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APOSTOLUL

ot `n 2005, patru
dintre colegii no[tri
se preg\tesc s\
ias\ la pensie (de
ce s\ ias\ [i nu s\
intre?!). Scad rân-
durile sindicale, mai
pierdem din
lupt\tori. Bine c\
doar profesorul se
p e n s i o n e a z \ ,
oamenii r\mân.

~ntre dou\ activit\]i didactice [i
alte câteva extracurriculare,
`ncerc s\-i determin s\ ne
spun\ adev\rul despre acest
eveniment. De[i m\ tem de
r\spunsuri, le formulez un
chestionar la care mi-ar pl\cea
s\ r\spund eu, peste pu]in
timp. Este un fel de inter...viu,
un dialog viu. M\-ntreb [i
`ntreb, f\r\ a m\ putea ab]ine
s\ nu comentez, c\ doar sunt
lider sindical, nu jurnalist:

A.P.: Ce `nseamn\, pentru
un profesor al anului 2005 (nu
pentru faimos profesorul anului
2005), `ncheierea oficial\ a
carierei didactice? 

Monica Iov (filologic): ...
`nseamn\ trecerea la un nou
capitol al vie]ii, `n care voi fi
mai liber\, mai independent\,
f\r\ orar impus. Elena Popa
(analitic/vs/sintetic [i autoeva -
luativ): Fa]\ de elegan]a [i dis-
cre]ia formul\rii, a[ spune c\

`ncheierea carierei didactice
este, pentru cineva care se
consider\ „om al [colii", un fapt
atât de concret, `ncât `l percep
ca fiind dur. Pentru un
S\get\tor activ [i dinamic ca
mine, `ncheierea sun\
amenin]\tor, motiv pentru care
vreau s\ cred c\ este doar un
nou start [i nicidecum un fini[.
(sic !) Prioritatea mea actual\
este perspectiva. Sunt o fire
optimist\, nu excesiv de
entuziast\, dar suficient de
obiectiv\ [i de exigent\ cu
mine `ns\mi, `ncât s\-mi pot
gestiona proiectele metodic, cu
luciditate [i cu m\sur\: mai
`ntâi de toate, familia, mai apoi
celelalte. ~n nici un caz n-o s\
renun] la nimic din ce mi-am
propus [i, v\ asigur c\, indife -
rent de ce voi face, va fi de
cali tate ! {i v-am r\spuns astfel
la dou\ `ntreb\ri. {tefan-
Lucian Corneanu (paradoxal
matematic): 40 = (30 + 10) =
(25 + 15). Din cei patruzeci de
ani de activitate ne`ntreurpt\ `n
`nv\]\mânt (la catedr\ [i ca
inspector [colar), ultimii cinci -
sprezece nu se pot compara
cu primii dou\zeci [i cinci, nici
ca rezultate profesionale, nici
ca `mpliniri [i bucurii `n planul
vie]ii personale. Nu e vinovat
nimeni. ~mi r\mâne bucuria de
a fi tr\it, al\turi de ceilal]i

oameni cinsti]i ai acestei ]\ri,
toate durerile [i lipsurile peri-

odice, adic\ ale perioadelor,
dar [i speran]a de mai bine, cu
care, de altfel, am [i r\mas.
Marinella La[cu (adev\rat [i
sincer): Un vis [i o datorie
`mplinite; o bucurie, pentru c\
am ajuns pân\ aici `n form\
fizic\ [i mental\ relativ bun\,
pentru c\ observ acela[i
respect [i aceea[i apreciere

din partea elevilor [i p\rin]ilor,
pe care le-am avut de-a lungul
carierei.

A.P.: Care sunt reperele
esen]iale ale parcursului
Dumneavoastr\ profesional,
care v\ reprezint\ [i care ar
putea constitui pentru cititori
subiecte de reflec]ie?

Marinella La[cu (clasicist\
convins\): Am absolvit un liceu
de prestigiu (fosta {coal\

Medie nr. 2, actualul Colegiu
Na]ional Calistrat Hoga[),o
universitate de prestigiu
(Universitatea Bucure[ti), am
revenit `n acela[i liceu al c\rui
prestigiu m-am str\duit s\-l
ap\r din toat\ puterea, `n
ciuda..., sine ira et studio.
Nimic din ceea ce am `ntre-
prins dincolo sau dincoace de

u[a clasei, nu a fost dedicat
decât acestui scop. Dup\
str\lucit exemplul admirabililor
mei profesori, am imaginat [i
condus propriile mele proiecte,
`n consonan]\ cu remarcabila
tradi]ie pe care mi-au revelat-o
anii mei de liceu. {tefan-
Lucian Corneanu (curricu-
lumvital): '42 - 47', la
{tef\ne[ti, Boto[ani. '47 - '53,
cu trenul foametei, pe valea

Cri[ului Alb, `n satul  Aciu]a,
jude]ul Arad (o [coal\ primar\,
cu un `nv\]\tor tân\r, pe care-l
voi respecta `ntotdeauna). De
acolo, pe meleaguri nem]ene,
la {coala Pâng\ra]i [i la
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up\ f\urirea României
Mari Parlamentul ]\rii a
votat Legea pentru cin-
stirea memoriei eroilor
c\zu]i `n r\zboi. Lege
care prevedea, printre
altele, ridicarea la
Bucure[ti a unui monu-
ment al eroilor, precum
[i s\rb\torirea Zilei
Eroilor.

~n 1923 s-a ridicat
Monumentul Eroului Necunoscut pe
terasa Muzeului Militar Central din
Parcul Carol. Povestea alegerii
osemintelor eroului care a fost
depus `n acest morm`nt este
emo]ionant\. Alegerea s-a
desf\[urat la M\r\[e[ti [i a fost
f\cut\ de c\tre Amilcar S\ndulescu,
elev al Liceului Militar, orfan de

r\zboi din Craiova. Acesta a avut de
ales `ntre zece sicrie con]in`nd
oseminte ale eroilor necunoscu]i.
Elevul s-a oprit la unul din sicrie [i a
spus: "Acesta este tat\l meu!", dup\
care osemintele au fost aduse la
Bucure[ti, cu onoruri militare, elogiul
adus eroului necunoscut fiind f\cut
de regele Ferdinand I ~ntregitorul.

Continuatori ai `naltelor virtu]i
patriotice ale str\mo[ilor, locuitorii
jude]ului Neam] nu [i-au uitat Eroii.
M\rturie stau cele peste 140 de
opere comemorative de r\zboi, ridi-
cate aproape `n toate localit\]ile
jude]ului. {i la Bistri]a, [i la Tarc\u,
[i la Piatra... Eroi s\rb\tori]i cu
pio[enie `n luna iunie. Slav\ eroilor
neamului!

Dumitru RUSU

DOAMNEI PROFESOARE,
CU DRAGOSTE

estinul [colii române[ti a fost [i este str`ns legat
de al femeilor care, cu mult\ d\ruire, `i slujesc.
Mereu `n mijlocul copiilor, caut\ s\ le trezeasc\
gustul pentru nou, frumos, adev\r, pentru
aflarea de noi cuno[tin]e cuprinse `ntre coper -
tele manualelor [colare.

Cu ner\bdare, calm [i d\ruire le dezleag\,
r`nd pe r`nd, genera]iilor de elevi toate
`ntreb\rile [i misterele care le par de
nep\truns.

Poate nici o profesiune de pe p\m`nt nu
este mai frumoas\ ca aceea de "dasc\l", dar nici una nu
cere at`ta generozitate, d\ruire, dragoste de copii, c\ldur\
uman\, pentru c\ timp de ani profesorul lucreaz\ cu mate-
rialul cel mai pre]ios, mai complicat [i mai sensibil- omul `n
devenire.

Pe parcursul anilor, omul de la catedr\ observ\,
cunoa[te, instruie[te, `ndeamn\, stimuleaz\, cultiv\ [i
organizeaz\, corecteaz\ [i perfec]ioneaz\ procesul
des\v`r[irii calit\]ilor necesare omului de m`ine.

Ar fi cazul s\-i d\m [i un nume: este vorba de doam-

na profesoar\ Lupu Elena din cadrul {colii Nr. 7-Roman.
Ani la r`nd- at`t la {coala Gher\ie[ti- unde am cunos-

cut-o la o activitate demonstrativ\, p`n\ azi, c`nd se afl\ `n
fa]a unui eveniment deosebit- a inspirat `ncredere, a
dezl\n]uit energii, a deschis perspective [i a proiectat ide-
alul ce trebuia atins- l\s`nd fiec\rei genera]ii libertatea
alegerii [i adapt\rii dup\ puterile fiec\ruia.

~n aceast\ minunat\, nobil\ [i grea profesie, aceea de
gr\dinar de suflete umane, doamna profesoar\, `nzestrat\
cu o voca]ie deosebit\, pentru genera]iile de elevi [i
colegii profesori, a `nsemnat d\ruire, sensibilitate,
`ncredere, competen]\.

Cu vorba ei domoal\, cald\ [i `n]eleapt\, devotat\
misiunii ei, [i-a dedicat timpul fiec\rui copil fiind convins\
c\ fiecare copil pe care l-a instruit este un om pe care
societatea l-a c`[tigat.

Acum, `n ceas aniversar, se cuvine  s\-i mul]umim.
S\-i d\ruim toate florile din lume [i odat\ cu marele
buchet, toate g`ndurile noastre bune.

