
n acest an, 2005,
Grupul {colar
I n d u s t r i a l
Materiale de
C o n s t r u c ] i i
Roman - ca insti-
tu]ie [colar\- a
ajuns la memora-
bila v`rst\ de 125
ani.

~nfiin]at `n
1880, c`nd Ministerul
"recunoa[te func]ionarea
[coalei de meserii, `nfiin]at\
din ini]iativ\ privat\", prin
a p o r t u l
deosebit al
u n o r
oameni de
suflet [i
con[tiin]\
patriotic\-
institutorii
{ t e f a n
Mavrichie
[i Gheorghe
Sandu- a
urcat, `n
c i u d a
v i c i s i t u -
dinilor vre-
m u r i l o r ,
t r e p t e l e
a f i r m \ r i i
depline pe
e[ichierul `nv\]\m`ntului
românesc. Bilan]uri periodice,
care au marcat aceast\
evolu]ie `n timp, s-au f\cut cu
ocazia Jubileului
Semicentenarului (1930)- c`nd
`nsu[i ministrul `nv\]\m`ntului
N. Cost\chescu ne-a onorat
cu prezen]a, apoi c`nd, `n
1933, Ministrul Muncii,
poposind `n [coala noastr\, a
consemnat `n "Cartea de
Aur": "{coala de meserii este
o adev\rat\ uzin\ ca
produc]ie cantitativ\ [i calita-
tiv\" [i la Centenarul Liceului
nr. 3 Roman (1980), c`nd, de
la `n\l]imea unui veac de exis-
ten]\, sutele de participan]i-
invita]i, fo[ti profesori [i elevi-
au putut s\ se m`ndreasc\, s\
demonstreze `nc\ o dat\ c\
am fost [i r\m`nem [coala
port- drapel a `nv\]\m`ntului
tehnic din urbea mu[atin\.
Cele c`teva mii de absolven]i,
r\sp`ndi]i pe toate meridianele
geografice ale patriei [i dinco-
lo de fruntariile sale n-au uitat
"cuibul" de lansare [i ori de
c`te ori au ocazia, `i deschid
cu nostalgie [i mult drag
por]ile.

~n trecerea ireversibil\ a
timpului, primul veac a intrat ̀ n
istorie, precum [i primul p\trar

(1980- 2005), din cel de-al
doilea [i de aceea, slujitorii de
ast\zi ai [colii- deopotriv\
cadre didactice [i elevi- au
intrat `n febra preg\tirilor care
s\ omagieze noul Jubileu, la 3
iunie 2005, consacrat celor
125 de ani de existen]\, pen-
tru a marca `nc\ o treapt\ de
progres [i civiliza]ie, plec`nd
de la premisa consacrat\:
"Cultura e singura valoare
peren\", cea care asigur\
nemurirea `n timp [i `mpiedic\
trecerea `n uitare.

~n ul -
timul an
[ c o l a r
( 2 0 0 3 -
2 0 0 4 ) ,
[ c o a l a
beneficia
de aportul
a 73 de
c a d r e
didactice,
9 personal
d i d a c t i c
auxiliar [i
26 perso -
nal nedi-
d a c t i c .
C a d r e l e
didactice,
`n marea

lor majoritate, au gradul I
didactic [i sunt profesioniste
cu voca]ie recunoscut\ pe
plan local [i nu numai.
Efectivul de elevi, 984 (615 la
liceu, 183 la SAM [i 186 la
profesional\), are `n r`ndurile
sale un num\r relativ mare de
laurea]i la fazele jude]ean\ [i
na]ional\ ale Olimpiadelor
[colare [i ale concursurilor pe
meserii, la `ntrecerile cultural-
artistice [i sportive. Baza
material\ a [colii are o valoare
de peste dou\ miliarde lei- `n
care se includ: cl\direa [colii,
c\minul, cantina, atelierele,
vila, precum [i dot\rile din
cele 25 de clase, 4 cabinete
[colare, 6 laboratoare, 6 ate-
liere. Spre exemplu, numai `n
laboratorul de informatic\
exist\ o re]ea de 26 calcula-
toare, o imprimant\, un
scanner [i o re]ea de Internet.
Institu]ia e una dintre pu]inele
unit\]i [colare din jude] care
are amenajat un Muzeu
[colar, cu materiale destul de
valoroase dintre care unele
sunt obiecte de patrimoniu
na]ional. Dintr-un chestionar

De mult, de
mult, 10 Mai a
fost ziua
na]ional\ a
R o m â n i e i .
Pus\ la index
de comuni[ti [i
ignorat\ de
c\tre urma[ii
acestora de
dup\ '89,

respectiva zi a r\mas o
s\rb\toare de suflet numai
pentru monarhi[ti. V\ con-
vine, nu v\ convine, 10 Mai
face parte din istoria nea-
mului. Argumente?
Semnifica]iile acestei zile.

Pe 10 Mai 1866, prin]ul
prusac Carol- Ludovic de
Hohenzollern- Sigmaringen
sose[te la Bucure[ti [i
depune jur\m`ntul `n fa]a
Parlamentului, ca domn al
României cu numele de
Carol I. Citez: "Pun`nd
piciorul pe acest p\m`nt
sacru am devenit român...
Cet\]ean azi, m`ine voi fi
soldat... Din acest moment,

alatul Na]ional de Crea]ie a Copiilor
[i Adolescen]ilor din Chi[in\u,
Republica Moldova, a organizat
anul acesta a XIV-a edi]ie a
Concursului Republican al tinerilor
poe]i [i prozatori intitulat "FLORII -
2005".

Competi]ia s-a desf\[urat pe
mai multe sec]iuni, crea]iile fiind
realizate `n limba român\,
"moldoveneasc\", rus\, g\g\uz\ [i

bulgar\. Regulamentul concursului prevede
posibilitatea particip\rii cu basme, pove[ti [i
poezii. Juriul, format din creatori de prestigiu din
Moldova, a avut dificila misiune de a lectura cu
mare aten]ie lucr\ri literare realizate de [colari
din clasele primare, gimnaziale [i liceale.

Al\turi de elevii din [colile de peste Prut, la

competi]ie au participat [i tineri din România,
membri ai unor cenacluri [i cercuri de crea]ie li -
terar\ care activeaz\ `n T`rgovi[te, Medgidia [i
Piatra- Neam].

Nem]enii sunt membrii Cenaclului literar
"EUROCULTIN" de la {coala Nr. 2 cu clase I-
VIII din ora[ul re[edin]\ de jude]. Din cei [apte
elevi, care au participat cu lucr\ri originale, cinci
au devenit laurea]i ai concursului. Printr-o
adres\ oficial\, remis\ {colii Nr. 2, ace[tia au
fost nominaliza]i [i invita]i la festivitatea de
decernare a premiilor, `mpreun\ cu profesorul
conduc\tor al cenaclului. Copiilor din ora[ul nos-
tru le-au fost atribuite [ase premii dintre cele
cinci individuale [i unul colectiv.
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up\ aproape [ase luni de zile,
perioad\ plin\ de evenimente
sociale [i politice pe plan
na]ional [i local, comisia pari-
tar\, `ntr-o nou\ structur\ de
reprezentare pentru
Inspectoratul {colar (prof.
Dorina Drexler- inspector ge-
neral, prof. Lumini]a Vârlan-

inspector general adjunct, prof. Maria
Rusu- inspector general adjunct), prof.
Petru Negru- inspector personal [i
Eugenia Condurat) [i-a reluat activitatea.

Prima [edin]\ a avut loc pe 24 mai
2005 [i s-a desf\[urat nu atât sub semnul
problemelor majore ale `nv\]\mântului,
cât mai ales al inform\rii reciproce, al
reactualiz\rii atribu]iilor [i sarcinilor celor

dou\ institu]ii [i al prospect\rii unor `ntâl-
niri viitoare pe anumite probleme, de
comun acord stabilite, privind o mai bun\
organizare [i desf\[urare a `nv\]\mântu-
lui `n jude]ul nostru.

~ntr-o nou\ reprezentare pentru Inspectoratul {colar
COMISIA PARITAR|

{I-A RELUAT ACTIVITATEA
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Dumitru RUSU
(Continuare `n pag. 7)

10 MAI - O
S|RB|TOARE
DE SUFLET
{I-AT~T!

Criza moral\ a `nv\]\mântului
ineva, care nu
lucreaz\ `n
`nv\]\mânt, m-a
`ntrebat cât mai
avem de gând s\
m e n ] i n e m
`nv\]\mântul `n
criza `n care se
afl\, una din
cauzele crizei

morale a societ\]ii noastre.
Dac\ se afl\ `nv\]\mântul

`n criza moral\ amintit\ este,

f\r\ `ndoial\, urmare a faptului
c\ mare parte a vinei o au cei
din interiorul sistemului, actorii
care se `nvârt- c\ sigur nu
joac\ cinstit- pe scen\ dar [i `n
culisele `nv\]\mântului nostru.
F\r\ `ndoial\ c\ spectatorii au
contribu]ia lor, ei aplaud\ sau
huiduiesc cu implicare sau
indiferen]\, consterna]i sau
pasivi, uneori total neutru pen-
tru c\, deh, ei, cei de pe scen\,
r\spund, ei se fac de râs. N-au

decât s\ fac\ altceva.
Regizorii- diriguitori [i
dreg\tori- exploateaz\ textul,
ideile, iar actorii-cadre didac-
tice [i elevi care sunt figuran]i-
`ncearc\ s\ le transforme `n
realit\]i necesare [i palpabile.
Actorii, `ns\, au uitat c\ n-au
voie s\ fie cabotini [i c\ nu se
joac\ cu iluzii, cu dorin]e [i
speran]e poate c\ da, dar nu la
infinit [i nu de dragul
`nv\]\mântului pentru

`nv\]\mânt.
Regizorii se afl\- pe o

scar\ ierarhic\, nu  neap\rat a
calit\]ii - `n parlament, minis-
tere, inspectorate; scriitorii se
afl\ [i ei pe acolo, teoreticeni a
ceea ce ar trebui aplicat bine
sau implementat necesar, cum
ne place s\ spunem. Textele
scriitorilor se preteaz\, totu[i,

(Continuare `n pag. 7)

Iosif GILLE
(Continuare `n pag. 7)
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oi, 18 mai a.c.,
Muzeul Jude]ean
de Istorie [i
Arheologie din
Piatra Neam] a
g\zduit expozi]ia
absolven]ilor clasei
a XII-a de la Liceul
„Victor Brauner".
Elevii profesorilor
{tefan Potop (art\
monumental\) [i

Gheorghe Cuciureanu
(imprimerie textile [i design
vestimentar)-dinaintea acestui
serios examen-au fost sili]i de
condi]iile contextului, la
esen]ializare. Cei doi mentori
nu au nevoie de prezent\ri
speciale. Ei sunt deosebi]i unul
de cel\lat, fundamental. 

~ntre profesorul {tefan
Potop [i ucenicii s\i s-a stabilit

o rela]ie complex\, trainic\ [i
ziditoare. Chiar dac\ cineva ar
fi de rea-credin]\ [i tot ar
remarca pozitiv o bun\ parte
dintre lucr\rile elevilor s\i, ca -
racterizate prin aplomb,
prospe]ime spiritual\,
cutezan]\ [i grija pedant\ pen-
tru calitate. Presta]ia meritorie
a tinerilor plasticieni tr\deaz\,
dinaintea unui ochi cât de cât
exersat, [i harul pedagogic al
profesorului Potop. Unul dintre
multele sale merite este c\ nu
`[i inhib\ elevii, sprijinindu-i
atent [i eficient `n dezvoltarea
personalit\]ii, sus]inându-i s\
se autodefineasc\ profesional,
creativ, inconfundabil. Al\turi
de n\stru[nicii [i talenta]ii
absolven]i Romulus Boicu [i
Lucian Avasiloaiei, care au
[arjat curajos `n luna aprilie

a.c., expunând `mpreun\ (la
galeria „Vert") lucr\ri avan-
gardiste-f\r\ s\ nedrept\]im
inten]ionat pe nimeni-s-au
remarcat: M\d\lina Cre]u
(icoan\ reprezentându-l pe

Sf.Luca inspirat de un `nger,
dinaintea icoanei Maicii
Domnului, a[ezat\ pe un
[evalet) [i Andra Olteanu
(metafor\ policrom\, plin\ de
siguran]\ [i fantezie).

Elevii profesorului
Gheorghe Cuciureanu au be -
neficiat de alt\ metod\ peda-
gogic\, oferind privitorilor o
gam\ variat\ de produse:
imprimerie textile [i proiecte

personale de design vestimen-
tar. Ana-Iustina Ioni]\ [i-a ales
ca elemente decorative câteva
arme albe din inventarul
lupt\torilor ninja: boxul [i dis-
curile zim]ate, inscrip]ionate cu

gamee! Profesorul Cuciureanu
avea obliga]ia s\-i explice
viitorului designer c\, pentru
europeni, zvastica are [i alte
conota]ii. Contextual, orice
am\nunt conteaz\. La
Ramona Nem]eanu [i Ada
Bor[, leit-motivele sunt fluturii
[i mâinile, indiciu clar c\ nu-i
necesar un efort prea mare de
imagina]ie pentru a evita
specu la]iile cu eventuale impli-

ca]ii nepl\cute, iar crea]iile
marelui grafician Escher sunt
la `ndemâna oric\rui tân\r stu-
dios care trece pe la Biblioteca
jude]ean\ „G.T.Kirileanu".
Interesant\ este [i viziunea
absolventului Alexandru
Dumitra[c.

O not\ deosebit\ merit\
proasp\tul absolvent R\zvan
Puricescu. Considerând c\ o
singur\ lucrare nu poate fi
reprezentativ\ `ntr-o expozi]ie
colectiv\ la sfâr[itul clasei a
XII-a, printr-un efort deosebit a
reu[it s\ preg\teasc\ o
expozi]ie personal\ de bun\
factur\, cu elegan]\ pedant\,
sub cupola Bibliotecii
„G.T.Kirileanu" din Piatra
Neam], joi, 19 mai 2005.
Selec]ia riguroas\ a tablourilor
[i vernisarea evenimentului

apar]in `n `ntregime doamnei
Doina Da[chievici, pre[edin-
tele U.A.P.-Neam]. Dup\ o
evaluare general\, vizitatorul
ar putea crede c\ R\zvan
Puricescu a studiat sub `ndru-
marea arh. Arcadie R\ileanu,
nicidecum `n clasa prof.
Gheorghe Cuciureanu.

Scriitorul Emil Nicolae a
vernisat expozi]ia absolven]ilor
de la Muzeul de Istorie [i
Arheologie din Piatra Neam],
men]ionând importan]a self-
managementului de care au
nevoie tinerii `n educa]ia plas-
tic\, aspect ignorat mult\ vreme
`n [coala româneasc\. Poate
c\, de acum `ncolo, se va ]ine
seam\ [i de rostul dezvolt\rii
aptitudinilor economice.
Mihail-Sorin GAID|U 
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u ne mai vine s\
r`dem. {i nici nu
mai avem puterea
de a glumi. Totul
pare sinistru, sec
[i plictisitor.
Evenimentele se
desf\[oar\ cu o
vitez\ uluitoare.
Ne str\duim s\
intr\m `n ritm, `n

caden]\, dar...
Intr\m la ore. Trebuie s\

devenim acei actori care-[i
demonstreaz\ talentul `n fa]a
"micului public".

