a l\sa urme" - C`t adev\r
cuprind cuvintele sale!

OCHELARIST

Revista presei literare

U

Profesorii s`nt pe cale s\ redevin\

CEI MAI IUBI}I
DINTRE P|M~NTENI

(Urmare din pag. 1)
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parent neclintite, „`n]elesurile" `ncep s\ capete contu-
ruri diferite, constituindu-se `n interoga]ii esen]iale,
care r\mân, `ns\, f\r\ r\spuns: „doar apa le lunec\
liniile,/le rotunje[te/le frânge,/le d\ un chip/mereu
schimb\tor,/ (...) flux [i reflux al unor sensuri/care
aud/`ntreb\rile, dar nu [i/cine [i ce le r\spunde".
Absen]a r\spunsurilor nu e decât libertatea hermeneu-
tic\ a oric\rui demers poetic sau, ca s\ respect\m
„starea" volumului, neputin]a eu-lui de a mai g\si vreun
sens.

Nu doar instantaneele unui „paradis `n destr\mare" dezv\luie
cartea aici discutat\. Sunt multe texte str\b\tute de o vân\ refle -
xiv\ puternic\, exprimat\ uneori cu gravitate, alteori cu ironie.
Neputin]a trecerii de golul de sens, `ngrijorarea pentru moarte,
truda zadarnic\ [i trist\ a scrisului, singur\tatea, senza]ia de
„prea târziu", toate alc\tuiesc o panoplie a subiectelor asupra

c\rora se apleac\ textele Anei Blandiana. Poemele grave sunt
vizionare. Scurgerea rapid\ a existen]ei, transferat\ imaginar `n
c\l\rirea scheletului unui cal (animal kratofanic [i psihopomp), se
face, dintr-o dat\, dincolo de timpul real. E un sentiment specific
modernit\]ii de secol XX, pus\ sub semnul heideggerianului Sein
zum Tode: „[eaua mea se sprijinea/doar pe scheletul unui
cal/care `n vitez\ se dezmembra risipindu-se/[i eu continuam s\
c\l\resc/un cal tân\r de aer/`ntr-un secol care nu mai era al meu".
Nemurirea nu-[i mai g\se[te rostul, frumuse]ea lumii (reprezen-
tat\ de „cai [i poe]i") e `nvins\, e tehnic\, iar poe]ii sunt l\sa]i `n
urm\ de timp, `ncarcera]i „`n propriile aureole", `ntr-un viitor „f\r\
ei", el `nsu[i invizibil. Uneori vizionarismul cap\t\ parfum
medieval, exprimat `ntr-o retoric\ a la Villon, dar aproape de
angoasele moderne: „]ine o coas\ `n mân\/[i se apleac\
galant/`nspre frumoasa-i st\pân\/cu p\rul pudrat [i `nalt./ (...)
b\trân [i macabru amant/`ntre salon  [i ]\rân\/pl\te[te r\spunsul
riscant/cu ironia pe[in\:/`n limba german\, cum [tim,/moartea-i
de sex masculin". Thanatosul e piesa de rezisten]\ `n ansamblul

poemelor meditative ale volumului.
Textele ironice parodiaz\ o existen]\ nul\ metafizic. O garde -

rob\ imaginar\ la care se distribuie aripi (pentru ca s\ po]i fi g\sit
zburând la ceasul „selec]iei" finale), un calendar `n care timpul e
transformat `n ceea ce poeta a scris ([i „nimic din ceea ce nu e
scris/nu exist\"), o cetate `n care suntem asedia]i „de via]\, de
moarte" sunt doar câteva din alegoriz\rile existen]ei. Toate
vorbesc `n tonalitatea major\ a textelor: z\d\rnicie, con[tiin]a
sfâr[itului [i a neantului.  

~ntr-un univers `n plin\ disolu]ie poetul nu poate fi decât un
profet ne`n]eles `n propria-i ]ar\. Sensurile pe care le propune
sunt obscure, uneori chiar [i pentru el `nsu[i, ca [i cum o alt\
instan]\ ar scrie cum manum propria, iar fiin]a poetului e doar un
instrument apocaliptic: „timpul scrie pe trupul meu versuri/atât de
complicate `ncât/aproape de necitit,/`[i noteaz\ pe pielea mea
ideile/f\r\ s\ m\ `ntrebe/ (...) f\r\ s\ m\rturiseasc\/ `n ce
scop/transmite prin mine/aceste mesaje/[i cine /va trebui s\ m\
citeasc\/[i s\ `i r\spund\". Menirea sa `l tope[te, astfel c\, `n loc
s\ vorbeasc\ despre moarte, nu-i mai r\mâne decât s-o tr\iasc\,
la fel ca [i ceilal]i. Din aceast\ perspectiv\, volumul Anei
Blandiana pare un inevitabil cântec de leb\d\, spus cu o triste]e
sfâ[ietoare, a[a cum o fac adev\ra]ii poe]i dintotdeauna. 