Prof. Valerian PERC|
Subredac]ia Roman

D

A consemnat
Alina PAMFIL

(Continuare `n pag. 3)

Cei patru care p\r\sese Hoga[ul

D

MONUMENTUL EROULUI
NECUNOSCUT

~n 2005 celebr\m sau comemor\m, printre altele, 400 de ani de la apari]ia romanului Don Quijote
al renascentistului  Miguel de Cervantes, 250 de ani de la moartea lui Montesquieu, teoreticianul
separ\rii celor trei puteri `n stat, bicentenarul na[terii lui H.Chr. Andersen [i al teoreticianului
democra]iei Alexis de Tocqueville, centenarul mor]ii lui Jules Verne, al na[terii lui Jean-Paul Sartre
[i al apari]iei misterioasei teorii a relativit\]ii,  50 de ani de la crearea Pactului de la Var[ovia, de la
moartea lui Albert Einstein [i de la pensionarea B\trânului Leu, Winston Churchill. Tot acum 50 de
ani, Europa arbora drapelul albastru `ncoronat de 12 stele, inspirat de o descriere a Fecioarei Maria
din Apocalipsa dup\ Ioan.
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eforma curricular\
propune muta]ii sem-
nificative, printre care
trecerea de la
`nv\]area centrat\ pe
acumularea de infor-
ma]ie la structurarea
de capacit\]i [i com-
peten]e, de la "a
spune" la "a face".

R e f o r m a
`nseamn\ creativi-
tate, ceea ce pre-

supune schimbarea ta ca profe-
sor, g\sirea noului pentru fiecare
activitate [colar\.

Creativitatea, ca orice facul-
tate uman\, poate fi
perfec]ionat\, educat\, utilitatea
ei const`nd `n faptul c\ indic\
societ\]ii prezen]a unui individ
care poate deveni o valoare sau,
dimpotriv\, un individ care tre-
buie `ndrumat spre descoperirea
propriei valori.

Convingerea c\ poten]ialul
creativ poate fi influen]at prin
instruc]ie [i educa]ie odat\ for-
mat\, apare problema pro-
cedeelor practice `n care [coala
poate s\ organizeze sistematic
activitatea elevilor, astfel `nc`t ei
s\ g`ndeasc\ `n mod creator f\r\
a li se `mpiedica originalitatea
g`ndirii sau exprim\rii.

Trebuie s\ men]ionez c\
`ntre creativitate, inteligen]\ [i
personalitate exist\ o interdepen-
den]\. {tiu c\ `nv\]area prin
descoperire dirijat\ reprezint\
punctul de plecare a educ\rii cre-
ative. Conceptul se probeaz\
perfect `n noua reform\ pentru
profesori, pentru p\rin]i [i elevi.
Elevul devine centrul ac]iunii
educative, iar profesorul
`ndrum\tor, organizator, un dirijor
`n ac]iunea de `nsu[ire a
cuno[tin]elor. Rolurile se
schimb\- dac\ cel care polariza
toate ac]iunile era profesorul,
acum `ntreaga ac]iune se va
polariza `n jurul elevului.

~n acest sens este necesar\
interven]ia planificat\ a profe-
sorului, care este dator s\ ia `n
considerare `nsu[irile elevului,
puterea lui specific\ [i s\ le diri-
jeze [i s\ le valorizeze.

A[adar, rolul profesorului nu
se mai limiteaz\ doar la procesul
de predare- instruire; prin perso -
nalitatea sa, prin creativitatea de

care d\ dovad\, profesorul are
[ansa s\ pun\ bazele unei
schimb\ri nu doar a sistemului de
`nv\]\m`nt ci [i a unei schimb\ri
de fond.

Consider c\, `n condi]iile
muncii cu elevii din ciclul gim-
nazial, creativitatea este posibil\
prin crearea unei palete
condi]ionale, specifice v`rstei:

1. o atitudine creativ\ a pro-
fesorului de limba [i literatura
român\, concretizat\ `n perma-
nenta `ncurajare a elevilor pentru
asumarea unui risc intelectual, `n
tehnica utiliz\rii `ntreb\rilor, care
trebuie s\ fie deschise, s\ aib\
sens astfel `nc`t s\ provoace o
conduit\ creatoare;

2. `n sala de clas\ s\ fie
creat\ o atmosfer\ care s\ duc\
la eliberarea elevilor de tensiune,
de team\, de pedeaps\ sau

admonestare; atmosfera afectiv-
emo]ional\ trebuie s\ fie carac-
terizat\ prin tonalitate afectiv-
pozitiv\, astfel `nc`t chiar [i copiii
cu tendin]\ spre pasivitate s\ se
integreze efortului colectiv;

3. aplicarea `nv\]\rii creative,
bazat\ pe `mbinarea ra]ional\ a
activit\]ii frontale cu cea
diferen]iat\ [i individual\ la toate
tipurile de lec]ii `n cadrul orelor de
limba român\;

4. dezvoltarea calit\]ii
g`ndirii, imagina]iei, a aptitudinilor
[i atitudinilor creatoare, moderni -
zarea metodologiei de lucru,
capabil\ s\ permit\ `nv\]area
creatoare.

Experien]a mea didactic\
arat\ c\ elevii `ncep`nd de la
clasa a V-a sunt capabili `ntr-o
m\sur\ mai mare sau mai mic\,

s\ desf\[oare o activitate de
crea]ie, s\ aduc\ o not\ de origi-
nalitate `n compunerile pe care le
realizeaz\ dac\ sunt preg\ti]i `n
acest scop [i dac\ li se creeaz\
condi]iile corespunz\toare.
Tocmai `n acest aspect trebuie
v\zut\ valoarea formativ\ a com-
punerilor- la nivelul elevilor din
gimnaziu, contribu]ia lor duc`nd la
dezvoltarea exprim\rii corecte,
precum [i a capacit\]ilor intelec-
tuale ale elevilor, `n special a
imagina]iei [i a g`ndirii creatoare.
Trebuie s\ men]ionez c\ fantezia
creatoare a elevilor nu se mani-
fest\ doar prin compunerile reali -
zate `n cadrul orelor de limba [i
literatura român\, ci [i la celelalte
obiecte de `nv\]\m`nt.

~n formele de dinamizare a
activit\]ii creative `n ciclul gim-
nazial trebuie s\ ]inem seama de

aspectele psihologice ce ]in de
colectivul clasei: aspecte ce ]in
de forma]ia elevilor; capacit\]i,
aptitudini, nivel de preg\tire,
interese, aspira]ii, stil de munc\;
aspecte ce ]in de competen]a [i
personalitatea profesorului: stil
de predare, experien]\ didactic\,
exigen]\, bl`nde]e, rela]ia cu ele-
vii; [i nu `n ultimul r`nd de aspec-
tul ce ]ine de mediul familial:
condi]ii create `n familie pentru
studiu, efortul p\rin]ilor pentru a
determina elevul s\ aib\ o atitu-
dine pozitiv\ fa]\ de `nv\]\tur\.

~n calitate de profesor de
limba [i literatura român\ o expe-
rien]\ bogat\ legat\ de
antrenarea activit\]ii am dob`n dit-o
prin participarea la activit\]ile
desf\[urate `n cadrul cercurilor
pedagogice.

Am descoperit interesul pro-
fesorilor de limba [i literatura
român\ pentru g\sirea celor mai
eficiente c\i de educare a capaci -
t\]ilor creatoare ale elevilor, care
au convins c\ sunt receptivi la
nou, c\ selecteaz\ ideile funda-
mentale, c\ stabilesc conexiuni,
formuleaz\ ipoteze, c\
satisfac]ia, atrac]ia, pl\cerea,
bucuria, emo]iile sunt indispen -
sabile `n declan[area efortului
creator.

~ntre particularit\]ile intelec-
tuale ale elevului din ciclul gim-
nazial [i creativitate exist\ o
leg\tur\ indisolubil\. Gradul de
creativitate depinde de gradul de
dezvoltare a aten]iei, memoriei,
g`ndirii, limbajului, percep]iei
emotive ale individului.

Prin `nv\]area creativ\
putem [i trebuie s\ reu[im s\
facem din fiecare elev un partici-
pant activ, independent sau `n
grup, la redescoperirea
adev\rurilor despre lucruri [i
fenomene, atunci c`nd i se indic\
direc]iile de cercetare sau i se
dau notele definitorii.

Cultivarea `ncrederii `n
for]ele proprii, a `ndr\znelii, per-
severen]ei, curajului, indepen-
den]ei [i originalit\]ii `n
rezolvarea cerin]elor propuse
duce la formarea g`ndirii cre-
atoare [i la dezvoltarea person-
alit\]ii fiec\rui elev.

Dimensiunea viitorului ne
aminte[te mereu c\, a[a cum
vom forma elevii de ast\zi, a[a
vor fi cet\]enii de m`ine. Nici o
societate nu este `ndrept\]it\ s\
se pl`ng\ de indivizii s\i,
deoarece  ace[tia  sunt a[a cum
i-a format.

~n concluzie, creativitatea
este apreciat\ drept o `nsu[ire
generatoare a progresului fiind
caracterizat\ printr-un `nalt grad
de complexitate. To]i psihologii
sus]in c\ to]i copiii sunt receptivi
p`n\ `n momentul c`nd adul]ii,
prin sistemul nostru educativ le
`n\bu[im creativitatea. Depinde
numai de sistemul educativ ca
poten]ialul creator al unui individ
s\ se dezvolte sau s\ se ani-
hileze.