Intr\m `n rol, dar... parc\
ceva nu merge. Din noi. Parc\
toate s-au n\ruit. Nu mai este
vioiciunea de alt\ dat\, veselia
de odinioar\. F\r\ s\ vreau `mi
aduc aminte de vorbele lui
Creang\: "Stau c`teodat\..."

~ntre noi, colegii, se simte
un aer de la Polul Nord: rece [i
distant. Unde mai este c\ldura
aceea sufleteasc\ de alt\dat\?
Unde mai exist\ acea trans-
paren]\ `ntre cadrele didactice?
P\i, d-lor, se-mparte Punctul!

Acest cuv`nt a devenit
"regele" titulaturii noastre, coor-
donatorul a tot ce-nseamn\
implicare, devotament, sim-
patie.

Fac activitate, dar... c`te
puncte ob]inem? Particip la un
simpozion, dar... c`te puncte se

acord\? {i mai vrem s\ coope -
r\m la o lucrare? Nu, d-lor!
P\i... se-mparte "PUNCTUL".

Este dureros ceea ce se
`nt`mpl\ pentru c\ de fapt
aceasta este realitatea [i tre-
buie s\ ne obi[nuim cu ea. Am
`nv\]at s\ lupt, s\ fiu perseve -
rent\, s\ fiu cooperant\, tole -
rant\,   dar  parc\ niciodat\ nu
s-a alergat at`t de mult `n
`nv\]\m`nt dup\... punct.

Indiferent c\-]i place sau
nu, c\ te pricepi la o disciplin\
mai mult sau mai pu]in, c\ ai
sau nu talent `ntr-un domeniu,
nu conteaz\ dac\ se dau...
puncte.

PUNCTUL a f\cut s\ dis-
par\ armonia dintre cadre, sim-
patia [i veselia; punctul a intro-
dus `n [coli obtuzitatea, egois-
mul, ura [i invidia.

Ar trebui poate s\ ne oprim
din cursa aceasta nebun\, s\
credem `n continuare `n
menirea noastr\ de dasc\li, s\
reflect\m bine asupra valorilor
pentru care lupt\m [i s\ d\m
VALOARE [i ORIGINALITATE
lucrurilor pe care le facem.
Trebuie s\ ne reg\sim for]a de a
nu ne l\sa deforma]i [i trunchia]i
suflete[te de acest "punct" care
este... mic, negru [i ur`t.

~nv. Dorina PINTILIE
{c. 8 Roman

N
deea organiz\rii
acestei activit\]i mi-a
venit imediat dup\
vacan]a de iarn\,
c`nd la primele ore de
geografie analizam
`mpreun\ cu elevii
catastrofa din 26
decembrie 2004 ce a
avut loc `n sudul [i
sud- estul Asiei. Am

`ncercat s\ dau un r\spuns
[tiin]ific fenomenului ce a zguduit
`ntreaga omenire, discut`nd [i
adun`nd date din massmedia,
internet, tot ce ne putea ajuta s\
ne facem o p\rere general\
asupra a ce se `nt`mplase.

A[a am realizat c\ mare
parte din elevi percep evenimen-
tul ca o pedeaps\ dat\ de
Dumnezeu celor din zon\, con-
sidera]i p\c\to[i, de alt\ religie
ca a noastr\, plini de vicii. Am
propus s\ organiz\m o dez-
batere la nivelul [colii, astfel pe
ce trecea timpul am conturat
activitatea ce s-a finalizat `n ziua
de luni, 28 februarie. Coordon`nd
`n cadrul {colii Nr. 3 Roman
comisia de consiliere [i orientare,
am propus realizarea unei dez-
bateri `mpreun\ cu comisia
`nv\]\torilor [i a tuturor profeso-
rilor, `n special a celor de religie
ortodox\ [i catolic\. Am realizat
`n prealabil ni[te teste cu 10
`ntreb\ri legate de explicarea
[tiin]ific\ [i religioas\ a
fenomenului, bine conceput, ce a
fost dat claselor a III-a- a VIII-a,
de `nv\]\tori [i dirigin]i. Le-am
centralizat [i am analizat `n

cadrul dezbaterii rezultatele lor.
~n consens cu to]i partici-

pan]ii, dezbaterea a fost o
reu[it\. Am `nceput printr-o
prezentare general\ [tiin]ific\ a
fenomenelor seismice, a valurilor
ce le genereaz\, cu o docu-
mentare elaborat\ [i de ultim\
or\ `n domeniu. Am dat citire
apoi rezultatelor testelor elevilor,
ce ca de fiecare dat\ ne-au
impresionat prin modul original
de a privi fenomenul. Au urmat
apoi discu]ii libere pe marginea
acestui subiect, ajung`ndu-se nu
de pu]ine ori la remarci filosofice
legate de existen]a uman\ [i a
structurii noastre ca fiin]e
inteligente pe planet\.
Majoritatea celor prezen]i [i-au
spus p\rerea `ntr-o atmosfer\
deschis\ [i foarte pl\cut\.
Activitatea s-a prelungit mult
peste timpul propus. Ne-am
sim]it mai aproape unii de al]ii,
ne-am sim]it utili [i un pic mai
mul]umi]i de noi afl`ndu-ne pentru
c`teva momente al\turi de cei `n
suferin]\. Am v\zut solidaritatea
uman\ prezent\ printre noi, ne-am
sim]it mai buni [i mai cura]i
`mp\rt\[indu-ne g`ndurile [i
temerile legate de for]ele naturii
dezl\n]uite, ne-am sim]it mici `n
fa]a naturii, dar uria[i um\r l`ng\
um\r, unindu-ne g`ndurile noas-
tre bune [i lacrima ce am z\rit-o
`n col]ul ochilor celor ce vorbeau
cu o voce r\gu[it\ de emo]ie, a
fost m\rturia unei reu[ite.

Prof. Cristiana
LEHNER

{c. Nr. 3 Roman

Plastic\
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anualele alternative
au adus foarte
multe muta]ii `n
ceea ce `nseamn\
deontologia profe-
sional\, dar mai
ales `n didactica
disciplinelor.

Limba [i lite -
ratura român\ este
una din disciplinele
cu o pondere foarte

mare `n cadrul obiectelor de
studiu [i trebuie s\
recunoa[tem importan]a aces-
teia `n formarea oric\rui viitor
cet\]en, indiferent de domeniul
specializ\rii ulterioare.

Comentariul literar este un
concept ce a fost mult discutat,
analizat `n literatura de spe-
cialitate, `n cea mai mare parte
nerealizat, mai ales la nivelul
`nv\]\m`ntului gimnazial, fiind
`nlocuit cu ofertele de inter-
pretare ale autorilor de ma -
nuale, impun`nd procesul
nepedagogic al memor\rii
excesive din partea elevilor, `n
pragul test\rilor na]ionale.
Comentariul literar reprezint\ o
modalitate de studiere a textu-
lui literar, av`nd ca prim scop
s\ fac\ din elevi ni[te cititori
aviza]i de literatur\, capabili
s\-[i selecteze singuri lec-
turile, s\ le `n]eleag\ [i s\ le
interpreteze dup\ anumite cri-
terii.

Cine ar putea, la o or\ de

lectur\ literar\, s\ renun]e la
citirea explicativ\? Chiar [i
c`nd lecturile s`nt mai ample
("Budulea Taichii", "Popa
Tanda", de Ioan Slavici sau
romanul "Baltagul", de Mihail
Sadoveanu), elevii trebuie s\
parcurg\ acest drum, f\r\ de
care nu se poate realiza
demersul didactic. Trebuie s\
recunoa[tem c\, din nefericire,
o bun\ parte dintre elevi nu
sunt dispu[i [i nici nu sunt
motiva]i s\ fac\ acest lucru,
fapt ce duce la o receptare
greoaie a textului literar.

}in`nd cont de v`rsta la
care se preteaz\ comentariul
literar, men]ion\m faptul c\
prin el nu se urm\re[te inter-
pretarea [i formarea unor
judec\]i de valoare, aten]ia
profesorului fiind `ndreptat\ `n
primul r`nd spre acele ele-
mente care duc la posibilitatea
de acceptare a textului literar.

Aceast\ activitate literar\
are o palet\ complex\ de
reac]ii ale dasc\lului dar [i ale
elevilor, vizavi de textul literar,
pornind de la `n]elegerea tex-
tului printr-o lectur\ adecvat\
la clasele V- VI, ca `n clasele
VII - VIII complexitatea
sarcinilor s\ sporeasc\
pun`ndu-se `n ac]iune [i sti -
mul`ndu-se facult\]i psihice [i
intelectuale superioare.

Prof. Valerian
PERC|

M

UN PUNCT MIC,
NEGRU {I UR~T

COMENTARIUL
LITERAR ~N GIMNAZIU

ei mai buni elevi din ]ar\ la obiectul limba [i literatura
român\ au participat, `n perioada 11- 14 mai 2005, la
Concursul Na]ional- Mihai Eminescu- pentru minorit\]i.
Olimpiada a `ntrunit elevi din jude]ele Alba, Arad,
Bistri]a, Cara[- Severin, Harghita, Hunedoara, Mure[
[i municipiul Bucure[ti.

La aceast\ manifestare dedicat\ limbii [i literaturii
române pentru minorit\]i s-au `ntrecut 102 elevi din
clasele a VII-a [i a VIII-a, din jude]ele men]ionate,
demonstr`nd, prin proba scris\, sus]inut\ joi, 12 mai
2005, c\ al\turi de limba lor matern\- maghiar\, ger-
man\, ucrainean\, s`rb\- st\p`nesc foarte bine [i

cuno[tin]ele limbii române
Manifestarea olimpic\ a debutat miercuri, 11 mai 2005 ora

11,00 la Seminarul Teologic Franciscan Roman, unitate de elit\ a
`nv\]\m`ntului roma[can, seminar ce a demonstrat disponibili-

tatea [i ospitalitatea pentru un act de cultur\.
Reprezentan]i de seam\ din cadrul Ministerului Educa]iei [i

Cercet\rii, prin persoana doamnei inspector general Mina Maria,
a reprezentan]ilor Inspectoratului {colar- Neam]- doamna Dorina
Drexler, Lumini]a V`rlan [i Maria Rusu, a domnului profesor uni-
versitar Ion Coja- din cadrul Universit\]ii Bucure[ti- reprezentan]i
ce au adus prin cuvintele lor aprecieri privind participarea olimpi-
cilor la o manifestare de suflet, pre]uirea de care se bucur\ stu -
diul limbii [i literaturii `n [coala româneasc\.

~n cadrul Concursului Na]ional s-a editat revista "Orizonturi
Olimpice" care s-a bucurat de un real succes din partea invita]ilor
[i nu numai. Trebuie s\ men]ion\m c\ dup\ desf\[urarea con-
cursului, elevii participan]i, `mpreun\ cu profesorii `nso]itori, s-au
bucurat de o binemeritat\ [i interesant\ excursie pe meleagurile
Neam]ului: Cetatea Neam]ului, Humule[ti, M\n\stirea Agapia,
M\n\stirea V\ratec, Hanu Ancu]ei.

Rezultatele concursului, premiile ob]inute, prieteniile care s-au
legat, impresiile profesorilor corectori [i `nso]itori au demonstrat
c\ organizatorii Concursului Na]ional al ora[ului Roman s-au
implicat din plin pentru prestigiul `nv\]\m`ntului nem]ean.

Cuvintele doamnei inspector- general adjunct Lumini]a V`rlan-
din cadrul Inspectoratului {colar Neam]- confirm\ acest lucru:

"Concursul Na]ional de Limba [i Literatura Român\ pentru
minorit\]i "Mihai Eminescu" Roman 2005, a fost un moment
important pentru jude]ul nostru, o adev\rat\ bucurie pentru noi [i
pentru cei care au participat.

Romanul- gazda "Orizonturilor Olimpice"- a demonstrat c\
beneficiaz\ de un corp de profesori de limba român\ de `nalt\
]inut\ moral\ [i profesional\, profesori care s-au remarcat ani la
r`nd prin rezultatele elevilor, fapt ce a contribuit la desemnarea
ora[ului Roman- drept gazd\ a `ntrecerii".

Prof. Valerian PERC|
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LITERATURA
OBSEDANTULUI DECENIU

n num\rul 19/2005 al revis-
tei LUCEAF|RUL, Mariana
Cri[ scrie despre recentul
volum de critic\ [i istorie li -
terar\ semnat de Vasile
Spiridon la Editura "Timpul".
Iat\ ce afirm\ Mariana Cri[
despre "Perna cu ace",
volum despre care noi
ne-am pronun]at acum o
lun\ de zile: "Sigur, unora
poate li s-ar p\rea inutil s\

mai punem `n discu]ie, acum `n 2005,
ceea ce s-a `nt`mplat `n urm\ cu mai
bine de o jum\tate de secol `n literele
române[ti, mai ales c\ au fost contribu]ii
notabile. ~ns\ efortul lui Vasile Spiridon
nu ni se pare superfluu, pentru c\ el ne
propune o perspectiv\ de cercetare [i
nu una acuzatoare. Pentru c\ s`ntem
obi[nui]i cu acele critici aduse pro-
letcultismului, dar pu]ini au fost aceia
care s-au aplecat, cu instrumentele
cercet\rii, asupra obsedantului deceniu.

Iat\ c\ Vasile Spiridon o face `ntr-o
manier\ serioas\, nedorind s\ arunce
cu noroi. Sigur, nu este prima `ncercare
la noi" - Mariana Cri[, printre altele,
repro[eaz\ autorului severitatea cu
care `l judec\ pe Marin Preda, `n com-
para]ie cu Petru Dumitriu.

ANII '80 {I CENZURA
DE PARTID {I DE STAT

~n num\rul de "iarn\ 2004" al revis-
tei POEZIA, `ntr-un dialog cu Cassian
Maria Spiridon directorul revistei, poetul
Nicolae Turtureanu poveste[te cum
`ncerca el [i cu ceilal]i colegi de la
"Cronica" s\ p\c\leasc\ cenzura pentru
a mai strecura c`te o poezie semnat\ de
"furio[ii tineri poe]i optzeci[ti": "Cum
ap\reau textele mai `ndr\zne]e - ale
voastre, cei din genera]ia '80 [i ale alto-
ra - `n "Cronica"? Trebuia s\ p`nde[ti
momentul: s\ fie cumva `ntre dou\ con-
grese, dou\ conferin]e ale partidului,
dou\ cuv`nt\ri ale tovar\[ului, dou\
anivers\ri, dou\ inaugur\ri, dou\ vizite

de lucru, c`nd vigilen]ii supraveghetori
`[i luau [i ei o scurt\ vacan]\ sau
a]ipeau. A[a `nc`t eu tot timpul
"p`ndeam momentul", ca la [ah, s\ fac
mutarea decisiv\. {i mai trebuia s\ ai
un partener, un complice, sau mai mul]i.
Complicele meu la "Cronica" era {tefan
Oprea, ne `n]elegeam din priviri, f\r\

comentarii, c`nd `i puneam astfel de
texte pe mas\ - c\ci pere]ii, ca [i unii
colegi, aveau urechi. Ar fi nedrept s\ nu
spun c\ au fost complici [i redactorii-
[efi, succesivi, pe care i-am prins `n
acest joc cu focul" - Ca s\ fim pu]in
mali]io[i, noi, cei care am citit revista `n
ultimii 30 de ani [i am [i semnat prin ea,
putem afirma f\r\ s\ gre[im c\ prea
pu]ine astfel de momente au prins
redactorii revistei pentru a publica tex-
tele genera]iei '80.