Adrian G. ROMILA

ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII

A

APOSTOLUL

-a n\scut, acum 97
ani, pe 14 Martie
1908 `n comuna
Ghind\oani, fiind al
cincilea copil `n fami -
lia gospodarului Ioan
N\stase David.

~nclinat de mic
spre domeniul
cunoa[terii, `nzestrat
cu o inteligen]\
ascu]it\, se
desprinde de tradi]iile

agricole ale familiei, `mbr\]i[`nd
cartea, care, i-a devenit prieten
toat\ via]a. Urmeaz\ cursurile
{colii Normale de b\ie]i, Gh.
Asachi din Piatra Neam] pe care
le promoveaz\ `n anul 1927. ~n
aceast\ perioad\ particip\ efectiv
la activit\]ile organiza]iei
"Tinerimea Român\" fiind recom-
pensat cu o men]iune `n 1924.

~ncepe cariera didactic\ la
{coala primar\ din comuna
B\l]\te[ti, apoi `n comuna
Ghind\oani, sem\n`nd lumin\ `n
sufletele multor promo]ii de elevi
p`n\ `n anul 1948. ~nc\ din [coal\
[i dup\ aceea a colaborat la
diferite reviste printre care;
Petrodava, Reformatorul, Av`ntul,
Apostolul [i Revista Corpului

Didactic. ~mpreun\ cu mai mul]i
colegi inimo[i, `n perioada 1935-
1937, editeaz\ revista "Prietenul
s\teanului", care a fost difuzat\ ̀ n
Moldova, Basarabia [i exemplare
au ajuns p`n\ `n jud. Româna]i.

Particip\ la toate Congresele
`nv\]\torilor, fiind delegat din
partea jude]ului Neam]. Sprijin\
ac]iunea dus\ de Constantin
Matas\, pentru `nfiin]area
muzeului din Piatra Neam], iar
costume na]ionale din
Ghind\oani, s`nt expuse, `n s\lile
de etnografie dup\ 1934.

Simpatia fa]\ de mi[carea
legionar\, de conduc\torul ei,
precum   [i   starea lui  material\
i-au adus numai ghinioane,
trec`nd prin c`teva `nt`mpl\ri
nefericite. Suport\ mai multe
perchezi]ii la domiciliu, efectuate
cu inten]ia de a g\si documente
compromi]\toare [i, de[i nu
g\sesc nimic, este re]inut pe 6
mai 1948, pentru anchet\.
Execut\ o deten]ie de 6 luni, de
unde se alege cu o grav\ boal\
de pl\m`ni, pe care o `nvinge
dup\ mul]i ani de suferin]\, fiind
ajutat de fratele mai mare
Nicolaie, care era de profesie
medic.

Cu toate insisten]ele f\cute la
autorit\]i, timp de 20 de ani, i se
refuz\ dreptul legitim de a profe-
sa meseria de educator, dar cu
doi ani `nainte de pensionare,
este acceptat cu jum\tate de
norm\ ca secretar `n cadrul {colii
Generale din comun\.

De obicei, l`ng\ un b\rbat
puternic st\ [i o so]ie pe m\sur\,
aceasta fiind profesoara Veronica
David, distins dasc\l [i adev\rat
tovar\[.

~n lunga perioad\ de [omer
f\r\ plat\, s-a ocupat efectiv de
munca fizic\, `ngrijind de un petic
de vi]\ de vie, de livad\, de c`]iva
stupi cu albine [i de c`teva p\s\ri
de curte. ~n curtea lui puteai s\
vezi  stupi primitivi, tip buduroi [i
o instala]ie de extras mierea, con-
fec]ionat\ `n `ntregime din lemn.

Dup\ 1989, particip\ ca invi-
tat la diferite simpozioane [i
sesiuni literare, la Piatra Neam],
Chi[in\u, B\l]i, iar la Orhei `[i
doneaz\ biblioteca personal\
ora[ului. ~nfiin]eaz\ `mpreun\ cu
profesorii de la {coala General\
"Vasile Conta" din comun\, `n
1992, `ntr-o sal\ de clas\, un
muzeu cu tent\ etnografic\, unde
s`nt depuse operele marelui

filosof, donate de d`nsul.
~n camera sa de lucru de

acas\, pe perete se afla tabloul
lui Zelea Codreanu, care nu a fost
g\sit `n timpul perchezi]iilor din
trecut.