Educa]ia este un act de
crea]ie, iar educatorul un creator.
Prof. Valerian PERC|

{coala Nr. 8 Roman

ilnic asist la o
scen\ cam ciu-
dat\: o bunic\,
bolnav\ de altfel,
vine `n fiecare
diminea]\ cu
nepo]elul la
[coal\ [i-i duce
g h i o z d a n u l .
Nepo]elul, destul
de m\ri[or ce-i
drept, merge pe

l`ng\ ea, cu m`inile-n
buzunare, vesel nevoie mare
de "ajutorul" care abia-[i ]ine
r\suflarea. C`nd am stat de
vorb\ cu bunica mi-a explicat
pe-un ton firesc c\,
"nepo]elul" e sl\bu] [i firav [i
c\ are destule griji "s\racul".

"Pl\p`ndul, sl\bu]ul [i
firavul" alerga prin pauze
nevoie mare, b\tea pe to]i
care-i st\teau `n cale, iar de
vorbit, nu mai discut\m;
sus]inea un adev\rat concert
de urlete, ]ipete [i `njur\turi.

Aceast\ dragoste gre[it
`n]eleas\ [i exagerat
manifes tat\ i-a deformat
acestui copil personalitatea [i
caracterul. Cel c\ruia i s-a
c\rat at`]ia ani ghiozdanul va
a[tepta [i va pretinde chiar
servicii similare pe toate
treptele sale.

Trebuie ca noi, cadrele
didactice, s\ lu\m atitudine [i
s\ lupt\m `mpotriva acestui
"sistem al scutirii copilului de
orice obliga]ie `n familie".
Chiar dac\ noi, dasc\lii, prin
intermediul orelor educative
discut\m despre `ndatoririle
[i obliga]iile copilului `n
[coal\, familie [i societate,
exemplul prost dat de anu-
mite familii `l fac pe acesta s\
creasc\ [i s\ se dezvolte cu
un anumit handicap: acela de
a crede c\ are numai drep-
turi.

Este necesar s\-i form\m
copilului sentimentul at`t de
valoros al utilit\]ii sale, faptul
c\ a [terge praful, a face mici
cump\r\turi, a uda florile, a
s\pa `n gr\din\, a m\tura
curtea, nu sunt "m\run]i[uri
gospod\re[ti" ci elemente
componente ale marilor prob-
leme de educa]ie.

O alt\ ciud\]enie care se
manifest\ `n unele familii este
nepreocuparea de a-l ini]ia
pe copil `n activit\]ile tehnice
specifice epocii `n care tr\im.
Astfel, tata, priceput electri-
cian, ar trebui s\-i descifreze
copilului tainele meseriei,
lu`ndu-l ca "asistent" atunci
c`nd repar\ o priz\, fierul de
c\lcat, c`nd monteaz\ o sigu-
ran]\. Este util\ o asemenea
ini]iere at`t pentru lec]iile de
electricitate pe care le `nva]\
la fizic\, c`t [i pentru via]\.

Observa]ia este valabil\
[i pentru ini]ierea `n alte
activit\]i ale vie]ii: "agricultura
casnic\" (sem\natul [i `ngriji-
tul florilor, al legumelor, al
pomilor), ini]ierea fetelor `n
treburile casnice [i
gospod\re[ti: sp\lat, g\tit,
cur\]enie.

Aceste "mici probleme"
enun]ate mai sus fac parte
integrant\ din via]a noastr\
cea de toate zilele, din a
noastr\ [i a copiilor no[tri de
azi [i m`ine, c`nd [i ei vor fi
p\rin]i [i c`nd le vor avea de
rezolvat.

A preg\ti copiii [i a-i
educa `n acest spirit de con-
tinuare [i preluare a
"me[te[ugurilor" p\rinte[ti
`nseamn\ a avea `n vedere [i
asemenea probleme de
multe ori mai importante ca
`ns\[i matematica.

Dorina PINTILIE
{coala Nr. 8 Roman
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urparea imprevizibil\ [i devastatoare a
structurilor social- economice [i ideo-
logice a deschis un gol imens de
natur\, `n primul r`nd, informa]ional\,
func]ion`nd ca un aspirator, `ntr-un mod
frenetic.

S-a declan[at, astfel, o goan\,
explicabil\ dar demen]ial\, nu dup\ aur
ci dup\ "minereul radioactiv" al infor-
ma]iilor.

Dup\ at`]ia ani de democra]ie
liber\, constat\m cu stupefac]ie c\, `n
virtutea unui fenomen de recuperare,

contra cronometru dar fireasc\, a unei colosale
cantit\]i de cuno[tin]e necesare pentru a ne alinia
la standardele de civiliza]ie ale statelor capitaliste
cu continuitate istoric\, am neglijat un segment
extrem de valoros al vie]ii sociale: educa]ia.

~n pofida tuturor speran]elor [i previziunilor,
procesul comunic\rii a avut efecte adverse: `n loc
de a ne apropia unii de al]ii, ne-am desp\r]it dra-
matic, `n loc de a ne `mbog\]i suflete[te, ne-a
s\r\cit [i mai mult, `n loc de a ne c\l\uzi prin

"jungla de asfalt" a evenimentelor [i legilor, ne-a
debusolat, ne-a condamnat la o degringolad\
absurd\ [i pe tineri [i pe adul]i, fiind nevoi]i; [i unii
[i al]ii, s\-[i formeze [i reformeze personalit\]ile.

Mijloacele de comunica]ie sunt invadate,
colc\ie de imagini [i sonorit\]i care viruseaz\ alar-
mant [i, se pare, irevocabil [i ireversibil, programul
imemorial cu care ne-a `nzestrat mama natur\ [i
Dumnezeu Tat\l...

~ncerc\m un sentiment acut [i cronic de
neputin]\ con[tient\ observ`nd o stare psiho- men-
tal\ [i comportamentul etico- social al copiilor
no[tri.

Termeni precum prostitu]ie, sinucidere [i crim\,
t`lh\rie, trafic de carne vie, de droguri [i arme etc.
reflect\ ast\zi o realitate tot mai expansiv\ [i mai
caracteristic\ societ\]ii noastre.

Partea bizar\ a problemei este c\ recunoa[tem
cu to]ii aceast\ stare de lucruri, suntem, `n special
noi, dasc\lii, [oca]i de avalan[a sau erup]ia s\lba -
tic\ de cuvinte [i expresii abominabile, execrabile
proferate f\r\ discernere, indiferent de `mprejurare,
gesturi [i fapte care pot fi incluse `ntr-un soi de

"Guiness" a infrac]ionalit\]ii sui- generis dar, totu[i,
asist\m la proliferarea lor carcinomic\ cu un fel de
complicitate abia disimulat\, de[i neinten]ionat\.

Ticluim programe, platforme, proiecte [i regula-
mente cu nemiluita, care mai de care mai competi-
tive, mai performante, ini]iem cu o r`vn\ aproape
suspect\ ac]iuni [i activit\]i cu caracter educativ,
`nt`lniri [i dialoguri cu personalit\]i de seam\, cu
func]ii de r\spundere, veritabile modele de
incoruptibilitate, de realizare profesional\ indu-
bitabil\.

{i, totu[i, se pare c\ starea de incoeren]\
socio- educativ\ este cauzat\ de lipsa unei unit\]i
comune de vederi [i ac]iune `n sensul corel\rii
tuturor factorilor sau forumurilor responsabile `ntru
realizarea palpabil\, de necontestat a unor dezide -
rate imperative impuse de recondi]ionarea ecosis-
temului spiritualit\]ii noastre na]ionale. E adev\rat,
societatea româneasc\ nu s-a "a[ezat" ̀ nc\, ̀ n pro-
cesul socio- istoric `n care este angajat\.

Particip\m la o desc\tu[are de energii psiho-
sociale f\r\ precedent, o defulare impresionant\,
exacerbat\ a unor instincte, dorin]e [i impulsiuni

`nc\tu[ate, `nl\n]uite p`n\ nu demult prin interdic]ii
[i idealuri, se pare, str\ine [i improprii firii [i fiin]ei
noastre.

Termeni precum egalitate, echitate, fraternitate,
inocen]\, condescenden]\, nu mai fac cas\ bun\
cu cei de individualism, egoism, pluralism, vede-
tism, carierism [.a., au devenit inautentici [i inactu-
ali [i inevitabili `n contextul socio- politic [i econo -
mic restaurat dup\ anul de gra]ie 1989, pot, cel
mult, s\ mai r\zbat\ fantomatic, `n r\stimpuri, din
memoria mineral\ a statuilor reprezent`nd perso -
nalit\]i remarcabile pentru lupta acerb\ de a le insti-
tui [i impune `n cultura noastr\.

Ne spunem `n chip consolator c\ din marea
efervescen]\ actual\ promiscu\, barbar\,
galopant\ p`n\ la epuizare [i disperare, nu se poate
s\ nu se iveasc\ p`n\ la urm\ ceva m`ntuitor capa-
bil de a salvgarda valorile inestimabile create la
aceast\ r\scruce geografic\, istoric\ [i cultural\ pe
care o numim cu profund respect [i ne]\rmurit\
`ndatorire, România.