O INSTITU}IE
DEMONIZAT|: UNIUNEA

SCRIITORILOR

Criticul Alex {tef\nescu face `n
ultimul num\r din ROMÂNIA LITERAR|
(19/2005) o trecere `n revist\ a
momentelor importante prin care a tre-
cut Uniunea Scriitorilor de la `nfiin]are
p`n\ `n prezent. ~nfiin]at\ la 28 aprilie
1908 de c\tre scriitorii Emil G`rleanu,
{t. O. Iosif [i Dimitrie Anghel, Uniunea
Scriitorilor a avut la conducerea ei
(pre[edin]i sau pre[edin]i de onoare)
c`teva mari personalit\]i literare precum
Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, Mihail
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mihai
Beniuc, D.R. Popescu, Lauren]iu Ulici.
O asemenea armat\ de scriitori  a dat
mult de furc\ lucr\torilor de securitate `n
toate timpurile. Iat\ ce con]inea un plan
de ac]iune al Securit\]ii statului de prin
anii 1981: "Direc]ia I, securit\]ile
jude]ene [i a municipiului Bucure[ti vor
ac]iona pentru cunoa[terea st\rii de
spirit `n r`ndul scriitorilor [i prevenirea

oric\ror fapte care, `n orice mod, ar
putea afecta securitatea statului [i buna
desf\[urare a ac]iunilor..." sau: "Direc]ia
I va instrui re]eaua informativ\ proprie
care, `n virtutea atribu]iilor profesionale,
se va deplasa `n localit\]ile unde se
desf\[oar\ lucr\rile adun\rilor pe aso-
cia]ii pentru a semnala la timp aspectele
de natur\ s\ lezeze buna desf\[urare a
adun\rilor respective [i a interveni,
portivit competen]elor profesionale,
pentru `nl\turarea lor..." etc - De[i nu
avea nici pu[ti nici pistoale, breasla scri-
itorilor era periculoas\ pentru regimul
comunist. Desigur, partea care nu era
`ngenunchiat\. ~n prezent Uniunea
Scriitorilor are circa 2200 de membri,
`nscri[i `n cele 10 filiale din ]ar\, cele
mai puternice fiind cele din Bucure[ti,
Ia[i, Cluj [i Timi[oara. Anul acesta, `n
iunie, vor avea loc noi alegeri la
Bucure[ti.

OCHELARIST

ipografia {coalei de Arte [i
Meserii Gr. II Roman este
compartimentul [i totodat\
activitatea prin care Grupul
{colar Industrial Materiale
de Construc]ii Roman, bazat
pe cea mai veche unitate
[colar\ din sec. al XIX-lea a
r\mas `n memoria
roma[canilor [i nu numai a
lor.

Aceast\ tipografie [i leg\torie a
purtat numele {coalei de Arte [i Meserii
Gr. II p`n\ la noua reform\ a
`nv\]\m`ntului românesc (1948).

Merit\ s\ aducem la cuno[tin]a citi-
torilor realiz\rile acestei tipografii,
fiindc\ ea a fost cea mai productiv\
tipografie roma[can\.

Au fost publicate [i legate
numeroase c\r]i didactice pentru elevii
celor dou\ licee teoretice, unul de b\ie]i
(din 1872) [i altul de fete (din 1923).
Cele mai multe din acest gen de c\r]i
sunt semnate de un renumit profesor
de limba [i literatura român\, Alexandru
Epure. N\scut `n ]inutul Romanului,
satul Hociungi, `n 4 februarie 1888, Al.
Epure a fost elev al Gimnaziului Roman
Vod\. Din aceast\ perioad\ a sim]it

dorin]a ca [i elevii de liceu s\ aib\ la
`ndem`n\ monografii ale unor mari per-
sonalit\]i studiate `n [coal\, mai ales
ale cronicarilor, a c\ror `n]elegere era
mai dificil\ pentru v`rsta unui [colar.
Dup\ ce a ob]inut examenul de
bacalaureat, viitorul profesor [i istoric
literar, fost coleg al academicianului
Iorgu Iordan, a sim]it nevoia existen]ei
[i public\rii unor "~nsemn\ri critice"
necesare `n special elevilor cursului
superior de liceu [i candida]ilor la
bacalaureat. Chiar a[a se va intitula
lucrarea de 112 pagini, tip\rit\ `n 1933
`n Tiparul {coalei de Arte [i Meserii Gr.
II Roman (pre]ul 40 lei).

Candida]ii la bacalaureat se puteau
prezenta astfel, dup\ partea a IV-a a
acestor "`nsemn\ri" (pag. 53- 112), cu
ni[te cuno[tin]e foarte precise, corecte
[i chiar pl\cute despre patru dintre
scrierile celui mai `nv\]at dintre croni-
cari, Miron Costin. Mai ales capitolul
dedicat operei "Viea]a lumii", poem filo-
zofic, reprodus integral `n "~nsemn\ri"
st`rnea admira]ia examinatorilor de la
bacalaureat fiindc\ erau `nsemn\rile
acestui profesor care a refuzat s\
devin\ universitar o dat\ cu colegul
Iorgu Iordan. Amintim [i titlurile celor-

lalte trei p\r]i ale acestei valoroase
c\r]i: Poezia lui Duiliu Zamfirescu,
Cronica lui Grigore Ureche [i Un prieten
roma[can al poetului Cerna (este vorba
de Eugen Ionescu). Cu acest prieten
student a locuit `n casele Olbrich din str.
Sf. Ionica, 17, Bucure[ti.

Nu este singura scriere despre o
personalitate roma[can\ care ar putea
s\ fie pomenit\ `n acest ora[ prin
numele unei str\zi. Istoricul literar Al.
Epure a mai publicat `n Tipografia
{coalei de Arte [i Meserii roma[cane [i
o micromonografie consacrat\ fostului
profesor [i director `n timpul c\ruia s-a
construit localul admirabil p\strat al
Liceului Roman- Vod\ din Roman. Este
vorba de scriitorul Calistrat Hoga[, care
`n anul 1899 a predat profesorului
Emanoil Silberg (ginere al s\u) [i
localul [i direc]ia gimnaziului (devenit
abia `n 1919 liceu).

Cea mai valoroas\ lucrare ap\rut\
`n Tiparul {coalei de Arte [i Meserii
este bro[ura jubiliar\ din 1933 a
Societ\]ii Culturale Miron Costin din
Roman, scris\ cu ocazia `mplinirii unui
sfert de veac de la `nfiin]area Societ\]ii
[i a 300 de ani de la na[terea marelui
cronicar Miron Costin, patronul
Societ\]ii. ~n aceast\ bro[ur\, ai c\rei
autori sunt prezen]i `n fotografia de pe
copert\ ca pre[edinte, vicepre[edinte [i
director se afl\ [i un articol al profe-
sorului Al. Epure, membru `n condu -
cerea Societ\]ii. Articolul se nume[te
Sf`r[itul vie]ii lui Miron Costin [i ne
cheam\ mai cu seam\ la primul
morm`nt din satul Br\ni[teni (fost
Barbo[i, B\rbe[ti). P\cat c\ aceast\
oper\ nu cuprinde [i r`nduri despre
transferarea osemintelor familiei Costin
`n 1888 la Ia[i, unde se afl\ [i o va -
loroas\ statuie a cronicarului (l`ng\
Teatrul de Oper\). Fiindc\ `n centrul
acestui articol se afl\ un istoric literar [i
profesor roma[can renumit, mai
amintim c\ `nainte de a tip\ri `n aceast\
tipografie din Roman fusese chemat `n
`nv\]\m`ntul superior ie[ean, imediat
dup\ ce, cu cheltuiala Universit\]ii din
Ia[i, se tip\rise lucrarea "Influen]a fabu-

listului rus Krylov asupra fabuli[tilor
no[tri Al. Donici [i C. Stamati".

De asemenea mai publicase [i
c\r]uliile "~nceputurile literare ale lui
Ha[deu" (dare de seam\) [i "C`teva
`nsu[iri ale poporului român a[a cum
reiese din poezia popular\".

~n anul 1942 `n aceea[i tipografie
apare micromonografia Gheorghe
Radu Melidon. De data aceasta este
reprezentat un roma[can de origine [i
`ntemeietor al primei biblioteci publice,
`n anul 1885.

Istoricul literar Epure include `n
paginile acestei lucr\ri [i documentele
care exprim\ mul]umirile domnitorului
Alexandru Ioan I. (Cuza) adresate pro-
fesorului care a fost prezentat la
m\n\stirea Putna o dat\ cu M.
Eminescu [i cu alte personalit\]i care
au s\rb\torit zidirea m\n\stirii.

De asemenea sunt citate 26 de
titluri de c\r]i existente `n biblioteca lui
Gh. Radu Melidon, c\r]i care fac parte
din cele 228 de volume pe care, `n 2
aprilie 1885, Melidon le-a donat
prim\riei pentru a forma `nceputul unei
biblioteci publice `n ora[ul s\u natal.
~ntre aceste c\r]i se num\r\ [i titluri
franceze [i germane precum [i c`teva
din lucr\rile lui Ion Ionescu de la Brad,
roma[can vestit.

Se poate ad\uga c\ asemenea
lucr\ri tip\rite la {coala de Arte [i
Meserii Gr. II din Roman au fost cunos-
cute pentru prima oar\ `n timpul studi-
ilor mele liceale [i mai t`rziu c`nd am
devenit profesoar\, `n familia unui lem-
nar al [colii, Constantin I. Uscatu, care
m-a informat [i despre obiecte de
mobilier care au ie[it din m`inile me[te -
rilor din aceast\ [coal\, adic\ [ifoniere,
paturi, noptiere, scaune, mese. Acestea
impresionau [i prin culorile lor deschise
[i m\iestria `mbin\rii artistice a lemnu-
lui.

~n final, trebuie s\ remarc\m corec-
titudinea cu care erau tip\rite cuvintele,
caracterul artistic al literelor, a[ezarea
`n pagin\, diferen]ierea caracterului [i
m\rimii literelor `n anumite contexte
care trebuiau s\ atrag\ aten]ia cititoru-
lui.

Prof. Ana IONI}|
Grupul {colar Industrial Materiale

de Construc]ii Roman

REMEMBER - LICEUL NR. 3 ROMAN
TIPOGRAFIA {COALEI DE ARTE {I MESERII

GR. II Roman

~

T
(Urmare din pag. 1)

ecent, rezult\ c\
aceast\ [coal\
este atractiv\
p e n t r u
candida]ii la
examenul de
admitere, din
mai multe
motive: tradi]ia
`ndelungat\ `n a

preg\ti speciali[ti valoro[i, o
bun\ baz\ material\ [i profe-
sori pe m\sur\, ambian]\
confortabil\ de lucru,
pozi]ionare central\ `n
municipiu, parteneriate
solide cu agen]ii economici [i
meserii de perspectiv\- `n
concordan]\ cu cerin]ele de
pe pia]a muncii, rezultate
onorante ob]inute de elevi la
diferite examene (`ndeosebi
la admiterea `n `nv\]\m`ntul
superior) c\min, cantin\ [.a.

Detalii referitoare la cei
125 de ani pe drumul
afirm\rii depline, le g\si]i `n
Monografia [colii care va
vedea lumina tiparului cu
ocazia acestui Jubileu; `n
alte materiale ce se afl\ `n
lucru, precum [i `n mani-
fest\rile propriu- zise ce se
vor derula `n ziua de 3 iunie
2005.

Fie ca Bunul Dumnezeu
s\ ne ajute `n demersul nos-
tru [i `ntr-un parcurs viitor [i
mai plin de roade ca p`n\
acum.

O
TINE -
RE}E
CARE
OBLIG|

Revista presei
literare

r

n vechea urbe mu[atin\
A ap\rut ca o lumin\
O [coal\... Ast\zi, cu

tradi]ii
C-un trecut demn [i

cu ambi]ii

Refren:
De-o sut\ dou\zeci [i

cinci de ani
Vestit e printre

roma[cani
Un grup [colar... Liceul 3
Unde se-nva]\ cu temei.

Pe drumul lung [i sinuos
Ea mii de speciali[ti a scos
Ce i-au dus faima-n lumea larg\
Pe unde le-a fost dat s\ mearg\.

Aici form\m [i caractere
{i mult\ minte... ca avere
Destui mai zic [i-acum cu fal\:
"E l`ng\ parc vestit\ [coal\".

{i-acum, la ceas aniversar,
S\ ne dea Dumnezeu mult har
{i-n]elepciune, s\n\tate
S\ ducem [coala mai departe.

~

LA 125 DE ANI
Text: profesor Mihai Andone

Muzic\: profesor Maior Onoriu
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ntre iubitorii tezaurului Bisericii
Ortodoxe Române se num\r\ [i Prea
Cucernicul P\rinte Constantin
Cojocaru, parohul Bisericii Lunca din
Vân\torii Neam]ului. Mul]i ani, profe-
sor la Seminarul de la M\n\stirea
Neam] [i la nou `nfiin]atul Seminar
„Dosoftei Mitropolitul" de la Suceava,
p\rintele a publicat numeroase studii
`n revistele biserice[ti [i `n cele laice,
abordând subiecte foarte interesante
[i aducând numeroase nout\]i

bazate pe documenta]ii [i argument\ri solide.
Fiu al ]inuturilor f\lticinene, crescut sub

strea[ina M\n\stirii Slatina, p\rintele Constantin
Cojocaru a `mprumutat câte ceva din seme]ia
oamenilor de la munte, dar mai ales din fru-
muse]ea f\r\ egal a locurilor sadoveniene, care
l-au inspirat [i pe Labi[, originar [i el din acela[i
spa]iu mitic. P\rintele Constantin Cojocaru a
fost pentru genera]ia noastr\ un profesor `n

adev\ratul sens al cuvântului, un c\rturar care a
d\ruit foarte mult pentru zidirea noastr\.
Sensibilitatea [i iubirea pentru frumos, mintea
sclipitoare [i adânc\, memoria anilor [i a
numelor, tezaurul de citate [i versuri [i mai ales
metoda sa i-au atras `ntotdeauna respectul [i
admira]ia discipolilor.

Cartea „Pa[i prin secole de istorie bise -
riceasc\", ap\rut\ la Editura Golia - 2005,
cuprinde importante studii de istorie bise -
riceasc\, scrise pe parcursul mai multor ani de
c\tre p\rintele profesor Constantin Cojocaru.