~n domeniul literar sem-
neaz\: Fluerul fermecat, 1938,
Memoriul meu. Th. I. {tefan
1976, Via]a mea 1984, Ultima
vacan]\ 1995, Aventurile lui
Singurel 1995, M`ndr\ Basarabie,
dulce Bucovin\ 1992, iar `n ultimii
ani de via]\, lucra la o monografie
a comunei, pe care n-a apucat s\
o finalizeze.

Nu a fost binecuv`ntat de
Dumnezeu cu urma[i, dar din
c`[tigul s\u, a ajutat mul]i copii
nevoia[i, dota]i intelectual, s\-[i
termine studiile liceale, sau chiar
universitare.

Se stinge, f\r\ mult\
suferin]\, la 91 ani, pe 18 Martie
1999 [i este `nmorm`ntat `n
curtea bisericii, l`ng\ cei dragi.

Timpul s-a dovedit a fi de
partea sa, repar`nd multe
nedrept\]i [i ofense, iar despre
tot ce a f\cut [i a publicat acest
p\rinte al satului se va vorbi
mult\ vreme de acum `nainte.

Ing. Virgil SAVIN

S

entru `nv\]\mântul
ie[ean preuniversi-
tar, anul 2005 are o
`nc\rc\tur\ cultural -
simbolic\ deosebit\,
fiind denumit  „Anul
{colii Normale
Vasile Lupu".
Prestigioasa unitate
de `nv\]\mânt  are
r\d\cini adânci `n
istorie, actul ei de
na[tere fiind semnat

cu 150 de ani `n urm\.
~n anul 1854 s-a proiectat

`nfiin]area unui institut preparan-
dal prin includerea [colii primare
de la Trei Ierarhi. Proiectul a fost
aprobat `n decembrie 1855 de
c\tre domnitorul Grigore Al.
Ghica, pentru ca pe 15 ianuarie
1856 s\-[i deschid\ cursurile
prima [coal\ normal\ de la Trei
Ierarhi. Denumirea actual\ a
[colii dateaz\ din 1864, când
director este numit Titu
Maiorescu,  printr-un decret
semnat de `nsu[i Alexandru
Ioan Cuza.

Prestigiosul colectiv didactic

al {colii Normale „Vasile Lupu",
directorul s\u - prof. Viorel
Paraschiv,  catedra  de  limba  [i
literatura  român\,   `n colabo-
rare cu Facultatea de
Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei a Universit\]ii „Al. I.
Cuza" Ia[i au organizat, `n
deschiderea manifest\rilor dedi-
cate anivers\rii a 150 de ani de
la `nfiin]area [colii, SIM-
POZIONUL REGIONAL DE
DIDACTICA LIMBII {I LITERA-
TURII ROMÂNE. Aflat la `ntâia
edi]ie, simpozionul s-a
desf\[urat la sediul [colii  pe 22
ianuarie 2005, bucurându-se de
o larg\ participare, de la elevi de
clasele a XI-a [i a XII-a,
`nv\]\tori, institutori, pân\ la
profesori cu `nalt\ specializare
`n domeniu.

Ziua a `nceput cu cele dou\
conferin]e sus]inute `n plen de
c\tre prof. univ. dr. Teodor
Cozma, decan al Facult\]ii de
Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei, Ia[i - „Educa]ia uni-
versitar\ la `nceputul mileniului
al treilea" [i prof. univ. dr.

Constantin Cuco[, director al
DPPD din cadrul Universit\]ii
„Al. I. Cuza", Ia[i - „Formarea
formatorilor `n perspectiva glo -
baliz\rii [i interna]ionaliz\rii
`nv\]\mântului". 

Manifestarea a continuat cu
prezentarea pe sec]iuni a 34 de
lucr\ri pe tema „Provoc\rile tex-
ului literar. Abord\ri didactice `n
`nv\]\mântul primar". Au fost
aduse `n aten]ia auditoriului
comunic\ri valoroase, consti-
tuind experimente didactice
care vizeaz\ aplicarea teoriei
inteligen]elor multiple sau explo-
rarea textului literar din perspec-
tiva gândirii critice [i creative,
abord\ri didactice ale textelor
narative, lirice, dramatice,
strategii, metode [i procedee
moderne aplicate la ciclul primar
`n orele de limba [i literatura
român\, valen]e educative ale
textelor, analize ale unor ma -
nuale alternative.

Ca orice activitate care se
respect\, simpozionul s-a finali -
zat cu o secven]\ de evaluare,
unde [i-au g\sit locul impresiile

participan]ilor privind organi-
zarea [i calitatea ac]iunii, even-
tualele ne`mpliniri, propuneri
pentru viitoarea edi]ie.