Prof. Ionel N. SCUTARU
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Deosebit de intere-
sant interviul acor-
dat criticului literar
Mircea Iorgulescu
de c\tre poetul
{tefan Augustin
Doina[ `n România
literar\  nr.
22/2005; 

l Ultimul
num\r al revistei

Cronica (5/2005) public\ un
supliment cu rezultatele con-
cursului literar pentru elevi,
"Autori: Copiii!" ~ntre premian]i,
mul]i elevi nem]eni.

l ~n revista Dacia literar\
nr. 60/2005 se continu\ publi-
carea scrisorilor lui Aurel
Dumitra[cu c\tre prietenii scri-
itori din ]ar\. "Cred c\ singurul
lucru important e s\ scriu
bine", afirma el `ntr-o scrisoare
c\tre Gellu Dorian `n 1980.

l Aprecieri critice elo-

gioase citim `n revista Ateneu
din mai 2005 la adresa c\r]ii lui
Vasile Spiridon "Perna cu ace".
Autorul recenziei, Adrian Jicu
remarc\ concizia c\r]ii lui
Spiridon [i modul de abordare
a epocii proletcultiste.

l Criticul literar Romul
Munteanu, despre care am
aflat c\ `[i dictez\ textele din
cauza vederii foarte slabe,
scrie `n Luceaf\rul din 1 iunie
2005: "Literatura are `ns\
nevoie [i ea de pauz\, de
odihn\. Acum pare s\ se
reg\seasc\ `ntr-o perioad\ de
relaxare. Nimic nu anun]\ alte
`nnoiri. {i, totu[i, ziua lor va
veni".

l Despre ultima carte a
poetului Radu Florescu scrie
criticul literar Vasile Spiridon,
sub titlul "R\u de `n\l]ime [i de
p\m`nt", `n revista Hyperion nr.
2/2005: "Versurile s`nt scrise

cu sentimentul poetului frustrat
de lumina orfic\ a `nscrierii pe
orbita esen]ial\".

l Emo]ionant\ evocarea
semnat\ de Mircea Carp `n
Dacia literar\ sub titlul
"Povestea unei prietenii", o pri-

etenie care a durat 75 de ani,
`ntre el [i Marino.

l Acela[i num\r din
revista Dacia literar\
g\zduie[te debutul poetic al
elevului Radu Verman din
Piatra Neam], poet al c\rui ta -
lent a fost confirmat recent la
Boto[ani unde a primit premiul

Editurii "Convorbiri literare",
care `i va publica [i cartea de
debut.

l Poetul din Agapia,
Gheorghe Simon, public\ din
jurnalul s\u `n revista Feed
Back nr. 5/2005: "Ne[tirbit\,

prin renun]area la sine [i prin
oglindirea sinelui `n Cel\lalt,
iubirea de aici, p\m`ntean\,
face ca imposibilul s\ se con-
verteasc\, neechivoc sau
ambiguu, `ntr-un posibil care-[i
are izvorul `n harul Crea]iei".

l Revista Luceaf\rul nr.
21 criticul literar pietrean `n

plin\ afirmare Adrian G.
Romila scrie despre "Patericul
lui B\dili]\", edi]ie recent
tradus\ la Editura Polirom,
dup\ cele traduse [i ap\rute `n
anii 1930 [i 1990.

l Revista Hyperion pub-
lic\ `n ultimul s\u num\r rezul-
tatul alegerilor care au avut loc
recent la Filiala Ia[i a Uniunii
Scriitorilor, membrii comitetu-
lui, cei ale[i `n Consiliul USR [i
noul pre[edinte al filialei, poe -
tul Valeriu Stancu.

l Sensibilitatea universi-
tarului b\c\uan Constantin
C\lin transpare din aceast\
scurt\ nota]ie din rubrica sa
lunar\ "Pretexte"din revista
Ateneu: "M`hnirea a trecut ca
un nor. Nu-i totul pierdut: am
reu[it s\ m\ bucur de o bubu-
ruz\, de un fluture alb, de o
vaca-Domnului gr\bit\ s\
treac\ trotuarul printre

picioarele sutelor de drume]i
insensibili la acest eveniment".

l Cam nihiliste g`ndurile
pe care [i le noteaz\ poetul
Liviu Ioan Stoiciu `n ultimul
num\r al revistei Feed Back
din Ia[i: "Recunosc sincer c\
regret continuitatea prezen]ei
mele pe aceast\ lume. N-am
c`[tigat nimic `n ace[ti ani
trecu]i, din contr\, am pierdut.
Am tr\it degeaba. Nimic nu
mai are sens pentru mine" -
revenea el `n 2005 la ni[te
nota]ii din 2002.

l Sub titlul "Latinitatea - o
s\rb\toare a spiritului", poetul
Valeriu Stancu public\ `n ulti -
mul num\r al revistei Cronica
(5/2005) o adev\rat\ antologie
de versuri. S`nt prezen]i cu ver-
suri traduse  [i interven]ii peste
30 de poe]i str\ini. Un adev\rat
regal liric.

OCHELARIST

(Urmare din pag. 1)

coala Medie Mixt\, Bicaz - director
era Virgil Radulian, iar profesorii,
mul]i dintre ei, adu[i cu domiciliu
for]at pe {antierul Hidrocentralei, din
diverse centre universitare... Apoi, la
Universitatea Al.I. Cuza - Ia[i, con-
tactul cu un centru cultural de
tradi]ie, cu profesori [i personalit\]i
de seam\. Iar de acolo, `n stagiu de
trei ani la Cuiejdi - Gârcina, la {coala
Stejaru - Pâng\ra]i, la Liceul
Industrial - Bicaz [i, pân\ `n  ianua rie

1990, inspector [colar. De atunci, sunt profesor
la Colegiul Na]ional Calistrat Hoga[, iar din
1994, secretar executiv al SLLIC, membru
fondator [i redactor [ef adjunct al revistei pe
care o citi]i [i `n care publica]i. Monica Iov (sis-
temic [i periodic): ... concursurile [colare,
bacalaureatul, admiterea la facultate, gradele
didactice [i iar, ... concursurile [colare, bacalau-
reatul, admiterea la facultate... Elena Popa (nu
numai evaluativ): Fa]\ de conven]ionalitatea de
care sufer\ `ntrebarea, pot spune doar c\ am
`nv\]at toat\ via]a, cu ambi]ia permanentei
autodep\[iri. ~ntr-o curs\ contra cronometru cu
mine `ns\mi, am [tiut `ntotdeauna c\ [tiu c\ nu
[tiu nimic, c\ elevii nu te iart\, colegii nu te iart\,
via]a nu te iart\ nici dup\ o via]\ petrecut\ `n
munc\ pentru ceilal]i, `n universul dinamic al
studiului. Sper s\-mi r\mân\ timp pentru lec-
turile mele de suflet. 

A.P.: Cum a]i resim]it [i cum a]i gestionat
ruptura din decembrie 1989, din punct de
vedere profesional [i social, [i cum a]i evoluat
ulterior?

Elena Popa (f\r\ nostalgie): Dup\  pul-
verizarea practicii `n agricultur\, a `nv\]\mântu-
lui politic [i a spectacolelor omagiale, „libe -
ralizarea" concursurilor de titularizare mi-a
ocazionat dobândirea unui statut onorant, dup\
o perioad\ cumplit\ de supliniri [i navet\ - ocu-
parea singurului post vacant la momentul
respectiv, la un liceu de prestigiu din Piatra-
Neam]. Aici, la Colegiul Na]ional Calistrat
Hoga[, a `nceput, pentru mine [i familia mea, [i
tot aici pare a se `ncheia perioada cea mai fru-
moas\, mai ofertant\, dar [i cu cele mai mari
satisfac]ii. Aici, am redescoperit pl\cerea [i
pasiunea profesiei noastre. Monica Iov (cu ochi
de british council): Mai `ntâi de toate, s-a schim-
bat aspectul [colii: s\li altfel ornate, elevi f\r\
uniform\, profesori mai neglijen]i `n ]inut\, `n
exprimare... Se `nva]\ mai pu]in, din lips\ de
motiva]ie. Calitatea manualelor [i nivelul de
cuno[tin]e al elevilor [i ... Greu de gestionat.

{tefan-Lucian Corneanu (cu pesimism [i nos-
talgia certitudinii): ~ntrebare grea. (Nu-i adev\rat
! - n.n.) R\spunsul plin de contradic]ii, parado xal
chiar. (R\spunsul e greu, da! - c.n.) Am visat,
am dorit din toat\ inima, o societate nou\, o
lume nou\. A tr\i [i a gândi `n libertate e un dat
ceresc, a-l avea pe p\mânt este o fericire. ~n
decembrie '89, se deschidea un orizont nou. Din
p\cate, (Ale cui p\cate? - c.n.) orizontul cel nou
s-a `nchis foarte curând, prin manevre [i scenarii
politice al c\ror grad de moralitate se m\soar\
pe scala dintre impostur\ [i ridicol. Impactul pro-
fesional a e[uat `n dezam\gire, pr\bu[indu-se
fundamentul pedagogic al sistemului, distrugân-
du-se climatul educativ, totul devenind o nes-
fâr[it\ reform\. (Vrea s\ spun\ neispr\vit\?-
c.n.) Dispari]ia motiva]iei `nv\]\rii este cauza
esen]ial\ a degrad\rii `nv\]\mântului, iar mize-
ria material\ [i financiar\, decretat\ de putere, a
condus la fenomenul de analfabetizare [i de
abandon [colar, ca dup\ cel de-al doilea r\zboi
mondial. Ultimii cincisprezece ani de [coal\ [i
chiar `ncheierea activit\]ii mele didactice stau
sub semnul acestor fenomene sociale f\r\
precedent, sunt umbri]i de ne`mpliniri [i pro-
funde dezam\giri, `mi las\ un gust amar.
Marinella La[cu (consecvent\ [i mobiliza-
toare): ~n primele trei zile, am crezut cu adev\rat
`ntr-o ruptur\ [i m-am bucurat plângând. Apoi,
am realizat c\ este doar o destr\mare [i c\ ne
a[teapt\ o lung\ tranzi]ie. ~n ciuda acestui fapt,
m-am mobilizat [i mai mult, cu speran]a [i
credin]a c\ este imposibil ca retribuirea [i, even-
tual, premierea s\ nu se fac\ `n func]ie de va -
loare [i de rezultatele activit\]ii. Cu toat\
dezam\girea, am continuat s\ m\ las antrenat\
de pasiunea [i elanul elevilor care m-au dorit
aproape `n realizarea performan]elor. M-au
sus]inut certa mea voca]ie de profesor,
dragostea fa]\ de elevi, de [coal\, [i respectul
fa]\ de propria persoan\.