Studiile publicate aduc suficiente nout\]i `n
domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, din
care spicuim câteva, la prima
vedere:Monumente paleocre[tine de la Potaissa
(sunt o completare necesar\ `n domeniul anti-
chit\]ilor cre[tine);Via]a Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava (nu a fost scris\ de Grigorie }amblac,
ci de un localnic, probabil un moldovean);P\rin-
tele Constantin Cojocaru este primul, mi se

pare, care prezint\ cronologic ajutoarele acor-
date de Moldova Orientului Ortodox, (al]i autori
au grupat aceste ajutoare pe destina]ii: }arigrad,
Antiohia, Alexandria, Ierusalim  etc.); Sf. Ierarh
Ioan de Ra[ca nu este cel [tiut de noi pân\
acum (primul Episcop al Hu[ilor), ci stare]ul
M\n\stirii din Cetatea Neam] [i duhovnicul Sf.
Teodora de la Sihla, ajuns apoi, `n a doua
jum\tate a secolului al XVII-lea, episcop la Hu[i
[i la Roman;`n câteva studii se ocup\ de Istoria
Bisericii din Transilvania `n secolul al XVIII-lea
(18), dar prezint\ [i leg\turile fr\]e[ti cu
Moldova. Studiile referitoare la Bucovina ne
prezint\ pe un Episcop Daniil Vlahovici, altul
decât cel pe care `l [tim noi, român [i patriot.
Studiind via]a [i activitatea Episcopului Isaia
Balo[escu, ctitorul `nv\]\mântului teologic uni-
versitar din Bucovina, are posibilitatea s\ aduc\
noi contribu]ii referitoare la Academia de la
Putna.

Mul]i speciali[ti: I.P.S. Mitropolit Serafim

Joant\, Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Pr. prof dr.
Alexandru Moraru [.a. au spus c\ studiul P\rin-
telui Constantin Cojocaru, despre Sf. Daniil
Sihastrul, este cel mai complet [i mai actual.

Cartea este un dar pe care sfin]ia sa, cu o
con[tiinciozitate exemplar\, `l face Bisericii
Ortodoxe Române [i `nv\]\mântului teologic,
acum când se `mplinesc 120 de ani de la procla-
marea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române [i
a 80 de ani de la `nfiin]area Patriarhiei.

Profesorului [i preotului c\rturar Constantin
C. Cojocaru, un cuvânt de laud\ [i pre]uirea din-
totdeauna a ucenicului `ncântat de frumuse]ea
autentic\ a paginilor acestei c\r]i „Pa[i prin se -
cole de istorie bisericeasc\ (Ed. Golia, 2005,494
pagini)."

Arhim. Timotei AIOANEI
Exarh cultural al Mitropoliei Moldovei

[i Bucovinei

~
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~n numerele anterioare ale revistei Apostolul s-au
semnalat anivers\rile din luna mai: Th. D.
Sperantia, 4/1856; P. Jitaru, 11/1905, C.D. Bor[,
13/1912; Vladimir La[cu, 15/1909; C. Cuco[,
15/1941; Savin Bratu, 15/1925; C. Romanescu,
15/1905; Eugenia Soru, 17/1901; Sorin Donea,
19/1938; C. Alupului, 13/1913; C. Cucu, 21/1936;
Elena Cr\ciun, 24/1913; V. Petrovanu, 26/1886;
Eduard Mircea Balan, 28/1936.

& {i comemor\rile: 10/1975, M. Jora;
14/1945, Leon Mrejeriu; 16/1892, Melchisedec {tef\nescu.

& Revista Apostolul din mai 1935 anun]a apari]ia c\r]ii
"Palatul Cnejilor", de Preot C. Matas\.

& Revista Apostolul din mai 2004 public\ profundul
articol "{coala [i "criza adolescen]ei" semnat de profesoara
Melania {erbu. E prilejuit de s\rb\torirea "Zilei Adolescen]ilor
Români", `n a doua duminic\ din luna mai.

& 1/1932, s-a n\scut aleasa profesoar\ de lb. român\,
animatoare cultural\ [i publicist\ Rodica Asandei.

& 2/1990, m. la Ia[i, prof. universitar\ Matilda Jitaru, cu
doctorat `n Germania, n. la Piatra Neam] `n 11.04.1907.

& 4/1923, s-a n\scut la P. Neam], profesorul de filo-
zofie, psihologie, pedagogie [i inginerul Paul Vasiliu, fost
inspector [colar, om de aleas\ cultur\, autor al c\r]ii
"Monografia {colilor Normale din Piatra- Neam] 1912- 2002.

& 9/1997, m. la P. Neam], Eugenia Livezeanu, remar-
cabil\ profesoar\ de lb. român\ a Liceului "Calistrat Hoga[".

& 12/1995, m. la Roman, eruditul profesor de lb.
român\ al Liceului Roman Vod\, N. Gr. Ste]cu, n. 1910.

& 14/1929, n. `n com. Corbeasca, jud. Bac\u, profe-
sorul [i animatorul cultural Neculai Acr`[m\ri]ei, m. la P.
Neam] `n 14.05.2003.

& 17/1906, n. la Grin]ie[, ilustrul `nv\]\tor C.
Romanescu, prieten cu M. Sadoveanu.

& 19- 21/1940, acum 65 de ani, a avut loc la Piatra
Neam], Congresul Na]ional al Profesorilor de Geografie,
prezidat de prof. univ. ie[ean Mihai D. David. Au prezentat
comunic\ri [i nem]enii: C. Matas\, C. Turcu, Victor Andrei,
Victor }\ranu [i P. Gheorgheasa.

& 29/1933, {colile din P. Neam] au fost vizitate de
Petre Andrei, `n calitate de ministru subsecretar de stat la
Ministerul Instruc]iunii Publice, declar`ndu-se foarte mul]umit
de cele constatate.

Prof. Traian CICOARE

Primul  examen al unui  „absolvent de gr\dini]\"
i de prim\var\.
Florile gr\dinii [i
"florile casei"- copiii,
ne `ncânt\, ne dau
speran]a de via]\.
Dup\ 2-3 ani de
cursuri la Gr\dini]a
satului, iat\ c\ a
venit ziua bilan]ului
`n care "absolven-
tul" d\ primul exa -

men pentru clasa I!
Comisia format\ din:

prof.Urd\ Neculai- directorul
scolii, dr.Pascariu Cristina-
medicul comunit\]ii [i
`nv.Ciubotaru Doina, d\sc\li]a
care va prelua clasa I a supus
examin\rii un colectiv compus,
trup [i suflet din cele trei edu-
catoare: H`r]an Ana -{coala
Girov, Poplauschi Atena-
{coala Bo]esti [i Krailo
Daniela- {coala D\ne[ti ce-[i
prezentau „realiz\rile vii",
]inând protector mânu]ele
celor 31 candida]i, b\ie]ei [i
feti]e de 6-7 ani[ori.

Deci, examen `n toat\ regu -

la: sala special\ cu aparatur\
[i mult material didactic speci -
fic, comisie, candida]i, formula-
re, tabele cu ordinea intr\rii `n
examen, aprecieri cu note
pân\ la 10 (zece).Holul plin de
zumzetul [i zbaterile unei
mul]imi create din: p\rin]i,
bunici [i copii afla]i `n eferves-
centa stare de emo]ii, comen-
tarii, a[tept\ri, speran]e, vise.

Aceast\ forfot\ n\[tea
[colarul mic cu gânduri mari !!!

La intrarea `n sala de exa-
men ,candida]ii erau `ntâmpi -
na]i cu zâmbete calde, primi-
toare, deschise [i `ncuraja-
toare ale comisiei care
r\v\[ea, din primele secunde,
starea de inhibi]ie [i emo]ia
candidatului, f\când posibil\ o
comunicare deschis\, dezin-
volt\, natural\, spontan\ si
surprinz\tor de plin\ de infor-
ma]ii din foarte multe domenii
ale cunoa[terii. Copiii au
recitat frumos, au interpretat
roluri din diferite spectacole la
care au participat ca actori, au

demonstrat logic adev\ruri
matematice `n cercul 1-10,au
r\spuns la `ntreb\ri de gândire
din diferite domenii, au sus]inut
probe de perspicacitate [i, `n
final dorin]a culorii ghiozdanu-
lui ( 18-albastru,1 -ro[u, 1-gal-
ben).

Pentru fiecare candidat,
comisia a g\sit ceva deosebit,
deschizând casetele-icoane de
informa]ii ale copilului de la
care a aflat lucruri interesante,
r\spl\tindu-l cu nota maxima
10.

Mare a fost bucuria
micu]ilor care au trecut cu brio
de la bulinu]e la note.

~n noul lor drum de [colar,
ace[ti copii iste]i care sunt `n
stare s\ pun\ 200 -300
`ntreb\ri pe zi, care sunt foarte
curio[i [i creativi, au mare
nevoie de aerul schimb\rii
g\sit `n normele cu cerin]e [i
con]inuturi noi, `n demersuri
didactice moderne [i, mai ales
`n dasc\li cu suflet, atitudini [i
viziuni pe m\sur\!!

~n loc de Epilog:
l Sper\m ca sincopata

reform\ din `nv\]\mânt s\
asculte ACUM glasul acestor
copii minuna]i care vor `nv\]a
pentru un viitor foarte apropiat
[i agitat, ce trebuie s\ recu-
pereze pierderile reformei
[colii, care a lucrat de sus `n
jos.

l Poate c\ m\car EI au
[ansa de a fi asculta]i [i sluji]i
spre binele lor [i al
comunit\]ilor `n care vor tr\i,
de a-[i pune `n valoare dia-
mantele instruc]iei [i educa]iei
din tradi]ionala [i buna [coal\
româneasc\. 

l S\ nu uit\m! Copiii de
azi spun lucruri tr\znite -
aparent, dar adev\rate, [i sin-
cere; ei etaleaz\ `n orice
moment tot ce au cules bun
sau r\u din mediul socio-cul-
tural al existentei lor, ei sunt
oglinda `n care ne putem „citi"
viitorul.
Prof. Nicolae URD|,

directorul {colii Girov

PENTRU O ZI „MANAGER"
u de pu]ine ori am auzit formu-
larea „dac\ a[ fi eu...".

Evident c\ nu pot s\ accept
o astfel de responsabilitate
pentru c\ nu este un credit ban-
car de „o zi la alta" (sau de o
noapte).

Z\u, dac\ totu[i a[ accepta
pentru o singur\ zi? Ezitarea
mea pleac\ de la faptul c\ actul
managerial este un amestec de
atitudini, abord\ri [i tehnici de

conducere (este [i art\ [i [tiin]\).
Pericolul, `n actul meu de conducere

(printre altele) vine [i din faptul c\ sunt
influen]at de ideile lui P. Temple [i T.
Burton ([i oare realitatea din liceu poate
deveni compatibil\ cu aceste teorii?).

Actul meu managerial trebuie s\ fie
eficient [i eficace de implementare a unei
schimb\ri, fie c\ este vorba de lucruri, sau
de persoane.

A[ fi obligat prin statutul de manager
s\ fac schimb\ri `n matricea
organiza]ional\, `n care personalul s\

`n]eleag\ c\ are responsabilit\]i
func]ionale, dar care sunt `n acela[i timp
membrii unui colectiv.

Fiind manager pentru un timp atât de
scurt ar trebui s\-mi evaluez riscurile cât [i
dificult\]ile implicate.

A[ fi `ntr-o stare de confuzie,
interogându-m\ „Nu [tiu cum" [i “Nu [tiu
ce" s\ fac (gândind la faptul c\ `ntregul
colectiv a[teapt\ ceva de la mine). Dac\
ar fi s\ ac]ionez printr-o rutin\ predefinit\
a[ putea ac]iona prin „{tiu cum" [i „{tiu
ce".

{i totu[i, am devenit manager. Va tre-
bui s\ utilizez optim resursele disponibile
dar [i „`n limitele constrângerilor impuse
de aceste resurse".

Realiz\rile mele trebuie s\ fie „sensi-
bile" la optimizarea unor anumite resurse
decât altele (se [tie foarte bine c\ rezul-
tatele sunt deseori influen]ate de efectele
acumulate ale unor factori minori, decât
ale unora mai mari [i mai u[or de identifi-
cat).

{i pentru mine timpul  va fi cea mai

dificil\ resurs\ sub aspectul controlului [i
conducerii.

~n cazul timpului, va trebui s\ aplic
urm\toarele reguli:

l Timpul nu poate fi stocat.
lTimpul nu poate fi tranzac]ionat.
l Timpul nu poate fi cump\rat.
lTimpul nu poate fi vândut.
l Timpul nu poate fi decât folosit.
Nimic mai veridic despre aceste reguli

[i temeri ca spusele lui Andrei Ple[u: „Te
poti acuza c\ ai consim]it `n prea mare
m\sur\ imediatului, c\ nu [tii s\-]i dozezi
timpul [i afectele, c\ nu mai deosebe[ti
`ntre esen]ial [i accesoriu, c\, `n sfâr[it, ai
scos din calculul zilnic valorile zenitale.
Dar nu se poate trece cu vederea nici
ambian]a toxic\ a momentului [i a veacu-
lui. Suntem n\p\di]i de probleme
secunde! "

Prof. Constantin
P|DURARU

Colegiul Na]ional „Roman Vod\"
Roman 
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ispari]ia lui Adrian
Marino a l\sat un gol
imens `n cultura
român\, c\ci perso -
nalitatea sa pluriva-
lent\ intelectual a
adus servicii de
ne`nlocuit istoriei,
teoriei [i criticii lite -
rare. Lovinescian `n
op]iunile sale, adept
al sincronismului,
descentraliz\rii [i
deprovincializ\rii cul-

turii române, autorul Dic]ionarului
de idei literare a fost printre pu]inii
comparati[ti redutabili de la noi,
care a promovat, prin c\r]ile [i ati-
tudinile sale, necesitatea recali-
br\rii europene a societ\]ii [i va -
lorilor române[ti, `ntr-un proces
rapid [i irevocabil. ~n aceste sens,
de pe pozi]iile unui cunosc\tor al
spa]iului european, pe care l-a
frecventat c\l\torind [i decantân-
du-i reperele intelectuale funda-

mentale, nu a ezitat niciodat\ s\
denun]e tarele care macin\ cul-
tura autohton\, `mpiedicând-o s\
se legitimeze cu adev\rat `ntre
celelalte culturi importante. A
f\cut-o indirect, mai ̀ ntâi, prin sin-
tezele sale de anvergur\ univer-
sal\, unele traduse `n limbi de cir-
cula]ie (Introducere `n critica lite -
rar\, Modern, Modernism,
Modernitate, Hermeneutica lui
Mircea Eliade, Hermeneutica ideii
de literatur\, Biografia ideii de li -
teratur\, Comparatism [i teoria
literaturii), apoi direct, prin lu\ri
de pozi]ie [i reflec]ii dedicate spe-
cial acestui subiect.

Din ultima categorie a atitu-
dinilor lui Adrian Marino fac parte
[i eseurile adunate sub titlul
Pentru Europa. Integrarea
României. Aspecte ideologice [i
culturale, un veritabil manifest
pro-european [i anti-provincial,
publicat prima oar\ `n 1995, la
Polirom, [i reeditat anul acesta

sub aceea[i sigl\. Contextul
României, pu]in schimbat `n ce
prive[te produc]ia [i exportul cul-
tural, favorizeaz\ din plin actuali-
tatea acestui manifest [i, proba-
bil, ea va r\mâne constant\ mult
timp de-acum `ncolo. Problemele

tratate de Marino `n carte ar tre-
bui s\ devin\ teme de reflec]ie
adânc\ pentru actorii scenei
sociale, politice [i culturale
române[ti: imaginea noastr\ `n
afar\, configura]ia noii realit\]i
europene, "a aduce Europa
acas\", complexul occidental [i
cel oriental, a fi român [i totodat\
european, efectul pe plan
`ndelungat al teoriilor antieu-
ropene de tip Nae Ionescu, Noica

sau }u]ea, conceptele de "lite -
ratur\ european\" [i "literatur\
universal\", cultura "de dreapta",
"de stânga" sau "de centru" [.a..
Credem c\ f\r\ o reevaluare a
valorilor autohtone din aceste
perspective nu e posibil\ o

a[ezare peren\ `n spectrul euro-
pean actual.