~n `ncheierea unei zile fruc-
tuoase, din care fiecare a avut
de `nv\]at, gazdele au prezentat
revista [colii, respectiv num\rul
special al acesteia dedicat
anivers\rii [i o lucrare
excep]ional\, denumit\
„Anuarul {colii Normale Vasile
Lupu - Ia[i". Chintesen]\ istoric\
[i documentaristic\ a activit\]ii
[colii, Anuarul reprezint\ munca
asidu\ a unui colectiv de cadre
didactice [i `nsumeaz\ un
volum impresionant de infor-
ma]ii, documente, fotografii. 

Ca participant\ la acest
eveniment nu pot decât s\ feli cit
organizatorii [i s\ le mul]umesc
`nc\ o dat\ pentru prilejul de a
m\ fi aflat `n mijlocul unei mani-
fest\ri de  `nalt\ ]inut\ profe-
sional\ [i a unor distin[i
reprezentan]i ai `nv\]\mântului
ie[ean.

~nv. Lili CRE}U

P

Dasc\lul Mihai David - Ghind\oani

{COALA NORMAL| „VASILE LUPU" - 150 DE ANI DE APOSTOLAT
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n vital necesara
reform\ a
`nv\]\m`ntului
românesc, dup\
deraierea din
vremea totali-
tarismului comu-
nist se impune
recursul la mo -
dele [i repere
din `nv\]\m`ntul

nostru tradi]ional. Un aseme-
nea luminos `ndreptar `l con-
stituie pedagogul- filosof
Stefan B`rs\nescu, Om al
[colii române[ti ca profesor
al {colii Normale "Vasile
Lupu" din Ia[i (1921- 1933),
ca profesor de pedagogie la
Universitatea din Ia[i (1933-
1965). ~ntre 1938- 1948 a
fost [i director al Seminarului
pedagogic al universit\]ii
ie[ene. Dup\ pensionare, `n
1965, [i-a continuat misiunea
ca profesor consultant [i con-
duc\tor de doctorate.

Marele pedagog ie[ean
s-a n\scut acum 110 ani (19
febr. 1895) `n comuna
Vipere[ti jud. Buz\u. Studiile
superioare le-a f\cut la Ia[i:
licen]iat `n Drept (1919) [i `n
filosofie (1921); doctor `n
pedagogie [i filosofie (1925).
{i-a des\v`r[it preg\tirea la
universit\]ile din Berlin,
Munchen [i Iena [i face
c\l\torii de studiere a orga-
niz\rii `nv\]\m`ntului `n mai
toate ]\rile europene.
Luminoasa-i concep]ie peda-
gogic\, româneasc\ [i uni-
versal\ a f\cut-o cunoscut\,
românilor [i lumii, `n primul
r`nd, prin studii `n reviste
("Pl\m`nii intelectualilor"),
publicate `n limba român\,
dar [i `n francez\, german\,
englez\, italian\, maghiar\,
japonez\, rus\ [.a. ~n ]ar\ a
creat [i-a condus revistele
"Cercet\ri pedagogice" (`n
timp ce la Cern\u]i, C. Narly
`nfiin]a "Revista de peda-

gogie") [i Ethos. Aceste
studii [i alte 28 de c\r]i publi-
cate i-au adus chemarea ca
membru al "Asocia]iei
savan]ilor celebri din
Chicago", al altor institu]ii
culturale române[ti [i str\ine,
culmin`nd cu alegerea lui ca
membru al Academiei
Române.

Amintim c`teva volume
originale ale c\ror titluri ne
atest\ varietatea [i impor-
tan]a temelor abordate:
"Friederich W. Foerster,
Sintez\ doctrinar\" (1926);
Pedagogia (1932); Didactica
(1935); Politica culturii `n
România contemporan\;
Studiu de pedagogie (1939);
Tehnologia didactic\ (1939,
prezentat\ pe larg `n revista
Apostolul, ian.- feb. 1940);
Istoria pedagogiei române[ti
(1941); Pedagogia agricol\
(1946, pentru studen]ii de la
Institutul Agronomic din Ia[i);
Pedagogia practic\ (1946).
Dup\ o dureroas\ [i brutal\
`ntrerupere reia publicarea
de studii [i c\r]i, pe care a
dus-o p`n\ `n anul mor]ii
(6.XI.1984): Schola Latina de
la Cotnari (1957); Pagini
nescrise din istoria culturii
române[ti- sec. X- VI (1971);
Dic]ionar cronologic.
Educa]ia, `nv\]\m`ntul, g`ndi-
rea pedagogic\ din România
(1978, `n colaborare cu so]ia
sa, Florela); Medalioane.
Pentru o pedagogie a mo -
delelor (1983, cu referire la
Spiru Haret, Onisifor Ghibu,
P. Andrei, D. Gusti [.a.)