A.P.: Ce a]i alege dintre principiile reformei
educa]ionale ca fiind prioritar `n raport cu prob-
lemele concrete ale `nv\]\mântului nostru?

Marinella La[cu (tot consecvent\ [i mobi-
lizatoare): Care principii?

{tefan-Lucian Corneanu (cu optimism [i
nostalgia incertitudinii): Respectarea legisla]iei
[i finan]area real\ a `nv\]\mântului, la nivelul
celorlalte ]\ri europene, stimularea la nivel
guvernamental a cercet\rii [tiin]ifice [i inova]iei,
salarizarea decent\ [i o politic\ guvernamental\
cu adev\rat prioritar\ fa]\ de `nv\]\mânt [i cul-
tur\, fa]\ de intelectualitate. (~n mod cert, fa]\ de
cea progresist\ ! - c.n.). {i, mai ales, stabilitate,
rigoare [i `n]elepciune pentru cadrul organiza-
toric - administrativ [i de conducere a

`nv\]\mântului. Monica Iov (cu ochi limpede):
Trebuia men]inut ceea ce era bun. O mai bun\
preg\tire a elevilor...  r\mâne de v\zut cum s-ar
putea realiza `n contextul actual... Elena Popa
(f\r\ temeri): Democratizarea `nv\]\mântului.
Am considerat c\ elevii au devenit parteneri ai
demersului didactic, am experimentat `mpreun\
metodele de `nv\]are, manualele noi, mijloacele
auxiliare [i m-am bucurat, al\turi de familiile lor,
s\-i v\d evoluând [i afirmându-se `n profesie [i
`n via]\. Este [i motivul pentru care...

A.P.: ~n calitatea Dumneavoastr\ de `nainte-
merg\tori, ce gândi]i [i ce pute]i face pentru cei
`n urm\-ne venitori?

Elena Popa (f\r\ nici o temere): ... am
putea s\ le `mp\rt\[im celor tineri din e[ecurile
noastre, s\-i sf\tuim ce s\ nu fac\ pentru a evita
[ocurile [i pentru a atenua loviturile dure ale
vie]ii. Cheia bucuriilor mele: dragostea pentru
copii, pentru [coal\, d\ruirea necondi]ionat\ [i
devotamentul consecvent. Mul]umirea vine din
interior, nu din afar\. D\ruie[ti pentru c\ e[ti
d\ruit; [i, cândva, ]i se va d\rui. Nu am atins
`nc\ acest stadiu al civismului, când societatea
este capabil\ s\-]i recunoasc\ meritele. Satira
eminescian\ r\mâne `nc\ de actualitate. Monica
Iov (cu `n]elegere): S\-[i cunoasc\ bine elevii,
s\ [tie ce doresc ace[tia [i ce s\ le ofere, s\-[i
contureze clar obiectivele [i s\ aib\... mult\-
mult\ r\bdare. ~n toat\ activitatea lor. {tefan-
Lucian Corneanu (cu for]\): Atitudine activ\, de
lupt\ permanent\, studiu [i perfec]ionare zilnic\.
Victoriile se câ[tig\ prin lupt\ pe front, nu `n
spatele acestuia. Marinella La[cu (tot mai con-
secvent\): Consider c\ am f\cut destul, prin
exemplul pe care l-am oferit, prin `ncercarea de
a scoate din iner]ie pe unii, din lâncezeal\, pe
al]ii. Este momentul s\ m\ dezintoxic [i s\ m\
odihnesc.

A.P.: Ce-i dori]i `nv\]\mântului românesc [i,
de ce nu, României, `n general?

Marinella La[cu (n.c.): Adaptarea planurilor
de `nv\t\mânt [i a programelor la REALITATE,
esen]ializarea cuno[tin]elor, pentru mileniul III,
repunerea `n drepturi a limbii latine, care cultiv\
disciplina gândirii si valorile civiliza]iei europene,
rigoare [i seriozitate, preg\tire real\, metodic\
[i psihopedagogic\, a profesorilor. Iar,
României, CIVILIZA}IE! {tefan-Lucian
Corneanu (cu drag): ~nv\]\mântului
româneasc? Un destin mai bun, solid [i stator-
nic. Dinamismul  [i mobilitatea structural\, diver-
sificarea profilelor `n func]ie de cerin]ele
economiei concuren]iale nu trebuie s\ afecteze
fundamentul valoric - [tiin]ific [i pedagogic - al
unui `nv\]\mânt performant modern. Romaniei `i
doresc mai pu]in\ politic\, mai mult\ ac]iune [i

mai mult\ fermitate `n conducere, la putere [i `n
opozi]ie. S\ intr\m `n Uniunea European\ nu
prin votul altora, ci prin zestrea [i munca noas-
tr\, prin creativitatea [i cinstea noastr\ recunos-
cute [i apreciate pe alte meleaguri. Monica Iov
(n.c.): Dac\ nu poate progresa, m\car s\ nu
regreseze. Elena Popa (cu speran]\): S\ ias\
din „buim\ceal\", s\-[i g\seasc\, `n sfâr[it,
calea [i priorit\]ile. Genera]ii [i genera]ii de copii
[i de dasc\li  - victime ale unui experiment care
nu se mai `ncheie ! P\cat ! Cred c\ ar trebui s\
se pun\ accent pe un `nv\]\mânt performant la
nivel individual, s\ se renun]e la tendin]a elitist\.
Ce se `ntâmpl\ acolo unde nu exist\ poten]ial
nativ? Viitorul este al accesului fiec\ruia la
informatizare. ~i doresc `nv\]\mântului româ-
nesc s\-[i redescopere sensul, iar României, s\
se reg\seasc\ pe sine, s\ aib\ grij\ de oamenii
ei, nu de problemele altora. S\-[i valorifice
poten]ialul [i specificul na]ional. Europenizarea
nu `nseamn\ renun]area la propria identitate, ci
afirmarea acesteia.

A.P.: Ce proiecte v\ ispitesc [i cum crede]i
c\ ve]i aborda, din punct de vedere metodic,
noul Dumneavoastr\ statut?

Marinella La[cu: Sunt `n c\utare. A[tept
propuneri. Monica Iov: A[ dori s\ fiu s\n\toas\,
s\ m\ pot bucura [i s\ consum inteligent timpul
de care voi dispune. {i, de ce nu, s\ revin `n
[coal\, atunci când va fi posibil. ~n [coala `n
care am tr\it patruzeci de ani, ca elev [i profe-
sor - Colegiul Na]ional Calistrat Hoga[. {tefan-
Lucian Corneanu: M\ ispitesc toate proiectele
nerealizate `ntr-o via]\. Cred c\, dac\ ar fi s\ o
iau de la cap\t, tot `n acela[i stadiu m-a[ afla cu
realizarea lor. Acesta cred c\ [i este secretul
vie]ii, care ne ]ine, ne men]ine [i ne arde mereu:
mai avem ceva de f\cut. M\ voi dedica mai `ntâi
`ndeletnicirilor practice pe care le-am neglijat:
livada [i gr\dina de legume. Voi oferi familiei
mele mai mult decât (nu) i-am oferit pân\ acum.
Voi pescui [i m\ voi plimba pân\ la epuizare. Voi
relua lectura de pl\cere [i voi mâzg\li, cu sigu-
ran]\, vreo hârtie cu câte ceva din cele ce m\
bântuie. Cel mai mult `ns\ m\ ispite[te gândul
s\ devin ordonat, cum mi-am visat toat\ via]a,
de[i, din aceast\ perspectiv\ proiectiv\, s-ar
putea s\ nu mai vreau s\ m\ pensionez.

Noi: V\ dorim, iubi]i colegi, s\ v\ bucura]i
s\n\to[i de anii de pensie, iar României `i dorim
s\-[i poat\ ]ine pensionarii, c\ci cine nu are...

* c.n. - comentariul nostru
n.c. - no comment
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Apari]ia
primelor

rela]ii sociale
la [colarii mici

na dintre cele mai impor-
tante sarcini ale `nv\]\torilor
const\ `n formarea [i
`nchegarea unor asemenea
colective de elevi. La
[colarul mic, primele rela]ii
apar adesea `ntâmpl\tor,
cauzate de `mprejur\ri exte-
rioare cum ar fi: vecinii de
cas\, colegul cu care merge
la [coal\, vecinii  b\ncilor
din clas\, atrac]ia pentru

anumite jocuri [i obiecte. Rela]iile aces-
tea se limiteaz\ la câ]iva parteneri, nu
sunt constante, se schimb\ `n func]ie de
interesele copilului, care simte nevoia de
mi[care, de a desf\[ura activit\]i `mpre-
un\ cu al]i copii, care dac\ sunt con-
cretizate `i confer\ o experien]\, dar nu
sunt eficiente `n realizarea unor obiec-
tive sociale.