A[a cum se poate vedea
foarte u[or, privind la ce se
petrece acum `n România, cele
patru obiective fixate de autor `n
prefa]a din 1995 nu [i-au pierdut
defel valabilitatea, chiar dac\, de
atunci [i pân\ azi, "pe ici, pe
colo", s-au putut consemna reali -
z\ri notabile: ie[irea definitiv\ din
orice fel de izolare, orientarea
decis\ spre vest [i spre struc-

turile euro-atlantice, ie[irea "bine
calculat\" din sfera de influen]\
rus\ [i formarea unei p\turi
mijlocii urbane [i rurale ca instru-
ment [i receptacul eficient al inte-
gr\rii. {i totul trebuie `nceput cu
modul nostru de a percepe
Europa, v\zut de Marino ca difer-
en]iat. Dincolo de problema
grani]elor ce despart zonele (asi-
atic\, estic\, central\ [i vest-
european\), Europa e, mai `ntâi,
un ansamblu de tradi]ii, o zon\
spiritual\, "un model [i un ideal
de bun\ stare [i dezvoltare eco-
nomic\, de organizare [i produc-
tivitate, de abunden]\ tot mai
sporit\ [i diversificat\, de cel mai
mare consum posibil". Dar nu a[a
a fost ea privit\ `n spa]iul auto-
hton, `ndeosebi `n rândul gen-
era]iei interbelice, genera]ia cu
cel mai mare aport la moderni -
zarea definitiv\ a României.
Uimirea [i entuziasmul `n fa]a
unei alterit\]i absolute, demne de
râvnit (ceea ce a alc\tuit "com-

plexul Dinicu Golescu", cum l-a
numit autorul) au fost convertite
`n patriotisme lozincarde [i retro-
grade chiar de c\tre ideologii
frunta[i ai na]iei. Marino `i
aminte[te aici pe Cioran, cu a sa
"Românie `n delir", "o sinistr\
cari catur\ [i o catastrof\, un izvor
al tuturor fanatismelor [i ira]iona -
lismelor na]ionaliste [i totalitare",
precum [i pe Noica, dispre]uitorul
"Europei untului" de pe pozi]iile
rarefiate ale metafizicii. Dou\
extremisme, a[adar, o afirmare
exaltat-dionisiac\ a fiin]ei
na]ionale [i o repliere cuminte
`ntr-o ontologie mioritic-filozofic\,
nemaivorbind de percep]ia celor
patruzeci de ani de comunism
militant, o adev\rat\ [coal\ de
minciun\ [i imbecilizare.
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MetodeMetode
modernemoderne
de stimularede stimulare
a creativit\]iia creativit\]ii
grupurilor `ngrupurilor `n
studiul istorieistudiul istoriei

ercet\torii activit\]ii
grupurilor consider\ c\,
pentru a se asigura o par-
ticipare bun\, num\rul
optim este de 5 - 7 membri
pentru fiecare echip\. Pe
m\sur\ ce grupurile se
m\resc, cre[te diversitatea
cuno[tin]elor, ideilor, pri-
ceperilor dar scade implicit,
posibilitatea implic\rii tutu -
ror elevilor. ~n general, se

admite c\ eficien]a echipelor de elevi
cre[te `n condi]iile `n care fiecare
membru al grupului are rol bine definit.
~n acela[i timp, num\rul prea mare de
roluri duce la pierderea echilibrului, iar
un num\r prea mic la realizarea
par]ial\ a sarcinilor.

Ca metode de stimulare [i evalu-
are a creativit\]ii grupurilor, dup\
Mariana Pintilie `n "Metode moderne
de `nv\]are - evaluare", enumer\m:
brainstorming, Pilips 6 - 6, metoda 6 -
3 - 5 reuniunea panel, interviul grupu-
lui creativ, frisco, sinectica, metode
bazate pe analogii, buzz - groups,
metoda piramidei, autoscopia.

~n cadrul procesului instructiv -
educativ se formeaz\ echipe de elevi
pentru: 

l dezvoltarea creativit\]ii [i a
imagina]iei;

l colec]ionarea [i prelucrarea

ideilor, sugestiilor, informa]iilor;
l cre[terea implic\rii, adoptarea

[i testarea deciziilor;
l negocierea [i rezolvarea con-

flictelor;
l activit\]i practice - valoarea pro-

dusului finit.
Ce se poate face deci pentru

stimu larea creativit\]ii ? Mai `ntâi tre-
buie s\ fim con[tien]i [i s\ combatem
anumite piedici din calea manifest\rii
imagina]iei, creativit\]ii. Asemenea
obstacole exterioare sau inerente indi-
vidului sunt denumite, de obicei,  blo-
caje (culturale, metodologice, emo-
tive).

Aspira]ia spre dezvoltarea spiritu-
lui creativ a dus la conceperea unor
metode care, pe de o parte, s\ com-
bat\ blocajele, iar pe de alta, s\
favorizeze asocia]ia cât mai liber\ a
ideilor, utilizând astfel la maximum
resursele incon[tientului.

~n cele ce urmeaz\ prezent\m o
parte dintre aceste metode moderne
de stimulare a creativit\]ii, precum [i
modalit\]i concrete de aplicare la
clas\.

Metoda Philips 6 - 6 este consi -
derat\ un blitz - brainstorming,
deoarece grupul de 6 membri se
apropie de varianta ideal\ a asaltului
de idei. Tehnica acestei metode pre-
supune limitarea discu]iei la 6 minute,
ceea ce determin\ o intensificare a
activit\]ii creative. Formarea unor
grupe mai mari sau mai mici nu preju-
diciaz\ valoarea rezultatelor `n cazul
`n care num\rul elevilor dintr-o  clas\
nu este divizibil cu 6.

Fiecare grup are `n componen]\
un elev care `[i exprim\ cu u[urin]\
ideile. Dup\ constituirea grupurilor de
c\tre `nv\]\tor, se desemneaz\ liderul
care va fi `n acela[i timp, secretar [i
purt\tor de cuvânt. ~n mod obi[nuit,

timpul aplic\rii exerci]iului Philips 6 - 6,
`n varianta clasic\, unei clase de 30 de
elevi nu dep\[e[te 20 de minute:

l 4 minute - constituirea grupelor,
anun]area subiectului, scopului, obiec-
tivelor urm\rite [i regulilor metodei;

l 6 minute - discu]iile [i notarea
solu]iilor de c\tre secretar;

l 2 minute - prezentarea sintetic\
a ideilor grupului s\u.

Evaluarea rapoartelor se face `n
dou\ moduri:

a) sub forma discu]iilor `ntre con-
duc\torii grupului (o form\ de autoe-
valuare);

b) prin cuantificarea r\spunsurilor
f\cute de `nv\]\tor.

Aceast\ metod\ s-a folosit la
clas\ pentru aflarea unor solu]ii la
`ntrebarea: "Ce alt\ tactic\ de lupt\ a]i
fi ales `n una din b\t\liile purtate de
osta[ii români sub conducerea lui
{tefan ?" sau "Ce forme de mani-
festare a respectului [i admira]iei fa]\
de {tefan cel Mare, a]i putea adopta
voi, elevii, ca urma[i ai domnitorului ?"

Avantajele aplic\rii metodei
Philips 6 - 6 sunt considerabile: stimu -
leaz\ imagina]ia, creativitatea, permite
exprimarea liber\ [i argumentarea
ideilor; faciliteaz\ comunicarea; inten-
sific\ activitatea creativ\; `ncurajeaz\
spiritul competitiv; asigur\ solidari-
tatea de grup; antreneaz\ `ntreaga
clas\; permite abordarea mai multor
aspecte `ntr-un timp limitat; angajeaz\
elevii `n evaluare.

Metoda  - discu]ia panel `nseamn\
`n englez\ "jura]i" [i `n acest caz e
vorba de participarea unor colectivit\]i
mai mari. Discu]ia propriu - zis\ se
desf\[oar\ `n grup restrâns - "jura]i",
format din elevii foarte competen]i `n
acest domeniu. Ceilal]i ascult\ `n
t\cere ceea ce se discut\. Ace[tia pot
interveni cu bile]ele trimise "jura]ilor",

chiar scrise pe hârtie colorat\, dife -
ren]iind astfel tipul solu]iilor: albastre -
con]in `ntreb\ri; albe - sugestii; ro[ii -
p\reri personale, contrare; verde -
complet\ri. Mesajele sunt primite [i
introduse `n discu]ie de un elev numit
"injectorul de mesaje", atunci când se
ive[te momentul prielnic. Discu]ia este
condus\ de un "animator", care la
`ncheiere va face o sintez\ [i va trage
concluzii. Discu]iile panel sunt organi-
zate pe posturile de televiziune, unde
auditorul - publicul, poate interveni
prin telefon. Dar aici lipsesc sintezele
[i concluziile animatorului, deoarece
nu se urm\re[te crea]ia ci doar infor-
marea cet\]enilor.

Reuniunea panel cu lideri de
grupe presupune ca subiectul s\ fie
supus dezbaterii `n interiorul fiec\rei
echipe, iar liderul noteaz\ ideile [i
`ntocme[te un raport. ~n a doua faz\
se constituie panelul (grupul) format
din cei 5 - 6 lideri.

Aceast\ metod\ a fost propus\ la
simularea `ntâmpl\rii prezentate `n
textul "Stejarul din Borze[ti", de
Eusebiu Camilar, prin urm\toarele
`ntreb\ri problem\:

1. G\si]i o modalitate de a-l salva
copiii pe prietenul lui {tef\ni]\;

2. G\si]i alt\ modalitate de pedep-
sire a conduc\torului o[tii turce[ti.

Aici s-au eviden]iat abilit\]ile
elevilor cu aptitudini pentru istorie [i li -
teratur\, stimularea spiritului critic al
auditorului, exploatarea punctelor de
vedere [i `mbun\t\]irea cuno[tin]elor
prin informa]ii noi. Metoda are limite
de care trebuie s\ se ]in\ seama când
este aplicat\ `n practic\.

Metoda buzz - groups este astfel
denumit\ datorit\ zgomotului produs

de elevi când discut\ `n minigrupuri.
Organizarea clasei dup\ modelul buzz
- groups este avantajoas\ pentru c\
ofer\ elevilor posibilitate de a se impli-
ca `n dezbaterea unei probleme.

Minigrupurile sunt formate din 3 -
4 elevi [i au de rezolvat aceea[i
sarcin\. ~n aceste situa]ii nu este
necesar desemnarea unui lider de
grup pentru c\ fiecare membru `[i
aduce contribu]ia la rezolvarea temei
propuse.

Elevii pot primit ca sarcin\ de lucru
conceperea r\spunsului la o `ntrebare
de tipul:

l Care este importan]a domniei
lui {tefan cel Mare, `n contextul inter-
na]ional ?

l Prin ce s-a remarcat {tefan cel
Mare `ntre voievozii [i `mp\ra]ii din
vremea lui ?

l De ce poporul român l-a numit
{tefan cel Mare [i Sfânt ?

Dup\ finalizarea r\spunsului sau
rezolvarea exerci]iului, rezultatul este
prezentat de un elev desemnat aleato-
riu. R\spunsul poate deveni subiectul
unei dezbateri `n care cadrul didactic
sau un elev are rol de conduc\tor.

~n concluzie, se pot face multe
pentru educarea spiritului creativ `n
[coal\. Dar, se vede necesitatea de a
modifica destul de mult modul de
gândire [i stilul de lucru `n clas\,
cristalizate `n secole de `nv\]\mânt
tradi]ional, prea pu]in preocupat de
aceast\ latur\ a personalit\]ii elevului,
care cap\t\ `n zilele noastre o valoare
din ce `n ce mai `nsemnat\.

A aplica metode moderne de
`nv\]are-evaluare nu `nseamn\
renun]area la predarea sistematic\ a
cuno[tin]elor, deoarece f\r\ o canti-
tate consistent\ de cuno[tin]e, creati -
vitatea este de neconceput.

~nl\turând monotonia metodic\ [i
climatul pedagogic rigid, activitatea
grupurilor de elevi permite
cunoa[terea reciproc\, dezvoltarea
tr\s\turilor sociale ale personalit\]ii [i
intensific\ eficien]a educativ\ a
instruc]iei. Metodele de activitate `n
echip\ tind, pe termen lung, s\
`nlocuiasc\ rela]ia clasic\ cadru didac-
tic - elev, cu structura complex\ peda-
gog - colectivitate - elev.

~nv. Nicoleta IAMANDEI
{coala din Ion Creang\,

jud. Neam]
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Manifestul
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Rubric\ coordonat\
de prof. Dan AGRIGOROAE
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Gândirea creatoare reprezint\ una dintre cele mai importante `nsu[iri ale omului, care, `n general vorbind, l-a ajutat
pe acesta s\ transforme [i s\ revolu]ioneze lumea `n care tr\ie[te. {coala are datoria de a solicita [i a dezvolta gândi-

rea creatoare a elevilor, `n vederea   preg\tirii pentru via]\ [i integrarea optim\ `n societate contemporan\ [i cea
viitoare. 

Cercet\rile de psihologie experimental\ au eviden]iat faptul c\ grupurile satisfac nevoia de afiliere, sunt un mijloc de
stabilire a imaginii de sine [i o modalitate de colaborare [i socializare. ~n cadrul grupului se contureaz\ obiective indi-

viduale [i cele de echip\. Cum `n practic\ este aproape imposibil s\ se satisfac\, `n egal\ m\sur\, interesele indivi -
duale [i cele de grup, este bine ca membrii echipei s\ accepte c\ au obiective comune [i s\ `nve]e s\ le a[eze `naintea

intereselor personale.

*Preluare din "Luceaf\rul",
Nr. 14/2005 (13 aprilie)

Adrian G. ROMILA



umai omul are
privilegiul de a
avea religie [i
puterea de a face
[tiin]a, arta,
educa]ie.

Credin]a [i
ra]iunea sunt cei
doi ochi cu care
omul prive[te
vremelnicia [i
ve[nicia.

Religia este cunoa[terea a
ceea ce st\ mai presus de
sim]uri, a supranaturalului.

{tiin]a este cercetarea
lumii materiale, a tot ce cade
sub sim]uri.

Scopul religiei este s\ ne
fac\ ferici]i `n lumea aceasta [i
cea ve[nic\.

Scopul [tiin]ei este ca prin
cunoa[terea materiei [i a
legilor ei s\ ne fac\ st\p`ni
peste lumea material\.

~ntre mijloacele de
cunoa[tere ale religiei [i
[tiin]ei, nu este [i nu poate fi
dezacord. Mai `nt`i pentru c\
am`ndou\ sunt date omului de
Dumnezeu [i al doilea, pentru
c\ ele se ajut\ reciproc.
Ra]iunea precede credin]ei [i-i
preg\te[te terenul, construind
temelii intelectuale pe care le
ridic\ [i le definitiveaz\
credin]a.