El prezint\ cultura
româneasc\, pedagogia ei,
ca plin\ de sev\, capabil\
s\-i asigure poporului român
o tinere]e activ\ [i o inte-
grare organic\ `n cultura- [i
pedagogia- universal\.

Prof. Traian
CICOARE

`

Pedagogul

{TEFAN B~RS|NESCU
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AAPPOOSSTTOOLLUULL - revist\ a cadrelor didactice din jude]ul Neam], serie nou\, apare prin colaborarea Sindicatului
~nv\]\m`nt Neam] [i Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] (martie 1999).

FFOONNDDAATTOORRII:: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Av\danei (noiembrie, 1934)
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAA}}IIEE:: Florin FLORESCU - director general, Iosif COVASAN - director economic, Constantin

TOM{A - director executiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef,{tefan CORNEANU -redactor [ef adjunct,Dumitri]a VASILCA, Dan AGRIGOROAE, 
Niculina NI}|, Stelu]a ALEXANDRU, Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Constantin TIMOFTE (Subredac]ia T`rgu Neam]),  

Carmen DASC|LU (secretar). 

u [tiu al]ii cum sunt
dar eu c`nd aud de
8 Martie, v\d numai
ro[u `naintea
ochilor. V\d revo -
lu]ionare viguroase
cu pumnii str`n[i [i
steaguri ro[ii,
demonstr`nd pentru
aceast\ zi "impor-
tant\". Automat,
`mi amintesc
despre celebrele

bunicu]e ale comunismului:
Clara Zetkin, Alexandra
Kollontay, Roza Luxemburg. Pe
fundalul acestor "vedenii" de
moment troneaz\ dinozaurii
ro[ii: Marx, Lenin, Stalin, Fidel
Castro, Brejnev...

G`ndesc c`[, oare? Sau Ziua
Femeii nu se mai justific\? S\
vedem.

La 8 Martie, `nv\]\toarelor li
se recit\ poezii [i li se dau flori,
multe flori. Mamele primesc
scrisori lacrimogene [i ghiocei.
Bunicu]elor li se ofer\ felicit\ri
de anul trecut, cump\rate de la
Winmarkt (Petrodava). ~n
aceea[i zi, [eful `[i aminte[te c\
are angajate [i le d\ o prim\.
Prim\ria felicit\ [i ea toate
femeile din urbe. Nu c\ s-ar
ve[teji de dragul lor, dar a[a se
obi[nuie[te. Sunt femei de care
so]ii lor nu-[i amintesc c\ le plac
florile dec`t pe 8 Martie. Sunt
mame pentru care unicul cadou
din via]\ este felicitarea anual\,
desenat\ de copii la [coal\, spe-
cial pentru acea zi. Pretextul sub
care unei femei i se poate oferi o
floare doar pentru c\ exist\ [i

este mam\, iubit\, so]ie,
`ntruchipare a frumuse]ii,
c\ldurii, vie]ii, se confund\ `nc\
`n mintea noastr\ cu 8 Martie.
De ce s\ ne sup\r\m pe fericire,
indiferent de unde vine ea?
Sensibilitatea, dragostea, sacrifi-
ciul, tenacitatea [i inteligen]a
femeii, ar merita [i ele o
s\rb\toare. La fel cum puterea,
d`rzenia, voin]a, mintea [i
d\ruirea unui b\rbat ar putea fi
omagiate. Nu avem niciodat\
prea mult prilej de bucurie [i nu
trebuie s\ ne par\ r\u atunci
c`nd ea vine, indiferent de unde.
Nu-mi place s\-mi amintesc de
pretextul zilei de 8 Martie, dar
nici nu m\ pot dezobi[nui s\ m\
duc la mama mea cu o floare `n
acea zi. Iar un telefon dat fiicei
mele, student\, m\ face fericit.
~ncalc oare un principiu al
democra]iei dac\ sunt astfel?

Suntem `n anul de gra]ie
2005, 8 Martie. Care este
situa]ia actual\ a femeii din
România? Sunt femeile
mul]umite cu ceea ce au ob]inut
de-a lungul istoriei? Doamnele
profesoare sunt satisf\cute pro-
fesional [i material? Se simt
libere? C`]i pa[i au f\cut `nainte
sau `napoi? Au bani suficien]i?
C\ s\rb\toare f\r\ euroi nu
exist\ nici la babuini. La aceste
`ntreb\ri [i la altele, ar trebui s\
r\spund\ nenea Guvernul care
face pe N-aude. Motivul? Un
Guvern slab nu poate face o ]ar\
tare. P\rerea mea! Un Guvern
care nu iube[te [coala nu poate
fi admirat de cei mul]i.