{colarul mic nu este con[tient de
responsabilitatea social\ care `i revine,
nu cunoa[te nici un fel de strategie de
cooperare `n activit\]ile pe care le
desf\[oar\. El vine din gr\dini]\, totu[i,
cu o serie de cuno[tin]e, priceperi [i
deprinderi, care `i u[ureaz\ organizarea
activit\]ii [colare, dar are o puternic\
dorin]\ de imitare a adul]ilor. }inând cont
de aceasta, dac\ are exemple de mod-
ele pozitive sau prime[te instruc]iuni
corespunz\toare, `[i poate structura
activit\]ile cu copiii de aceea[i vârst\
conform normelor societ\]ii.

Elevul de clasa `ntâi este lipsit de
capacitatea de a analiza  critic ac]iunile
celorlal]i, de aceea ca `nv\]\tor am fost
preocupat  de  a   dezvolta dorin]a  copi-
ilor de a-[i ajuta semenii, de a se intere-
sa de colegi, de a avea r\spunderi.
Folosind `n mod concret caracteristicile
vârstei [colare mici am constatat c\ este
posibil s\ se dezvolte mai rapid rela]iile
sociale, prin organizarea unor activit\]i
`n a[a fel `ncât comportamentele sociale
s\-[i g\seasc\ un teren de desf\[urare.

Activit\]ile acestea trebuie s\
`ndeplineasc\ câteva caracteristici din-
tre care amintesc: s\ fie `ndeplinite de
copii `n comun, s\ urm\reasc\ un scop
cu valoare social\, s\ aib\ o importan]\
subiectiv\, s\ fie accesibile [i s\ implice
cooperarea. Fiecare copil trebuie s\
`nve]e s\ se subordoneze, s\ conduc\

pe al]ii [i s\-[i câ[tige aprecierea colec-
tivului, `ntrucât o atare apreciere,
datorit\ emo]iilor pozitive pe care le
provoac\, ac]ioneaz\ asupra dezvolt\rii
personalit\]ii; permite desprinderea
anumitor norme [i reguli de comportare
pe care educatorul le poate imprima
treptat copiilor, `n a[a fel `ncât
respectarea lor s\ devin\ o necesitate
pentru ei, provocându-le sentimente
pozitive, manifestate `n evaluarea core-
spunz\toare a comportamentului pro-
priu sau a celorlal]i, iar nerespectarea lor
sentimente negative [i o atitudine critic\
din partea colectivului.

Primele rela]ii sociale la [colarii mici
se stabilesc `ntotdeauna pe baza unor
raporturi pozitive `nv\]\tor-elevi, lucru
foarte important `n `nv\]\mântul primar.
Datorit\ autorit\]ii cu care este `nvestit
`nv\]\torul, `ntregul s\u comportament
ac]ioneaz\ asupra elevilor, fapt de care
el trebuie s\ ]in\ seama, str\duindu-se
s\ nu protejeze sau s\ persecute vreun
elev.

~n continuare prezint câteva
cercet\ri [i experien]e practice pe care
le-am  realizat cu privire la calitatea
rela]iilor stabilite `ntre elevi.

Am pornit de la ideea c\ gradul de
integrare a unui copil `n colectiv depinde
`n primul rând de contribu]ia acestuia la
solu]ionarea scopurilor colectivului; de
aceea se impune ca tocmai copiilor care
nu au o pozi]ie important\ `n colectiv s\
li se ofere posibilitatea de a ac]iona `n
favoarea acestuia. Avându-se `n vedere
c\ la intarea `n clasa `ntâi, activitatea
predominant\ este aceea de a `nv\]a,
procesul de `nv\]are trebuie astfel orga-
nizat `ncât s\ permit\ dezvoltarea unor
rela]ii sociale `ntre copii.

Prin cercet\rile experimentale am
urm\rit dezvoltarea comportamentului
independent [i responsabil al copiilor `n
`nv\]area prin cooperare `n cadrul unor
grupe mici. Astfel, cele patru clase par-
ticipante au fost informate `ntr-o [edin]\,
despre modul de lucru, s-a explicat
forma de cooperare [i s-au clarificat
unele probleme organizatorice.
Activitatea propriu-zis\ `n grup\ a
cuprins etapele:

a) repartizarea sarcinilor, motivarea
elevilor [i organizarea lor de c\tre
`nv\]\tor;

b)  organizarea rezolv\rii sarcinilor
`n grup sub conducerea [efului de
grup\;

c)  rezolvarea individual\ a
sarcinilor, consultarea colectiv\, ajutorul
reciproc, formularea rezultatelor;

d)  verificarea rezultatelor `n grup\

[i evaluarea muncii [i a comportamentu-
lui tuturor membrilor grupei [i a grupei `n
totalitate.

Experimentul a cuprins dou\ clase I
[i dou\ clase a II-a timp de un an,
lucrându-se astfel `ncât, s\pt\mânal, se
`nv\]a prin cooperare `n grupe doar 15
minute dintr-o or\ de curs. Fiecare elev
prelua pentru o anumit\ perioad\ con-
ducerea grupei [i primea sarcini printr-o
foaie de lucru [i prin instruc]iuni orale.
Ca rezultat al experimentului, am
costatat modific\ri nete `n comporta-
ment ca [i `n randamentul claselor
experimentale, fa]\ de cele obi[nuite.
Aplicând criteriile de evaluare stabilite,
am constatat c\ prin experimentul `ntre-
prins  s-au dezvoltat rela]iile sociale `n
cadrul clasei [i am identificat
urm\toarele caracteristici:

1) rela]iile sociale s-au dovedit a fi `n
acord cu interesele [i scopurile colective
[i general-sociale; astfel, bucuria de a
`nv\]a [i randamentul au sporit, rela]iile
elevilor `n colectiv  s-au `nmul]it iar ei au
devenit mai independen]i;

2) eficien]a rela]iilor sociale a fost
mare, fapt eviden]iat de promptitudinea
copiilor `n a se supune [efului de grup\,
transformarea ajutorului reciproc `ntr-un
comportament normal, efortul pe timpul
muncii, economisirea timpului, precum
[i de dezvoltare a unei atitudini critice
obiective;

3) durabilitatea rela]iilor sociale a
fost asigurat\ pentru o perioad\ lung\,
`n condi]iile men]inerii formelor de lucru
`n cooperare;

4) volumul rela]iilor sociale s-a
extins, acestea au cuprins [i al]i membri
ai clasei, rela]iile generale dezvoltân du-se
din cele concrete;

5) flexibilitatea rela]iilor sociale a
fost dovedit\ prin faptul c\ `n activitatea
extra[colar\ copiii au `n]eles s\-[i orga-
nizaze rezolvarea `n comun a sarcinilor.

Activit\]ile extracurriculare pot de
asemenea s\ contribuie la promovarea
lor, cu condi]ia g\sirii unor forme efi-
ciente [i general aplicabile de dezvoltare
a acestor rela]ii.

~n acest sens un exemplu `l consti-
tuie organizarea unei manifest\ri
tradi]ionale de grup\ denumit\ „Eu
prezint", `n cadrul c\reia, la anumite
intervale, fiecare copil prezenta celorlal]i
ceva interesant: un cântec nou, o `ntâm-
plare frumoas\, con]inutul unei c\r]i
citite, un desen propriu, un obiect mode-
lat, o performan]\ sportiv\, o ac]iune cu
utilitate social\. Aceast\ prezentare era
evaluat\ de ceilal]i elevi. ~n decursul tim-
pului s-a reu[it ca to]i elevii s\ participe

activ la asemenea activit\]i, lucru  care
s-a r\sfr`nt favorabil asupra copiilor slab
integra]i din punct de vedere social.
Eficien]a noilor raporturi astfel dez-
voltate s-a manifestat `n special prin fap-
tul  c\ [i copiii timizi [i-au dep\[it treptat
inhibi]iile, iar formarea de interese
extra[colare a fost mult stimulat\.

~nv. Ioan Vâtc\,
{coala Nr. 6, Roman

Integrarea
copiilor cu

deficien]e `n
[coala de mas\

ocietatea româneasc\ `i
accept\ pe semenii s\i cu
nevoi speciale, iar [coala
are datoria s\-i integreze
`ntre elevii normali [i pe cei
cu deficien]e fizice sau de
natur\ psihic\.

Lucrând cu colective
eterogene, nu putem nega
faptul c\ `n orice colectiv de
elevi exist\ [i din cei care au
dificult\]i de asimilare/

`nv\]are, deficien]e psihice sau locomo-
torii. Personal, am lucrat `n fiecare serie
cu astfel de elevi [i am reu[it s\-i `n]eleg
[i s\-i preg\tesc pentru ciclul gimnazial
[i pentru via]\.

Ac]iunea de integrare a copiilor cu
deficien]e u[oare `n [coala de mas\ se
bazeaz\ pe faptul c\ ace[tia r\mân `n
familia natural\, cea care ne este sprijin
`n educarea lor. Cel mai bine `[i
cunoa[te copilul familia care l-a crescut,
care l-a tratat [i care l-a ajutat `n perioa-
da pre[colar\. Am constatat c\ aceste
familii au ni[te calit\]i deosebite, materi-
alizate prin optimism, `ncredere, r\bdare
[i spirit de sacrificiu. Membrii familiei
doresc s\-i considere pe copiii lor (de
regul\ unicul copil) ca [i normali sau vin-
decabili `n timp, de aceea nu doresc s\-i
`nscrie `ntr-o [coala special\.