De exemplu, ca admitere
de adev\rate a celor afirmate
de o persoan\ demn\ de
`ncredere, nu se `nt`lne[te
numai `n religie, ci [i `n [tiin]\.
Foarte multe afirma]ii se
primesc aici, f\r\ a fi contro-
late sau experimentate din
nou, numai pentru c\ au fost
f\cute de al]i cercet\tori.

Cine a v\zut atomii sau
eterul? C`]i dintre noi am
m\surat Ecuatorul, meridi-
anele [i paralelele? Cine a
m\surat distan]a dintre soare
[i p\m`nt, [i alte corpuri
cere[ti?

Cine a verificat compozi]ia
unui medicament, `n vinde-
carea unei boli? {i totu[i

admitem aceste toate, numai
pentru c\,  credem c\ sunt
`ntr-adev\r   a[a, c\  aceia
care le-au constatat, stabilit [i
experimentat, nu ne mint.

Iat\ deci un mijloc comun
de cunoa[tere [i pentru religie
[i pentru [tiin]\.

Siguran]a cuno[tin]elor
[tiin]ifice nu este, cum se
afirm\ adesea, mai mare dec`t
a celor religioase, ci s-ar putea
zice dimpotriv\. {tiin]a se
poate `n[ela fie din cauza
sim]urilor care `i transmit une-
ori impresii gre[ite fie din
cauza func]ion\rii ei defec-
tuoase.

Un conflict `ntre credin]\ [i
ra]iune sau `ntre religie [i
[tiin]\ nu este cu putin]\, din
nici un punct de vedere,
deoarece am`ndou\ `[i au
c`mpul de activitate `n
realizarea armoniei depline.

A[a de pild\, dac\ este
vorba de Dumnezeu, de suflet,
de crea]ie, de via]a viitoare
etc., ra]iunea sau [tiin]a tre-
buie s\ se plece `n fa]a religiei,
iar dac\ este vorba de
mi[carea planetar\, de com-
pozi]ia chimic\ a anumitor cor-
puri, de efectul unui medica-
ment etc, religia trebuie s\ dea
`nt`ietate [tiin]ei.

S-a vorbit totu[i [i se
vorbe[te de unele conflicte
`ntre religie [i [tiin]\. ~ns\
repet\m c\ niciodat\ nu au
existat conflicte `ntre
adev\rata [tiin]\ [i adev\rata
religie, nici `ntre adev\ra]ii
oameni de [tiin]\ [i adev\ra]ii
oameni religio[i [i nici nu pot
exista.

Naturalistul R. Boyl,
spune: "Adev\ratul cercet\tor
al naturii nic\ieri nu poate
p\trunde `n cunoa[terea
tainelor crea]iei f\r\ a vedea
degetul lui Dumnezeu".

Preot prof. Mihai
FUIOAG|

{coala Special\ T`rgu
Neam]

`ndul `mi zboar\ zglobiu `n urm\
cu mai bine de jum\tate de
secol, c`nd eram elev\ `n anul I
la Liceul Pedagogic de Fete din
Piatra Neam].

Ca printr-un ochean rev\d [i
adesea retr\iesc acele clipe de
neuitat. Cu mult\ pl\cere `mi
amintesc ce mult m-a impresio -
nat figura impozant\ [i
impun\toare a directoarei liceu-
lui `n persoana distinsei profe-
soare Veronica Vicol, care anul

acesta a trecut ̀ n al nou\zecilea an de via]\.
C`nd ap\rea pe culoar, `mi c\utam rost spre
a-i fi ̀ n preajm\ s-o pot admira din plin. Avea
o statur\ impun\toare, o frumuse]e fizic\
deosebit\ [i-o bun\tate f\r\ de egal. Se
impunea prin spiritul de organizare, prin
preg\tirea temeinic\ pe plan profesional,
prin tactul pedagogic des\v`r[it, prin
bun\tatea [i aten]ia ce-o acorda celor din
jur.

~n cei aproape trei ani, c`t am avut-o

directoare, n-am auzit-o niciodat\ d`nd indi-
ca]ii cu tonul ridicat. Parc\-i aud glasul bl`nd
[i catifelat cu care prin vorbe pu]ine, dar la
obiect, ob]inea rezolvarea problemei dorite.

De asemeni, `mi amintesc ce durere a
tr\it `n prim\vara anului 1952, c`nd au
schimbat-o din func]ie...

Nu puteam concepe s\ n-o mai v\d `n
[coal\... Distinsa prof. Vicol nu-[i dorise
func]ia de director, dar faptul c\ au schim-
bat-o `n timpul anului [colar a durut-o foarte
mult, pentru c\ era ata[at\ de eleve.

Acest fapt mi l-a m\rturisit mie [i
Taniu[ei M`ndru, `n preziua schimb\rii `n
cancelaria liceului. La toate ni s-au umezit
ochii. Am `n]eles atunci c\ directoarea noas-
tr\ nu era pe placul regimului comunist,
dumneaei fiind fiic\ de preot.

A doua zi, am fost adunate ̀ ntr-o sal\ de
clas\, [i draga [i buna noastr\ directoare,
prof. Veronica Vicol [i-a luat r\mas bun de la
noi vorbind liber- ca de obicei- [i folosind
cuvinte alese ce s-au strecurat `n sufletele
noastre [i ochii ni s-au umezit din nou. N-aveam

putere s\ facem mai mult ca [i  atunci c`nd
ne-a fost r\pit distinsul profesor de istorie
Aurel Rotundu, pe care l-am regretat din tot
sufletul, mai ales afl`nd c\ l-au dus la
`nchisoare...

Am mai rev\zut-o de c`teva ori pe prof.
Veronica Vicol la `nt`lnirile noastre de
promo]ie [i-n ultimii ani am aflat c\ s-a
retras la V\ratec, loc lini[tit [i plin de istorie.

~n toamna anului 2003 am vizitat-o [i-am
invitat-o la s\rb\torirea unei jum\t\]i de
veac de la absolvirea liceului. Am g\sit-o
foarte u[or (to]i localnicii o [tiu [i o respect\)
`ntr-o cas\ `ngrijit\ pe o colin\ a V\ratecului.

A r\mas tot frumoas\ [i impun\toare,
doar anii dep\na]i i-au br\zdat obrajii pe ici
pe colo [i p\rul i s-a brumat din plin.

Mi-a dat sfaturi pre]ioase, s-a ar\tat dor-
nic\ de-a fi vizitat\ [i-am fost `nc`ntat\ c\ m-a
primit cu dragoste [i sufletul deschis.

O port `n suflet ca pe un adev\rat
dasc\l, deschiz\tor de drumuri [i destine. ~i
doresc via]\ lung\ [i puterea de-a m`ng`ia
[i-a lumina pe to]i cei din preajm\. Cu
respect [i dragoste,

Prof. Ileana ANANIA

LEC}IA DE ISTORIE
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m avut prilejul s-o
cunoa[tem pe
Veronica Vicol de
la V\ratec `n anii
tinere]ii domniei
sale, dar [i din anii
adolescen]ei noas-
tre, c`nd Doamna
func]iona ca direc-
toare la {coala
Pedagogic\ de

Fete din Piatra Neam]. Mai
t`rziu ne-am apropiat de dom-
nia sa fiind concet\]eni ai sa -
tului V\ratec.

Fiic\ de preot, profesoar\
cu solid\ instruc]ie, cu o
educa]ie aleas\, p\truns\ de
spiritul cre[tin, Doamna este
aruncat\ `n v`ltoarea tim-
purilor grele de dup\ r\zboi,
`nfrunt`nd cu b\rb\]ie, dar [i
cu optimism debordant
numeroase lovituri din partea
regimului comunist, dar [i din
partea geloziei [i intrigilor
unor colaboratori obscuri [i

carieri[ti, speria]i de superiori-
tatea intelectual\ [i de faptele
Doamnei.

Optimismul s\n\tos, fer-
mitatea credin]ei sale,
de[tept\ciunea cu care a
`nzestrat-o Dumnezeu, spiritul
de organizare ce a caracteri-
zat-o toat\ via]a, au ajutat-o
s\ fac\ din  casa de la
V\ratec ceea ce numesc pri-
etenii Domniei sale
"Academia de la V\ratec". An
de an, fie var\, fie iarn\,
doamna s-a `nconjurat cu
lume mult\, fie oameni b\tr`ni,
bolnavi sau nevoia[i, care
g\seau aici mas\ [i cas\, fie
rude apropiate domniei sale,
surori [i veri, fie mai cu seam\
tineri elevi, studen]i, docto -
ranzi, care pe l`ng\ cas\,
mas\, lini[te, aer ozonat de
p\dure, mai g\seau [i atmos-
fera benefic\ de a studia, de
cele mai multe ori cu ajutorul
efectiv al Doamnei Pre[edinte

al "academiei", specialist\ `n
latin\, greac\, francez\, limba
român\, care `n discursul
domniei sale nu evit\ prob-
lemele politice, de istorie, dar
[i enciclopedice. Ca director
al administra]iei "academiei",
Doamna-de-la-V\ratec era
intolerant\ cu comoditatea,
leneveala, proastele
deprinderi.

~n convorbirile domniei
sale cu musafirii, la care de
multe ori am participat [i noi,
Doamna nu uita niciodat\ s\
atrag\ aten]ia c\ tot ce se
`nt`mpl\ `n jurul nostru se
datoreaz\ Divinit\]ii [i `ndem-
na cu toat\ convingerea s\
cl\dim tot demersul nostru `n
credin]a nestr\mutat\ `n
Dumnezeu [i `n rug\ciune,
dar [i `n spovedanie [i
`mp\rt\[anie.

Pentru cei muta]i la
Domnul, Doamna a r`nduit
pomeniri, parastase, rug\ciuni

[i g\sea `ntotdeauna prilejul
s\ le evoce personalitatea.

Cei din jurul s\u,
cons\teni, printre care ne
num\r\m [i noi, erau perma-
nent `n aten]ia sa. Doamna
ne-a sf\tuit `n numeroase
ocazii, ne-a ajutat `n organi-
zarea nun]ii copiilor no[tri [i
nu s-a dat `n l\turi `n a m\
ajuta la [coal\, `n predarea
religiei [i limbii franceze, unde
am ob]inut bune rezultate,
dup\ cuno[tin]ele pe care le-au
primit copiii.

Familia mea v\ poart\
mult\ recuno[tin]\ [i v\
dore[te s\n\tate mult\.
Dumnezeu s\ v\ r\spl\teasc\
dup\ sufletul bun ce-l ave]i,
dup\ energia pe care o
investi]i `n contul celor `n
nevoie. V\ rug\m s\ ne
socoti]i [i pe noi admiratorii
dumneavoastr\.

Geta [i Adrian
G~RBULE}

A
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rei sunt resorturile acestui
articol: 1. Anul
Interna]ional al Fizicii-
2005; 2. S\rb\torirea la
115 ani de la na[tere a
profesorului universitar de
fizic\, {tefan Procopiu, a
c\rei crea]ie [tiin]ific\ a
influen]at mersul omenirii;
3. ~mplinirea a 40 de ani de

existen]\ a Grupului {colar "Gh.
Cartianu", care a adoptat ca model
oficial [i ca obiect de studiu via]a [i
opera universalului fizician.

Admirabilul profesor savant,
mode latorul multor genera]ii de profe-
sori români, se prezint\ azi ca un
model viu de via]\ [i cultur\ dup\
care oamenii [colii române[ti, de azi
[i de m`ine, s\-[i organizeze [i s\-[i
orienteze activitatea.

{tefan Procopiu s-a n\scut la
B`rlad `n 19.I.1890 [i a murit la Ia[i `n

22.VIII.1972. Studiile primare [i
secundare le-a f\cut `n ora[ul natal.
Absolv\ Facultatea de {tiin]e a
Universit\]ii din Ia[i, `n 1912. ~ntre
1913 [i 1919 a fost asistent la catedra
de fizic\ a lui Dragomir Hurmuzescu,
la Universitatea Bucure[ti. ~n 1919 a
plecat, cu o burs\ ob]inut\ cu sprijinul
lui Dragomir Hurmuzescu (1865-
1954), la Paris pentru specializare.
Ob]ine doctoratul `n fizic\, cu prof.
Aime Cotton (1869- 1951).

~n 1925- acum 80 de ani- devine
profesor de fizic\ al Facult\]ii de
{tiin]e a Universit\]ii din Ia[i, pe care
a servit-o cu devotament- din 1941 [i
ca decan- p`n\ la pensionare, 1962.
~ntre 1939 [i 1942 a predat [i la

Politehnica ie[ean\. A fost ales mem-
bru al Academiei Române (a RPR,
cum se numea atunci), corespondent
`n 01.11.1948 [i titular, `n 02.07.1955.

A publicat c\r]i fundamentale `n
domeniile electromagnetismului, geo-
magnetismului, termodinamicii [i
opticii. Amintim c`teva: Perpetuum
mobile [i principiile energiei (1919);
Electricitate- magnetism (vol. I 1929,
vol. II 1939; Termodinamica (1948).

A f\cut descoperiri epocale, care
au marcat [tiin]a [i tehnica univer-
sal\. Astfel, `n 1913, sincronie dar
independent de Niels Bohr (1885-
1962) a determinat momentul mag-
netic al electronului, cunoscut ast\zi
`n [tiin]a mondial\ sub numele de

"magnetonul Bohr- Procopiu". ~n 1921
a descoperit polarizarea longitudinal\
a luminii ("fenomenul Procopiu").
Descoperirea `n 1929 a ceea ce s-a
numit "efectul Procopiu" a folosit la
memoriile magnetice ale calcula-
toarelor care au condus la internetul
de azi. {i, identificarea, `n 1932, a
fenomenului de cre[tere a c`mpului
magnetic al P\m`ntului este intens
folosit\ azi `n geofizic\. Studii `n pe -
dagogie n-a publicat. Activitatea lui de
profesor de fizic\ [i de decan timp de
23 de ani la o facultate care preg\tea
profesori de matematic\, fizic\,
chimie, geografie, [tiin]e naturale-
cum am ar\tat mai `nainte- s-a dove -
dit a unei personalit\]i didactice de

voca]ie [i principii pedagogice
temeinice. Faptul `l afirm\ to]i fo[tii lui
studen]i [i-l confirm\ colegul s\u de
profesorat la Ia[i, pedagogul {tefan
B`rs\nescu (1895- 1984), `n cartea
"Medalioane- pentru o pedagogie a
modelelor" (1983), unde `l a[eaz\, ca
valoare [tiin]ific\ [i pedagogic\ al\turi
de Spiru Haret, A.D. Xenopol, N.
Iorga, Dimitrie Gusti, Onisifor Ghibu,
Petre Andrei [.a. Remarc\ seriozi-
tatea cu care `[i elabora lec]iile. Se
exprim\ elogios: "Profesorul {tefan
Procopiu s-a distins [i ca un bun edu-
cator... vorbea studen]ilor s\i de dato-
ria fa]\ de patrie ca oameni de [tiin]\
[i ca profesori". (p. 122).

Urm`ndu-i `ndemnul "ne facem
datoria fa]\ de patrie" ca educatori,
contribuind acum la reu[ita
t\r\g\natei reforme a `nv\]\m`ntu-
lui!