Dumitru RUSU

FEBRUARIE 2005
S-au semnalat, `n anterioarele numere ale

Apostolului, anivers\rile din februarie: Simion
Iordache, 2/1924; Gh. Vadana, 3/1931; Marcel
Dragotescu, 4/1934; Panaite Popovici, 9/1884; Leon
Mrejeriu, 10/1879; Otilia Cazimir, 12/1894; Gh.
Dumitreasa, 12/1933; C. Grasu, 13/1937; Petru
Zamfirescu, 14/1916; V. Spiridon, 14/1958;
Melchisedec {tef\nescu, 15/1823; V.A. Urechia,
15/1834; I.P. L\m\tic, 15/1931; V. Postolic\, 15/1955
(La mul]i ani!); M\d\lina Cucu, 15/1968; Eugenia
Mrejeriu, 17/1879; Maria Toma, 19/1934, Panaite
Crive], 12/1861; Th. G. Dornescu 21/1898; V.

Galboreanu, 21/1901; Sofia Burcule], 21/1925 (La mul]i ani peste
80!); Harry Brauner, 24/1901; C. Burduja, 24/1906; C. Turcu,
26/1903; Elvira Gille, 27/1951; Iuliu Buh\escu, 28/1908.

{i comemor\rile: 12/1998, `nv\]\toarea Elena Cr\ciun;
19/1997, P. Zamfirescu.
l 2/1861, n. la Roman, preotul- profesor I. Gotcu, scriitor, m.

la Ia[i, 4.07.1937.
l 2/1933, preotul- profesor C. Matas\ din P. Neam] prezint\

la radio conferin]a "Balaurul" (geografie, istorie, legend\).
l 1/1929, n. `n com. Dochia, profesorul de psihologie N.

Irimia, fost director al {colii Generale nr. 6 [i al Liceului Pedagogic
"Gh. Asachi", fost inspector [colar, m. 2004.
l 8/2005, dou\ clase de la Liceul "Gh. Asachi", sub condu -

cerea profesoarei Geanina Odeta Timofte, au participat la coloc -
viul "Literatur\, cenzur\, diziden]\, azil", organizat de Biblioteca
Jude]ean\ G.T. Kirileanu din P. Neam].
l 18/1846, n. la Br\ila, Petru R\[canu, institutor la Piatra-

Neam], devenit profesor universitar de istorie, decan al Facult\]ii
de Litere [i Filosofie a Universit\]ii Ia[i, retras la P. Neam], unde
a decedat (31.08.1913).
l ~n multe [coli nem]ene se fac preg\tiri pentru a s\rb\tori

educa]ia `n martie: Ziua Mamei (a Femeii) pe 8; ziua Mondial\ a
Poeziei, pe 21; Ziua Mondial\ a Teatrului, pe 27; Unirea
Basarabiei, 27/1918; Virgil Gheorghiu, n. Roman, 1905; Hortensia
Papadat Bengescu, m. 5/1955; G. C\linescu, m. 12/1965.

8 MARTIE,
S|RB|TOARE RO{IE?

VVOORRBBEE,,   VVOORRBBEE,,   VVOORRBBEE
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1. Dragostea etern\
dureaz\ 3 luni.

2. Nu te b\ga `n lumea
drogurilor... s`ntem [i a[a
destul de mul]i.

3. A avea con[tiin]a
curat\ `nseamn\ a avea
memorie proast\.

4. Cel care se na[te
s\rac [i ur`t are mari [anse
ca atunci c`nd o s\

creasc\... s\ `[i dezvolte ambele
calit\]i.

5. Cei cinsti]i s`nt inadapta]ii soci-
et\]ii.

6. Pe[tele care lupt\ `mpotriva
curentului ... moare electrocutat.

7. Nu este important s\ c`[tigi...
este important s\-l faci pe cel\lalt s\
piard\.

8. Nu s`nt complet inutil... cel pu]in
servesc de exemplu negativ pentru al]ii.

9. A gre[i este omene[te... totu[i, a
da vina pe altul este [i mai omene[te.

10.Cel mai important nu este s\
[tii! Mai important este s\ ai telefonul
celui care [tie.

11. Eu nu suf\r de nebunie... m\
bucur de ea `n fiecare minut.

12. Este bine s\ la[i b\utura... `ns\

r\u este s\ ui]i unde ai l\sat-o.
13. Banii nu fac fericirea... o

cump\r\ gata f\cut\.
14. Inteligen]a m\ urm\re[te... dar

eu s`nt mai rapid.
15. Fugi de tenta]ii... dar `ncet, s\

te poat\ ajunge.
16. Exist\ o lume mai bun\... dar

este foarte scump\.
17. A studia `nseamn\ s\ te

`ndoie[ti de inteligen]a colegului de
banc\.