Experien]a la catedr\ mi-a dovedit
c\ elevii [colii de mas\ `i accept\ f\r\
rezerve pe copiii cu deficien]e. La rândul
lor, ace[ti copii cu nevoi speciale sunt
avantaja]i urmând o [coal\ de mas\
deoarece:  

- au o deschidere mai mare de inte-
grare [i de progres [colar pe parcursul
anilor, c\p\tând `ncredere `n for]ele pro-
prii [i putând concura cu ceilal]i elevi;

- beneficiaz\ de sprijinul familiei [i al

celorlal]i factori educativi, putând fi recu-
pera]i [i reda]i societ\]ii la absolvirea
[colii.

Pentru integrarea copiilor cu defi-
cien]e `n clasele noastre este necesar
s\ ne schimb\m optica, s\ utiliz\m
metode activ-participative prin care s\-i
antren\m la lec]ii, s\ avem mult\
r\bdare [i `n]elepciune, s\ fim toleran]i
`n rela]iile cu ei [i cu p\rin]ii lor. Trebuie
s\ le oferim un climat afectiv, de
`ncredere [i egalitate fa]\ de ceilal]i
elevi, a[a `ncât s\ fie accepta]i [i s\-i
accepte la rândul lor pe colegi.

Principiul „Educa]ia pentru to]i [i
pentru fiecare" dup\ care se realizeaz\
`nv\]\mântul românesc modern le d\
dreptul la educa]ie tuturor copiilor de
vârst\ [colar\.

Dup\ p\rerea mea, `n aceast\ cate-
gorie, a copiilor cu nevoi speciale, intr\
[i cei care fug de la [coal\, cei cu
situa]ie material\ modest\ care prefer\
s\ stea pe strad\ sau fac probleme [colii
[i societ\]ii ca [i cei agita]i [i g\l\gio[i
care deranjeaz\ ceilal]i elevi interesa]i
de ceea ce se `ntâmpl\ `ntr-o [coal\. Tot
aici `i consider [i pe acei elevi care
asimi leaz\ foarte greu unele no]iuni [i `[i
formeaz\ cu greutate deprinderile
[colare (scris, citit, socotit, `ncadrare `n
spa]iu [i timp, rezolvarea sarcinilor
[colare zilnice). Cu to]ii am `ntâlnit astfel
de [colari `n clas\, atâta timp cât am
lucrat cu colective omogene de copii.

~n sprijinul integr\rii copiilor cu defi-
cien]e sunt utile colaborarea cu p\rin]ii,
cu medicul psiholog respectiv logoped,
cu cabinetul medical al [colii [i o bun\
cunoa[tere a fiec\rui elev din colectivul
clasei.

{coala, care este principala
institu]ie de educa]ie `n comunitate [i
societate cere ca, `mpreun\ cu factorii
locali responsabili de ocrotire [i educa]ie
a copiilor s\ func]ioneze ca un tot. {co -
lile speciale r\mân solu]ia copiilor cu
deficien]e majore [i iremediabile.

Viitorii dasc\li trebuie `nv\]a]i `n
spiritul [i ideea de a lucra `n viitor cu
elevi ce prezint\ deficien]e de o natur\
sau alta, iar colegilor care nu au avut
ocazia s\ lucreze cu astfel de cazuri `i
asigur c\ orice individ cu preg\tire
psiho-pedagogic\ poate integra `n clasa
sa un copil cu deficien]e u[oare f\r\ nici
un fel de problem\.

~nv. Elena Cibotariu,
{coala Nr. 6, Piatra-Neam]

(Urmare din num\rul 71)

n `ncercarea de a defini "mentalitatea
european\", A. Marino enumer\ câte-
va constante ale acesteia, cu trimitere
direct\ la inexisten]a lor `n spa]iul
românesc: stabilirea unui nou raport
cu statul [i cu societatea civil\ (la noi
statul are comportament dictatorial,
agresiv [i represiv, [i mai ales e cel
care trebuie mereu "s\ dea"), a-]i
respecta angajamentele, a te ]ine de

cuvânt, a fi punctual, a fi politicos, a avea dreptul
la via]\ particular\, a adera la valorile citadine. Iar
`n ce prive[te aspectul cultural, sunt eviden]iate
trei elemente absolut necesare ie[irii din provin-
cialism, propuse `ntr-un v\dit dezacord cu
tendin]ele actuale pe plan universal: "enciclope-
dismul" (`n sensul de privire global\, integraliza-
toare asupra unei anumite probleme), "sinteza"
(v\zut\ ca metod\ de lucru `n domeniul [tiin]elor
umaniste) [i "selec]ia critic\" (filtrarea ideilor [i
informa]iilor prin grila unei filozofii personale).
Toate acestea alc\tuiesc, ̀ n viziunea autorului, un
fel de "program de urgen]\", care ar putea duce
la crea]ia durabil\, rezistent\ [i eficient\, astfel

`ncât "s\  nu mai trecem drept ]ara lui pseudo, a
formelor goale, a imposturii [i neseriozit\]ii". C\ci,
oricât de mul]i creatori ar fi valida]i ca "buni" `n
i n t e r i o r u l

culturii române, dup\ criteriile proprii doar ei,
problema dimensiunii europene a crea]iilor
române[ti nu-i nici pe departe rezolvat\. Scriitorii
români sunt doar "români", nu [i "europeni".
Pentru a `ndeplini concomitent ambele calit\]i, li -
teratura român\ ([i nu doar literatura) ar trebui s\
r\spund\ la câteva `ntreb\ri: ""Este de ajuns s\
te proclami singur "european" `n literatur\? Dar
dac\ nu e[ti recunoscut, nici pe departe, ca atare,
cum se `ntâmpl\ de cele mai multe ori? Nu este
adesea chiar ridicol\ mica noastr\ gloriol\ "euro-
pean\", pe care ne-o atribuim cu generozitate?
Unde sunt "dosarele de pres\" care ar confirma -
fie [i la acest nivel cantitativ - circula]ia euro-

pean\ efectiv\ a literaturii române?" Chestiunea
s-ar reduce, pân\ la urm\, la a rezolva dilema
raportului `ntre "valoarea absolut\" [i cea "de cir-

cula]ie" [i la

a realiza o politic\ realist\ de difuzare a literaturii
române, chestiune `nc\ nesolu]ionat\ de criticii,
istoricii [i teoreticienii literari de la noi, dup\ opinia
autorului. 

Am prezentat doar ideile din primul capitol al
c\r]ii lui A. Marino, ce con]in, in nuce, `ntreaga
problematic\ a manifestului pro-european. Tonul
vehement al renumitului comparatist român, pre-
cum [i actualitatea frapant\ a demersului s\u ar
trebui s\ ne pun\ serios pe gânduri. C\ci sim]im
cu to]ii c\ improviza]ia, lenea [i lipsa de unitate
ne condi]ioneaz\ mereu, a[a cum a remarcat [i
Herodot, pe care Marino `l citeaz\ netrunchiat,

spre nepl\cerea protocroni[tilor, care se reven-
dic\ de la el pentru a trâmbi]a o a[a-zis\ superi-
oritate româneasc\ de descenden]\ trac\.
"Progresul european nu poate fi realizat", afirm\
autorul, "decât prin munc\ tenace, continu\ [i
bine organizat\. La noi func]ioneaz\ `ns\ legea
etern\ a minimului efort [i a expedientului. Se
munce[te `nc\ prea pu]in la noi. Suntem, proba-
bil, `nc\ prea "contemplativi", prea "poetici", prea
"vis\tori-mioritici". {i nu chiar `ntâmpl\tor, "spiritul
faustic" este detestat [i el (de C. Noica, de pild\).
Totul se rezolv\, s-ar zice, de multe ori, de prea
multe ori, prea u[or, `n zona noastr\. O rela]ie, un
telefon, o recomandare, o interven]ie, o...vorb\
bun\ rezolv\ multe, foarte multe dificult\]i. Spiritul
activ, `ndârjit, mereu prev\z\tor, metodic [i
munca tenace, zi de zi, care se acumuleaz\
aproape mecanic, n-au, s-ar spune, nici teoreti-
cieni, nici partizani români convin[i". Ne
recunoa[tem din plin `n caracterizarea f\cut\ de
A. Marino, cei mai mul]i dintre noi. E timpul, deci,
s\ citim cu aten]ie manifestul s\u [i s\ `ncerc\m
s\ schimb\m ceva.

Adrian G. ROMILA
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ANOTIMPURI
um\rul aniversar al revistei
"Anotimpuri", scos cu prile-
jul `mplinirii a 40 de ani de
la `nfiin]area institu]iei,
cuprinde articole omagiale
dedicate scriitorilor Camil
Petrescu, Ion Vinea, com-
pozitorului George
Enescu, chimistului
Nicolae Teclu, pagini cu
probleme [i exerci]ii,
jocuri, divertisment. A[a

cum am remarcat [i la numerele ante-
rioare, calitatea revistei este peste
media celorlalte care apar `n jude]
datorit\ (probabil) selec]iei care o fac
redactorii ei sub coordonarea profe-
sorului Constantin Tom[a. Am re]inut
frumoase versuri semnate de Cristina
Cârnu, Mihaela Uglea, Radu Verman,

Matei Iurea , Alina Manolache [i
Mihaela Ciubotaru.