Prof. Traian CICOARE

PEDAGOGUL {TEFAN PROCOPIU{TEFAN PROCOPIU -
FIZICIAN UNIVERSALT

ARC PESTE TIMP RELIGIE- {TIIN}|

DOAMNA PROFESOAR| VVEERROONNIICCAA  VVIICCOOLL
- LA 90 DE ANI -
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imbajul are un rol
deosebit `n dez-
voltarea intelectual\
a pre[colarilor,
deoarece succesul
elevilor `n primele
clase depinde `n
mare m\sur\ de
nivelul dezvolt\rii
vorbirii lor, f\r\ a
neglija activitatea

de joc specific\ v`rstei prin
care trebuie s\ se realizeze
aceast\ preg\tire.

"~ncepem cu ipoteza c\
oric\rui copil, la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda, cu
succes, orice obiect de
`nv\]\m`nt `ntr-o form\ intelec-
tual\ adecvat\. Aceasta este o
ipotez\ `ndr\znea]\, dar este
esen]ial\ pentru `ntocmirea
programelor"- scria J.S.
Bruner. Acest citat constituie,

f\r\ `ndoial\, cel mai potrivit
r\spuns ce s-ar putea oferi
`ntreb\rilor pe care [i le pun
educatoarele de-a lungul cari-
erei didactice:

- cum transmitem
cuno[tin]e din domeniul gra-
maticii la aceast\ v`rst\, [tiind
c`t de dificile sunt no]iunile cu
care se opereaz\ [tiin]a
respectiv\?

- cum proced\m pentru a
g\si forma cea mai adecvat\
de predare a noilor cuno[tin]e?

- cum se pot `mbina cele
dou\ cerin]e aparent contra-
dictorii: nevoia copilului de a se

juca [i obiectivele activit\]ilor
instructiv- educative pe care [i
le propun educatorii.

Jocul didactic, cu multi-
plele sale valen]e formativ-
informative [i educative are un
rol recunoscut de c\tre majori-
tatea psiho- pedagogilor `n
activitatea din gr\dini]\ [i o
importan]\ aparte `n dez-
voltarea vorbirii celor mici.

Programa activit\]ilor de
Dezvoltarea vorbirii propune o
serie de jocuri didactice care
s\ le faciliteze celor mici
`nsu[irea normelor gramaticale
[i care s\ contribuie efectiv la

dezvoltarea limbajului. Prin
jocurile didactice cuno[tin]ele
sunt organizate `n sistem con-
centric cantitativ [i calitativ.

Jocurile didactice abor-
deaz\, `n acela[i sistem,
fiecare compartiment al limbii:
fonetica, lexic, gramatica.

Copilul, participant activ la
aceste jocuri didactice
vorbe[te corect, are capaci-
tatea de a se exprima `n
enun]uri cel pu]in la nivelul
propozi]iei, pronun]`nd clar,
precis, av`nd dezvoltat auzul
fonematic `n]eleg`nd semnifi-
ca]ia cuvintelor, combin`ndu-le

`n propozi]ii [i fraze coerente.
Jocurile eviden]iaz\ [i

capacitatea pre[colarului de a
citi o imagine, de a face
leg\tura `ntre elementele sale
componente [i ceea ce
reprezint\, de a pune `ntreb\ri
[i a da r\spunsuri, de a
`ntre]ine un dialog, de a crea
scurte povestiri. Toate acestea
`l deprind pe copil cu ordinea `n
g`ndire [i cu logica `n limbaj.

Modul de exprimare a
copilului arat\ gradul s\u de
preg\tire intelectual\,
reflect`nd modul de g`ndire al
acestuia.

Dezvoltarea vorbirii celor
mici nu este u[oar\. Jocului
didactic `i revine un rol `nsem-
nat `n facilitarea acestui
demers.

Grija educatoarelor fa]\ de
cultivarea limbii `nc\ de la
v`rsta pre[colar\ este, deci, pe
deplin justificat\, deoarece,
a[a cum afirma Nichita
St\nescu `n volumul
"Respir\ri" "rostirea, g`ndirea
[i scrierea cuv`ntului fac parte
din trupul nostru [i sunt partea
cea mai rezistent\ a
trec\toarei noastre fiin]e".

Institutor, Maria
DR|GU{AN

Gr\dini]a OP nr. 8
P. Neam]
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(Urmare din pag. 1)

a interpret\ri, uneori
transform\ri [i
adapt\ri la nevoile
regizorilor [i asis-
ten]ilor de regie
locali. Receptarea
textului-folosit dis-
cre]ionar- va fi dife -
ren]iat\ dup\
dorin]ele actorilor
mai mici, actori de
roluri cu importan]\

medie egal\. Figuran]ilor, cei
care ar trebui s\ `nve]e s\ joace
pe toate scenele posibile, nu li
se rezerv\ mare lucru [i li se
arat\ doar cum s\ se mi[te [i s\

tac\ f\r\ a fi `ntreba]i dac\ nu
cumva ar dori [i altceva, dac\ nu
cumva ar putea s\ se exprime
mai liber, s\ aib\- eventual-
puncte de vedere proprii,
dorin]e, poate, nevoi. Dar nu, ei
nu [i-au câ[tigat `nc\ nici un fel
drepturi c\ doar, nu-i a[a- cabo-
tinii care joac\ au trecut, ehe, [i
ei, la rândul lor, prin stadiul de
figuran]i, [i uite ce au ajuns.

Regizorii tind s\ interpreteze
textele pieselor cum doresc, cum
spectatorii nu doresc [i nu gân-
desc chiar dac\ ar avea oarece
preten]ii `n leg\tur\ cu odraslele
figurante care trebuie s\
`ngroa[e rândurile viitorilor
actori, al naibii de mul]i cabotini.

Regizorii mai mititei, dimpreun\
cu o parte a tagmei actorimii se
strecoar\ pe sub sau pe lâng\
text, `l adapteaz\ la cercul lor,
redus dar cu foloase, `l impun
`nv\]\ceilor `n ale actoriei, satis-
fac prin metode care nu sunt tot-
deauna licite, orgoliile unei p\r]i
a spectatorilor iar dorin]ele
majorit\]ii nu r\mân nici m\car
`n inten]ie. {i a[a producem
viitori textieri, regizori [i actori
care-[i vor cump\ra- prin bani,
pile, rela]ii- rolurile pe care , la
rândul lor, le vor juca la fel de
modest, dac\ nu chiar prost,
precum cabotinii care le-au fost
profesori `n ale actoriei.

Printre spectatori se afl\ [i

factori locali de decizie care se
doresc cunosc\tori `n ale actoriei
din `nv\]\mânt dar când se pun
serios problemele, atunci prea
pu]ini dintre ei fac mai mult decât
s\ aplaude de nevoie, de com-
plezen]\ chiar se gândesc la
jocul din `nv\]\mânt doar func]ie
de anumite roluri [i `n anumite
perioade. Mai tresar uneori,
când li se atrage aten]ia sau
când vin al]ii [i `ncearc\ s\ fac\
ceva. ~n rest, jocul continu\,
m\[tile se perind\ pe scena care
scâr]âie din toate `ncheieturile
(cade cortina). Despre criza
moral\ din `nv\]\mânt trebuia s\
vorbim!?!

l

(Urmare din pag. 1)

otul este comun `ntre noi; crede]i
`n mine, precum [i eu cred `n
dumneavoastr\". Clar ca bun\
ziua, nu?

Pe 10 Mai 1877, Carol I
proclam\ solemn Independen]a
absolut\ a României, care s-a
cucerit cu aportul s\u. Comuni[tii,
dup\ '47, au `ncercat s\ `nl\ture
orice urm\ a monarhiei din istoria
]\rii. Prin `ncerc\rile lor s-au f\cut
de cacao. Un exemplu? Ridicola

Maria Banu[ l-a modificat pe Shakespeare `n
Hamlet. La schimbarea g\rzii din primele
tablouri c`nd replica este "Tr\iasc\ regele!",

nefericita de B\nu[a, a pus pe române[te
"Tr\iasc\ republica!" Concluziile le trage]i dvs.
Nu-i greu.

La 10 Mai 1881, dup\ 15 ani de la sosirea
pentru prima dat\ `n Bucure[ti, Carol I a fost
`ncoronat ca rege al României, iar ]ara a fost
ridicat\ la rangul de Regat. Data `nsc\un\rii
primului dintre cei patru regi ai României  a
fost desemnat\ apoi drept s\rb\toarea
na]ional\ a ]\rii. 10 Mai nu era doar ziua
regelui [i a familiei regale. Era ziua c`nd, mai
ales `n marile a[ez\ri, se sim]ea aerul de
s\rb\toare. La Bucure[ti, `n Pia]a
Universit\]ii, era defilarea armatei, a elevilor, a
studen]ilor, me[te[ugarilor [i negustorilor. ~mi
amintesc [i ast\zi cum st\team la [coal\
alinia]i, `n picioare, la cap\tul b\ncilor [i
c`ntam Imnul Regal. "Tr\iasc\ regele `n pace

[i onor, de ]ar\ iubitor..." Alte amintiri? "~ntr-o
zi de 10 Mai (1891) l-am v\zut pe falnicul
biruitor al lui Osman Pa[a `nt`ia oar\... St\tea
c\lare `n dreptul statuii lui Mihai Viteazul [i
privea defilarea." ~[i amintea Gala Galaction
`nt`lnirea lui cu imaginea `nt`iului rege al
României. C\ suveranii României au trecut [i
prin ]inutul Neam]ului, [tiu [i ]`ncii de la
gr\dini]\.

Cele mai frumoase serb\ri de 10 Mai au
fost cele din 1881 [i la `mplinirea a 40 de ani
de domnie a lui Carol I. Tot atunci s-au
pr\znuit 25 de ani de la proclamarea
Regatului [i s-a c`ntat:

"Zece Mai va fi de-a pururi
Sf`nt\ Zi, c\ci ea ne-a dat
Domn puternic }\rii noastre
Libertate [i Regat!"

t
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10 MAI - O S|RB|TOARE DE SUFLET

m fost [i noi, odat\,
copii! V\ mai
aminti]i? C`t o fi tre-
cut de atunci?
Mult? Pu]in?
Primele buchii le-
am scris pe t\bli]\,
nu pe internet.
Odat\ cu
a b e c e d a r u l ,
`nv\]\toarea ne-a

vorbit [i despre bunul sim],
care e `n grea suferin]\ ast\zi.

Timpul s-a rostogolit peste
noi, nu ne trage de m`nec\. Se
duce copil\ria, se duce [i
tinere]ea... De asta `]i dai
seama `ntr-un t`rziu, c`nd te

`ntrebi nostalgic: am fost [i noi
odat\ copii? Un b\tr`n c\rturar
spunea la vremea lui: "orice
am face, p`n\ la urm\ r\m`nem
tot copii". Copil\ria s\l\[luie[te
`n fiecare, `ntr-un ungher,
acolo, `n str\funduri [i dac\
sim]im o bucurie f\r\ de mar -
gini atunci c`nd m`ng`iem un
copil sau atunci c`nd mergem
cu el de m`n\ pe uli]\, sau
atunci c`nd `i ascult\m cuvin-
tele, asta pleac\ de acolo, din
ungherul acela tainic, `n care
se ascunde propria noastr\
copil\rie.

E 1 Iunie, e Ziua Copilului.
O astfel de zi nu poate fi igno-

rat\ pentru c\ este deosebit\
prin defini]ie. Municipiul Piatra
Neam] a devenit o capital\ sub
ocupa]ia pantalonilor scur]i.
Copiii sunt st\p`ni pe toate
locurile de joac\. Sunt r\sf\]a]i
de autorit\]i. Guvernan]ii le
promit pu[tanilor un viitor
"occidental". Asculta]i: "Voi
sunte]i oglinda `n care spe -
ran]ele noastre cap\t\ sens [i
putere, iar zilele [i nop]ile de
trud\ sunt r\spl\tite pe deplin
doar de z`mbetul vostru fericit.
Chiar dac\ uneori nu ave]i
juc\rii [i de pe masa voastr\
lipsesc bun\t\]ile, trebuie s\
[ti]i c\ noi, oamenii mari,

muncim pentru a v\ ajuta s\
cre[te]i puternici [i s\n\to[i,
preg\ti]i pentru lupta grea cu
via]a..." Sun\ frumos, nu?

M\car acum, de 1 Iunie, s\
nu uit\m c\ am fost [i noi
odat\ copii! {i s\-i `nconjur\m
cu dragoste pe cei mici. S\-i
facem s\ simt\ din plin c\ldura
inimilor noastre. S\-i privim cu
compasiune pe cei nevoia[i, s\
c\ut\m s\ `n]elegem de ce
copiii str\zii sunt `n situa]ii
grele. S\ ne facem repro[uri
nou\, adev\ra]ii vinova]i de
soarta lor.

La mul]i ani, `nv\]\ceilor!
Dumitru RUSU

A
S| TR|I}I FRUMOS, PRICHINDEILOR!S| TR|I}I FRUMOS, PRICHINDEILOR!
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(Urmare din pag. 1)

ocul I a fost
ob]inut pentru
poveste de c\tre
Smaranda Laiu,
elev\ `n clasa a
V-a A, aflat\ la
prima competi]ie
de mare anver-
gur\. Locul al II-
lea l-au ob]inut
elevele: Diana
Magda Vasile
pentru basm [i

Cristina Gicoveanu pentru
poveste, ambele creatoare

fiind `n clasa a VIII-a D. Pe
aceea[i pozi]ie s-a situat [i
Luana Gafi]a din clasa a III-a,
aflat\- de asemenea- la
prima confruntare literar\.
Locul al III-lea a fost atribuit
de juriu celei mai "v`rstnice"
participante din delega]ia
nem]ean\, este vorba de
Silviana Ilinca Cosma din
clasa a IX-a.

Organizatorii au acordat
un premiu colectiv {colii Nr.
2 cu clasele I- VIII din Piatra

Neam] pentru calitatea

lucr\rilor cu care s-au `nscris
`n competi]ie membrii
Cenaclului "EUROCULTIN"
condus de profesoara
Monica S. Cristea.

Festivitatea de premiere
a avut loc mar]i, 26 aprilie
2005.

Eleva Diana Magda
Vasile, olimpic\ la fizic\,
chimie [i matematic\, a
demonstrat `nc\ o dat\ c\
[tiin]ele exacte nu exclud ta -
lentul literar [i dragostea fa]\
de cuv`nt. Diana a fost [i sin-

gura reprezentant\ a cena-
clului [colar amintit care a
participat la festivitatea de
premiere desf\[urat\ la se -
diul institu]iei organizatoare,
respectiv Palatul Na]ional de
Crea]ie a Copiilor [i
Adolescen]ilor din Chi[in\u.

Text [i fotografii publi-
cate prin bun\voin]a dnei
prof. Monica Cristea, men-
torul cenaclului literar
EUROCULTIN [i al revistei
GENERA}IA 9.

L
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DIN CHI{IN|U
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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). 

Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

LUNA MAI

n Grupul {colar "Gheorghe Cartianu" a
aniversat, `n luna mai, 40 de ani de existen]\.
Elevii, cadrele didactice [i invita]ii [colii pietrene
au marcat evenimentul prin manifest\ri cultural-
educativ- sportive [i concursuri. Cu aceast\
ocazie, au fost lansate un volum omagial consa-
crat celor patru decenii de activitate [i cel de-al 39-
lea num\r al revistei "Anotimpuri".

n Un colectiv de profesori de la Colegiul
Na]ional "Petru Rare[" a realizat o culegere de
subiecte de la test\rile pentru clasa a cincea la
limba [i literatura român\ [i matematic\, care se
adreseaz\ absolven]ilor ciclului primar.  

n Peste 500 de dasc\li s-au `nscris la concursul de titu-
larizare pentru cele 180 de posturi vacante `n `nv\]\m`ntul
nem]ean. Candida]ii vor sus]ine, pe l`ng\ concursul din 18-19
iulie, probe practice, la unit\]ile pentru care au formulat
op]iuni.

n Conducerea Inspectoratului {colar Jude]ean Neam] i-a
demis pe to]i cei trei directori adjunc]i, prof. Dorina Timi[escu,
Dumitru Pralea [i Emilia Gheorghie[, ai Colegiului "Ion
Creang\", din Tg. Neam], ca urmare a unor nereguli privind
`ncadrarea personalului didactic, realizarea planului de
[colarizare, `ncadrarea personalului didactic auxiliar [i nedi-
dactic [i dosare incomplete ale angaja]ilor. Directorul liceului
din Tg. Neam], prof. Doina Rizescu, [i-a dat demisia.

n Un control `ntreprins de o echip\ a Inspectoratului {colar
la Liceul Pedagogic "Gheorghe Asachi" a avut ca urmare ime-
diat\ demisiile profesorilor Valentina Pav\l [i Constan]a
Chelaru din func]iile de director, respectiv director adjunct.

n Elevii [i dasc\lii nem]eni au contribuit la campania de
str`ngere de fonduri pentru sinistra]ii din zonele afectate de
inunda]ii, astfel de ac]iuni desf\[ur`ndu-se `n toate [colile
nem]ene, la `ndemnul ministrului Educa]iei [i Cercet\rii, Mircea
Miclea.

n {coala nr. 3, din Piatra Neam], a g\zduit cea de a treia
edi]ie a concursului interjude]ean de matematic\ "Mircea
Costeniuc", dedicat elevilor din clasele V-VIII.

n ~n luna mai au avut loc `nscrierile pentru prima sesiune a
examenului de bacalaureat. ~n Neam], 3831 de elevi s`nt
`nscri[i `n clasa a XII-a.

n Profesoara Cristina B\l\nescu [i-a dat demisia din
func]ia de director al Casei Corpului Didactic. Postul va fi ocu-
pat de prof. Daniela M\t\saru, de la Colegiul Na]ional Calistrat
Hoga[.

M. DR|GOI

a  invita]ia Asocia]iei
St. Thimothée Amitié
Roumanie din Saint
Medard [i a
Asocia]iei Sportive
AGS din Veauche, `n
perioada 30.04 -
8.05.2005, un grup
de 40 de elevi ai
{colii „Spiru Haret"
Piatra-Neam] [i 8
cadre didactice, au

participat la programul „Sport [i
prietenie" `n Fran]a la St.
Medard [i Veauche (departa-
mentul Loire). Activitatea a fost
coordonat\ de profesor Mihaela
Arsenoaia, directorul [colii.

Programul a cuprins vizite la
Liceul Andrézieux [i  la Colegiul

St. Stéphanie, `ntreceri sportive,
activit\]i turistice, culturale [i dis-
tractive, vizi tarea ora[ului Lyon
(cartierul St. Jean, Fourvière,
Muzeul Na]ional de automob i -
lism „Henri Malartre"), `ntâlnire
cu pensionarii de la MAPA din
St. Galmier, vizitarea fabricii de
brânz\ din Montbrison, vizi tarea
unei fabrici de sticl\ din
Veauche, spectacol cu p\s\ri de
prad\ la Marclly Chatel etc.
Elevii români au mai  participat
la gimnaziul Marcel Pagnol  din
Veauche la anima]ia „Judo",
`ntreceri cu echipele de volei
(fete), baschet (b\ie]i), gimnas-
tic\ aerobic\ (fete), dans mo -
dern [i cu un grup vocal ce a
interpretat cântece `n limbile

român\ [i francez\.
Directorul Liceului din

Andrézieux ne-a prezentat,
printre altele, sistemul de
`nv\]\mânt `n Fran]a care  are
urm\toarea structur\ pe vârste
[colare: `ntre 2-6 ani Gr\dini]a;
6-11 ani {coala primar\; 11-15
ani Colegiu; 15-18 ani Liceul
(general, tehnologic, profesion-
al) dup\ care urmeaz\ studii
superioare cu o durat\ de 2 ani
(specializare) sau de 4-5 ani
(Universitatea);

Ambele p\r]i (român\ [i
francez\) au r\mas pl\cut
impresionate de calitatea 

manifest\rilor culturale
desf\[urate dorindu-se conti -
nuarea colabor\rilor. Nu au lipsit
nici distrac]iile, românii [i

francezii organizând un „bufet
dansant" spre finalul perioadei
mai sus men]ionate.

Pe traseu s-a avut `n obiec-
tiv vizitarea mai multor ora[e:
Budapesta, Viena, Salzburg,
Milano, Verona, Vene]ia, reali -
zându-se un adev\rat turneu
prin Europa .

Pentru elevii nem]eni, con-
sider c\ a fost o experien]\
socio-cultural\ ce-i va determina
s\ abordeze dintr-un alt unghi
[coala [i via]a.

Prof. drd. Mihai
FLOROAIA,

{coala „Spiru Haret" 
P. Neam]

n
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ac\ e[ti deprimat\ aminte[te-]i c\:
- suntem sexul frumos
- noi nu avem nevoie s\ purt\m cravate
- nu ne doare nimic c`nd `mpreun\m picioarele
- dac\ ne decidem s\ prest\m meserii exclusive pentru b\rba]i suntem "cineva"/ dac\ ei
decid s\ desf\[oare profesiuni de femei sunt homosexuali
- inteligen]a noastr\ se poate compara cu inteligen]a b\rba]ilor, dar aspectul nostru este mai
bun
- dac\ omor`m pe cineva [i demonstr\m c\ s-a `nt`mplat `n timpul sindromului premenstrual
totul este OK
- creierul noastru are aceea[i capacitate ca a b\rba]ilor, chiar dac\ avem 6 miliarde de neu-
roni mai pu]in; asta `nseamn\ c\ neuronii no[tri sunt mai eficien]i

- suntem `n stare s\ ne ocup\m de mai multe treburi `n acela[i timp
- [tim tot timpul unde se g\sesc ciorapii
- copiii spun pentru prima oar\ "mama"
- [tim c\, copilul este sigur al nostru
- avem concediu de maternitate, iar examenul ginecologic este mai pl\cut dec`t investiga]iile de prostat\
- suntem monogame chiar dac\ ar trebui s\ `ncerc\m cu diferi]i b\rba]i p`n\ g\sim unul care s\ (ne)
merite
- suntem mereu prezente la na[terea fiilor
- al\pt\m
- suntem "star" la c\s\torie.

EVA

D
ANTIDEPRESIVE

Copilul ne`nv\]at,
dobitoc mic cre[te,/
Iar mare f\c`ndu-se,
bou mare se
nume[te" (Dimitrie
Cantemir - "Divanul
sau G`lceava
~n]eleptului cu
l u m e a " )
Traducere? Se
cuvine mai mult

respect [colii, ca institu]ie (activi -
tate [i [colarizare), altfel doar
vom munci, nu vom ([i) g`ndi.

Ce vreau s\ zic? Premierul
[i ministrul Educa]iei i-au pus la
col] pe profesorii care se mai
`nv`rt de-o medita]ie. Aten]ie, la
col], pe coji de nuc\. Pentru c\,
trebuie s\ recunoa[tem, nu to]i
profesorii fac prepara]ii. Practic,
dasc\lii au fost ar\ta]i cu dege-
tul ca fiind categoria cea mai
important\ care ar aduce
pagube bugetului de stat, nu
achit\ impozit pe veniturile
provenite din medita]ii. Toate
acestea nu au f\cut dec`t s\
creeze o atmosfer\ tensionat\
`n cancelarii. Din start, cadrele
didactice au `nceput s\ nu mai
aib\ `ncredere `n ministerul lor
[i asta nu e bine. Niciodat\ nu
poate fi comparat un escroc
care ]epuie[te statul cu miliarde

de lei, cu un dasc\l care
prime[te 200.000 lei pentru o
[edin]\ de dou\ ore. Timp `n
care munce[te, nu fur\.

P\rerea purt\torilor de
cata log? "Nu fac medita]ii [i m\
simt jignit\. Dac\ nu ar fi tata [i
mama a[ fi muritoare de foame.
~nainte s\ ne acuze cineva, ar
trebui s\ se g`ndeasc\ din ce
tr\im. Primesc pe lun\ patru
milioane. Numai `ntre]inerea pe
timp de iarn\ cost\ dou\ mi -
lioane, din ce s\ mai tr\ie[ti?"-
`ntreab\ o t`n\r\ profesoar\ de
la un liceu de prestigiu din t`rgul
Pietrei. Just tovar\[a, numai c\
s\tulul nu-l crede pe fl\m`nd.
{ti]i ce salarii au premierul [i
ministrul de resort? Nu v\ spun
c\ le[ina]i.

"Nu profesorii sunt mari
evazioni[ti fiscali. Din alte
domenii ar trebui s\ se
st`rpeasc\ corup]ia. Dar cred c\
primul- ministru a fost influen]at
de declara]iile ministrului
Educa]iei, c`nd a dat exemplul
cu medita]iile", ne-a spus un
profesor de la {coala "Elena
Cuza", din Piatra Neam].
Remarcile acide ale celor doi
politicieni nu au r\mas f\r\
ecou nici `n r`ndul sindicali[tilor
din `nv\]\m`nt, care i-au trimis

premierului T\riceanu o
scrisoare deschis\.

Ce men]ioneaz\ `n "jalb\"
sindicali[tii? "Spre stupefac]ia
dasc\lilor, `n loc s\ r\spunde]i
solicit\rii noastre justificate de
m\rire a salariilor, a]i considerat
de cuviin]\ s\ face]i un atac
nedemn la cadrele didactice ce,
printr-o munc\ extrem de solici-
tant\, `ncearc\ s\ suplineasc\
incapacitatea guvernelor de a le
asigura un nivel de salarizare
adecvat. Uit`nd, ca to]i cei care
au guvernat p`n\ acum, de marii
datornici mereu ierta]i pentru c\
apar]in clientelei politice,
demasca]i cu vehemen]\
dasc\lii ca evazioni[ti fiscali, ile-
gali[ti ce trebuie blama]i public".
Profesorii, jigni]i au cerut d-lui
T\riceanu s\-[i cear\ scuze.
Nici acest lucru nu s-a `nt`mplat.
Nu e cu[er. Nu s-a r\spuns nici
cu formul\rile cunoscute:
"MECT a hot\r`t...", "O nou\
m\sur\ MECT...", "MECT a
anun]at condi]iile" Probabil
c`rmuitorii `nv\]\m`ntului au
uitat cum a `nceput anul [colar
`n care ne afl\m. Se poart\ [i
ast\zi prostia cu fund\ euro-
pean\.

Dumitru RUSU
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E COOL!
e trei cincinale ne juc\m
de-a Reforma. De tot at`ta
timp mini[trii de resort
mimeaz\ responsabilit\]i
pe care uneori [i le asum\
`n mod public. C\ prinde
bine la imaginea partidului
care i-a promovat. Vezi
"cazul" actualului ministru
al Educa]iei ce a declarat
recent r\zboi "profesorilor
pr\fui]i".

Pe vremuri, omul de la
catedr\ preda [i asculta
dup\ manualul din dotare.

Lec]ie cu lec]ie, pagin\ cu pagin\.
Evident, de frica fioro[ilor inspectori.
Verificarea loazelor se f\cea dup\ mo -
delul: "`ncepe tu lec]ia, continu\ tu, Ionic\,
mai departe". La ora actual\, lucrurile
stau altcum. Cine mai folose[te metodele
tip Papur\ Vod\ e considerat anacronic,
ruginit, dep\[it, pr\fuit. E acuzat de
comoditate didactic\. Cum arat\ aceas-
ta? Cam a[a: "pentru data viitoare,
`nv\]a]i lec]ia de la paginile 101- 109 [i
figurile nr. 17- 18- 20". E clar?

Exist\ [i dasc\li de nota zece at`t la
modul `n care transmit cuno[tin]ele copi-
ilor, c`t [i la educa]ia pe care nu se sfiesc
s\ le-o dea. {i dac\ stai [i te g`nde[ti
bine, una f\r\ alta nici nu se poate. Cum
s\ ceri unui prunc s\ `nve]e bine dac\ nu
e[ti tu model de seriozitate? Dac\ nu ai
cuno[tin]ele necesare [i nu `]i asumi
responsabil menirea de dasc\l. Asta nu
se poate.

Valoarea profesorului se vede `n
clas\. Elevul trebuie s\ plece de la cursuri
cu lec]iile `nv\]ate pe jum\tate. Un profe-
sor bun este acela care e bun pentru ele-
vii s\i. Nu este o valoare pentru sine, f\r\
elevi. Dac\ am reu[it ca profesori s\
aducem Reforma `n clas\ [i s\ facem din
elevi actorii ei, am c`[tigat. Cei mai pri-
cepu]i evaluatori ai profesorilor sunt
pu[tanii de gimnaziu [i liceenii. Ei pun
cali ficativele. E drept, de multe ori sub
forma unor expresii "mi[toce". Exemple?
"~mi plac orele sale (nu "d-sale"- n.n.),
"Profesorul X, m\ inspir\ [i m\ stimu -
leaz\ s\ m\ dezvolt", "Este o persoan\
implicat\ [i sufletist\ (`i pas\!!)".
Categoric, aprecierile con]in [i formul\ri
de cartier periferic. Ciuli]i urechile: "Le
are!", "Marf\!", "E de ga[c\!" "E cool!".
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(Urmare din pag. 1)

incolo de aceast\
atmosfer\ des-
tins\ [i colegial\,
s-au abordat
totu[i [i câteva
probleme fierbin]i
ale colegilor
no[tri: plata
n a v e t i [ t i l o r ,
semnarea [i
respectarea con-

tractului colectiv de munc\ [i
a celor individuale `n [coli,
organizarea [i asigurarea
condi]iilor pentru trecerea, de
la 1 septembrie 2005, a
finan]\rii pe elev `n jude]ul
Neam], ca jude] pilot, per-
spectiva evalu\rii [i numirii

noilor directori de [coli etc.
De[i `n debutul lucr\rilor

atmosfera p\rea pu]in ten-
sionat\, pe parcurs, [i de o
parte [i de cealalt\ s-a con-
venit la puncte de vedere
comune pentru cele dou\
institu]ii, iar pentru viitorii ani,
f\r\ asigurarea pentru 2005
a cel pu]in 5% din PIB [i 6%
pentru 2006, `nv\]\mântul nu
va putea cunoa[te cu
adev\rat progrese [i trepte
solide pentru intrarea `n UE.

S-a discutat, de aseme-
nea, despre organizarea, pe
cele trei zone- Piatra Neam],
Roman [i Tg. Neam]-, a fes-
tivit\]ilor consacrate Zilei
~nv\]\mântului [i vacan]ei
elevilor.
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