18. Dac\ o p\s\ric\ ]i-a [optit
ceva... atunci `nseamn\ c\ ai `nnebunit,
pentru c\ p\s\relele nu vorbesc.

19. Munca nu a omor`t niciodat\ pe
nimeni... dar de ce s\ ri[ti?

20. Alcoolul omoar\ `ncet, `ncet...
Nu conteaz\, nu m\ gr\besc.

21. Exist\ dou\ cuvinte care `]i
deschid multe u[i... trage [i `mpinge.

22. De ce s\ bei [i s\ conduci...
c`nd po]i s\ fumezi [i s\ zbori?

P

l

n zilele de 11- 12 februarie 2005 a
avut loc la Ol\ne[ti o activitate de
perfec]ionare organizat\ de
C.S.D.R. `n cadrul modulului
"Educa]ie civic\- parteneriat [i dia-
log social", sub egida Organiza]iei
Interna]ionale a Muncii (OIM).
Programul a fost coordonat de un
colectiv condus de d-na Carmen
Ionescu- coordonatorul Departa -
mentului Rela]ii Interna]ionale [i
Formare Educa]ional\.

Din partea ILO a participat
Agnieszka Ghin\raru, iar din partea M.E.C.,
Rodica Cherciu- inspector de specialitate.

Au participat 21 de delega]i ai sindicatelor
afiliate la C.S.D.R. din: Ia[i, Bucure[ti, Neam],
Cluj, Bistri]a N\s\ud, Br\ila [i Bac\u. Din partea
Ligii C.S.D.R. Neam] au participat Andronic Ion [i
Corneanu {tefan.

Materialele prezentate `n plen [i pe grupuri
de lucru s-au axat mai ales pe situa]ii [i elemente
concrete specifice diverselor domenii de activi-

tate [i diverselor institu]ii [i organisme abilitate `n
acest sens.

Suportul de program, posterele [i materiale
de sus]inere editate, s-au dovedit de o utilitate
eficient\ [i merit\ multiplicate [i transmise `n
unit\]ile [colare:
l Parteneriat [i dialog social- Ghidul elevu-

lui; l Parteneriat [i dialog social- Ghidul pro-
fesorului; l Parteneriat [i dialog social- Ghidul
formatorului.

Desf\[urat pe parcursul a trei etape succe-
sive, acest program de perfec]ionare are ca scop
ini]ierea elevilor [i a celorlalte grupuri de tineri `n
problematica dialogului [i parteneriatului social,
preg\tirea acestora pentru `n]elegerea rolului lor
ca membri ai comunit\]ii [i pentru participarea
competent\ [i responsabil\ la via]a comunit\]ii `n
care tr\iesc.

~n ultim\ instan]\, obiectivele programului
pot fi realizate [i `[i vor dovedi eficien]a numai `n
m\sura `n care, la nivelul jude]elor, printr-o bun\
colaborare cu inspectoratele [colare [i alte
organisme implicate direct `n coordonarea [i

educarea tinerilor se va realiza includerea aces-
tui ciclu de lec]ii `n programa orelor de dirigen]ie
[i, ̀ n acela[i timp, g\sirea altor forme atractive de
cuprindere [i antrenare a tinerilor (concursuri pe
aceste teme de educa]ie civic\, `nt`lniri cu profe-
sori, lideri sindicali sau lideri ai vie]ii politice etc.)

Drept urmare, la `ncheierea lucr\rilor, parti -
cipan]ii au hot\r`t s\ implementeze acest pro-
gram la nivelul jude]elor pe care le-au reprezen-
tat, iar pentru a acoperi aria larg\ a `ntregii ]\ri, s-au
stabilit trei zone: Moldova, }ara Româneasc\ [i
Transilvania, unde se vor organiza `nt`lniri p`n\ la
15 martie, cu reprezentan]ii celorlalte jude]e.

La noi, `n Moldova, `nt`lnirea va avea loc la
Bac\u [i va fi coordonat\ de dl. Corneanu
{tefan. Cu acest prilej se vor multiplica materi-
alele [i se vor pune la dispozi]ia jude]elor partici-
pante.

La noi, `n Neam], ne-am propus ca `n prima
comisie paritar\ s\ stabilim `mpreun\ cu
Inspectoratul {colar modalit\]ile concrete de
lucru. 

Prof. {tefan CORNEANU
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n etapa actual\
c`nd lumea tinde
spre ultraperfor-
man]\ tehnic\,
c`nd [i pre[colarii
cunosc tainele cal-
culatorului, sportul
r\m`ne mai mult
pentru perfor-
man]\ sau pentru
cei ce `n]eleg
n e c e s i t a t e a
ac]iunillor fizice.

Este cunoscut faptul c\
sportul are multiple implica]ii
asupra dezvolt\rii fizice [i
sociale a omului, demonstra]ie
f\cut\ de multiple personalit\]i
`n domeniu. Ca atare, `n ]\rile
dezvoltate, sportul a ajuns o
politic\ de stat [i nu una de pro-
pagand\.

Activitatea fizic\ organi-
zat\ contracareaz\
deterior\rile determinate la
nivel de ]esuturi [i organe, de
sedentarism sau `naintarea `n
v`rst\.

Prin mi[care, la nivelul
aparatului cardio- vascular se
constat\ fluidizarea s`ngelui
care va duce la `nl\turarea car-
diopatiei ischemice, hipertensi-
unii arterial\, aterosclerozei.

Asupra musculaturii,
sportul ac]ioneaz\ prin
cre[terea for]ei [i rezisten]ei
musculaturii dar [i a puterii,
care scade odat\ cu `naintarea
`n v`rst\. Sub]iaz\ ]esutul adi-
pos [i `mpiedic\ fracturile [i
osteoporoza care apar foarte
des la persoanele adulte.

Practicarea exerci]iilor
motrice au efect profilactic
asupra metabolismului glucidic,
lipidic, asupra func]iei de
ap\rare a organismului, a pro-
ceselor disgestive [i a sistemu-
lui nervos.

S-a constatat c\ per-
soanele supraponderale
`nlocuiesc, din lips\ de timp,
exerci]iile fizice cu medica]ie
dup\ re]ete proprii sau auzite
de la prieteni.

~n momentul `n care o ast-
fel de persoan\ `n]elege impor-
tan]a practic\rii exerci]iilor fi -
zice [i a sportului `n general,
trebuie s\ consulte un specia -
list `n materie [i s\-[i fac\ o
baterie de teste medicale [i fi -
zice.

Un examen medical [i de
aptitudini de mi[care trebuie s\
cuprind\: starea de greutate
dar mai ales gr\simea corpo-

ral\ [i modul de alimentare.
Starea de greutate se

poate ob]ine conform formulei:
greutatea se `mparte la de
dou\ ori `n\l]imea [i se ob]ine
indicele care arat\- greutate
accesibil\ sau supragreutate.
Un indice peste 30 arat\ deja
stare de obezitate. Exemplu, o
persoan\ de sex feminin de 75
kg [i o ̀ n\l]ime de 1,63 mx 2 d\
un indice 33 ceea ce rezult\ o
stare de obezitate, fiind nece-
sare exerci]ii fizice.

Modul de alimenta]ie este
determinat de necesarul de
calorii `n 24 de ore. ~n func]ie
de modul de via]\ pe care `l ai-
sedentar, semiactiv, activ, se
stabile[te metabolismul bazal
sau necesarul de calorii pentru
24 ore dup\ formula: greutatea
`nmul]it\ cu 24 h [i ob]inem
num\rul de calorii pentru o per-
soan\ pasiv\. La persoanele
moderat active sau active se
mai adaug\ 600 de calorii.
Lu\m aceea[i persoan\ de 75
kgx 24 h= 1800 calorii/24 ore +
600 cal. dac\ e persoan\
activ\. Folosind aceste calorii,
persoana respectiv\ se
men]ine `n aceea[i greutate,
complet`nd cu activitate fizic\.

Test`nd ace[ti indici, se
poate trece la un program de
mi[care, prin folosirea
exerci]iilor fizice de 2- 3 ori pe
s\pt\m`n\, program care s\
duc\ la `nt\rirea [i men]inerea
st\rii de s\n\tate. ~n func]ie de
valorile acestor indici [i de ca -
tegoria de v`rst\ se va putea
stabili necesarul de consum
energetic `n momentul prac-
tic\rii diferitelor tipuri de acti -
vit\]i fizice, spre exemplu: jocul
de baschet are un consum de
0,050- 0200 kg calorii/minut;
`notul: 0,112- 0.174; ciclismul:
0,050- 0,135; urcatul pe munte
[i gimnastica aerobic\: 0.085 -
0,167; s\ritura cu coarda:
0.150- 0,200; fotbalul: 0,083-
0,200 etc.

Aceste consumuri sunt
mai mici sau mai mari ̀ n func]ie
de intensitatea efortului, de
durat\, de sex [i categorie de
v`rst\.

Dac\ vom ]ine cont de
cele relatate mai sus referitor la
mi[care, conlucrat cu o alimen-
ta]ie adecvat\, vom fi s\n\to[i
at`t fizic c`t [i spiritual.

Prof. gr. I
Marcela }|RANU
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