CRAI NOU
Revista elevilor de la {coala nr. 5

Piatra Neam] se deschide cu un
portret al poetului Mircea C\rt\rescu.
Talenta]ii elevi Anca Neagu, Andra
Cozma, M\d\lina Ilie, Diana Rotaru,
Laura Panoschi, Irina Leonte, Laura
Dr\niceriu, Adina Paraschiv, Andreea
Ciuperc\, Diana Scurtu semneaz\
frumoase texte `n proz\ [i poezie.
Olimpicii de pe ultima copert\ a revis-
tei s`nt frumo[i [i minto[i.

GENERA}IA 9
Am mai remarcat `n c`teva r`nduri

calitatea deosebit\ a revistei elevilor
de la {coala general\ nr. 2 Piatra
Neam], iar num\rul 7 al revistei nu
face excep]ie. Cu un cuv`nt de
deschidere semnat de profesoara

Cristea Monica, revista are un bogat
sumar: un portret Einstein semnat de
Simona Petrea, reportaje
"senza]ionale" ie[ite din pixul Luanei
Gafi]a, poezii de Ahmad Zakaria,
Andrei Nu]u, Anda Ignat, Andrada
Laz\r, Cristina Gicoveanu, o
emo]ionant\ scrisoare semnat\ de
Otilia Popescu, probleme de mate -
matic\ [i teste de inteligen]\ etc.

ORIZONTURI
OLIMPICE

Foaia "pentru minte, inim\ [i ...
limba român\", scoas\ la Roman cu
prilejul Concursului na]ional de limba
[i literatura român\, se deschide cu
articole semnate de personalit\]i con-
temporane importante precum prefec-
tul jude]ului, un secretar de stat din

MEC, profesorul univ. Ion Coja,

viceprimarul de Roman. Revista
cuprinde programul  concursului, ele-
vii din ]ar\ participan]i, programul
activit\]ilor.

e-am procopsit!
Avem: dischete,
casete, CD-uri, DVD-
uri, televizoare, cal-
culatoare, internet,
walkmanuri, CD
playere pe care le
purt\m pe strad\, la
serviciu, `n sta]iile de
microbuze, la plim-
bare. Ce mai, sun-
tem oameni moderni,
informa]i [i la curent

cu tot ce este nou!
Avem di t\ti! (sic!) (vorba

moldoveanului de peste Prut).
Mai mult de 2- 3 ore pe zi ne

abandon\m `n fa]a micilor
ecrane care ne ofer\, cu ge -
nerozitate, de la re]ete de sl\bit,
la variante de petrecere a
vacan]elor `n cele mai exotice
locuri din lume.

Serialele fac ravagii. ~n fa]a
televizoarelor stau lipite cu cele
mai puternice materiale adezive
bunicile, surorile [i mamele care
a[teapt\ cu sufletul la gur\ ca
vinova]ii s\ fie descoperi]i [i
pedepsi]i, cei buni s\ pun\ m`na
pe partea lor de avere, intrigan]ii
s\ fie dezmo[teni]i [i- `n final-
binele s\ `nving\. Re]eta este
u[or de recunoscut, cu toate
acestea, melodramele storc r`uri
de lacrimi, `nduio[`nd inimile
sensibile care descoper\ c\ [i
via]a lor seam\n\ cu un roman...

Elevii-mai ales- au dou\
op]iuni clare `n programele
mass- media: filmele de ac]iune
[i desenele animate, c\rora li se
adaug\, `n clandestinitate,
filmele cu bulin\ (desigur cele
interzise).

Dac\ la [coal\ `nv\]\torul
sau profesorul ofer\ informa]ii
timp de 4- 5-6 ore, televizorul nu
ostene[te s\ ofere cu o sus-
pect\ generozitate filme, mai
ales de o anumit\ factur\.

Palma, pumnul, pistolul,

gloan]ele, mitraliera, grenada,
racheta [i lansatorul de mine
sunt ingrediente prezente `n trei
sferturi din filme. S`ngele curge
`n valuri, str\zile din marile
ora[e sau din localit\]i necunos-
cute sunt pres\rate cu cadavre.
Spargerea unei b\nci, uciderea
unei familii pentru niscai b\nu]i,
sau lichidarea unor b\tr`nei sim-
patici pentru a ob]ine cifrul vre-
unui seif este deja un lucru
banal. {i cei de gr\dini]\ [tiu: c\
este `n]elept s\ vorbe[ti numai
`n prezen]a avocatului, c\ se
poate evada [i de la `nchisorile
de maxim\ siguran]\, c\ este
bine s\ dai tu primul pumn, dar
mai ales [tiu: c\ e bine s\ [tii
karate, s\-]i `nv`r]i picioarele [i
m`inile prin aer ca [i cum n-ar
mai exista gravita]ia terestr\.

Via]a eroilor de film trebuie
s\ fie musai palpitant\! F\r\
agresivitate [i sex, existen]a ar fi
fad\. De aceea regizorii includ `n
structura crea]iilor lor ingredi-
ente care sporesc `ncas\rile [i,
desigur, le m\resc, apreciabil,
contul din banc\. Ei ofer\,
urm\rind profituri ame]itoare, iar
spectatorii iau ceea ce li se
ofer\. Preiau tensiunea c\utat\
cu orice pre] [i pleac\ cu ideea
c\ via]a adev\rat\, via]a de din-
colo de ecran, are acelea[i ca -
racteristici.

Ei bine, NU! Armate `ntregi
de actori, regizori, scenari[ti [i
produc\tori nu v\d `n tine dec`t
persoana care pl\te[te biletul
sau abonamentul la internet [i
de pe urma c\reia se
`mbog\]e[te.

Nu te l\sa manipulat!
Durerea adev\rat\ este de
partea aceasta a p`nzei sau
ecranului.

Palma, pumnul, ghiontul pe
care tu le dai colegului sau unui
necunoscut nu mai sunt gesturi
mimate. Ele provoac\ durere iar

aceasta na[te suferin]\. Din
suferin]\ `nflore[te, ca o plant\
cu spini [i venin, ura. Dup\ ter-
minarea film\rilor, actorul care
tocmai a murit se ridic\ vesel c\
a terminat treaba [i pleac\ la o
pizza [i o bere s\ se destind\.

Omul `ns\, omul obi[nuit,
cel din via]a real\, odat\ ucis nu
se mai ridic\, pentru c\ via]a nu
este film. Nimeni nu [terge
hotarul dintre via]\ [i moarte. Ne
este permis nou\, s\ s\v`r[im
ceea ce nu putem crea?
Moartea cea adev\rat\ nu
`nseamn\ punct [i de la cap\t!
~nseamn\: sf`r[it, sf`r[it, sf`r[it!
Dac\ s`ngele de pe chipul acto-
rilor este bulion sau suc de ro[ii,
s`ngele care apare c`nd cineva
este lovit cu brutalitate, s`ngele
a[adar, nu poate fi substituit.
G`nde[te-te c\ durerea pe care
o provoci altuia s-ar `ntoarce
`mpotriva ta. Pentru oricare om,
o m\icu]\ a vegheat nop]i `ntregi,
a alinat fruntea plin\ de sudoare
`n orele c`nd boala [i-a f\cut loc
`n trupul pruncului, a dat suflet [i
carne pentru ca fiecare fiin]\ s\
capete trup [i suflet.

Prive[te, copile, c\tre
`nceputul `nceputurilor [i-L vei
vedea pe Iisus care

propov\duie[te iubire [i
`n]elegere `ntre oameni. Nu uita
c\ simbolul cre[tinit\]ii este
mielul, adic\ bl`nde]ea [i puri-
tatea.

Agresivitatea nu este dec`t o
modalitate de `ndep\rtare a
omului de fiin]a ideal\. O
secven]\ de film se poate relua
o dat\, `nc\ o dat\ [i `nc\, dar `n
via]\, este suficient\ o singur\
dat\, pentru ca fiin]a s\ dispar\
pe vecie sau s\ sufere `ntreaga
via]\. Uneori o singur\ lovitur\,
fatal\, poate aduce moartea,
chiar dac\ f\pta[ul n-a dorit
acest lucru. Dar nimeni nu mai
poate face nimic. C\in]a este
inutil\ [i po]i s\ duci `n suflet
`ntreaga via]\ regretul unui
moment de agresivitate.

Atunci c`nd `ntinzi m`na s\
love[ti, g`nde[te-te bine, dac\
nu cumva tu vei fi cel care
sufer\.

Via]a nu e film, copile!
Prof. Monica
S. CRISTEA

Text reprodus din revista
GENERA}IA 9
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reativitatea este o „zestre" pe care omul are
datoria s\ o cultive. ~n fond, tot ce s-a creat pe
lume, de-a lungul timpului , pleac\ din  acest  dar
divin.

Cenaclul literar „EUROCULTIN" de la
{coala Nr. 2 din Piatra-Neam] [i-a propus s\
dezvolte imagina]ia, puterea de analiz\ [i sin-
tez\, mobilitatea combinatorie a copiilor. Ace[tia
sunt stimula]i s\ construiasc\ cu ajutorul cuvin-
telor o lume aparte. ~n ciclul primar sau `n
ultimele clase de gimnaziu, elevii au primit cu
interes s\ intre `n spa]iul parfumat [i multicolor al

vorbelor, cele care alint\  sau sf\desc , laud\ sau mustr\.
Crea]iile realizate de copii au fost tip\rite `n revista [colii,

dar au participat [i la diverse competi]ii `n ]ar\ [i peste hotare.
~n primele 6 luni ale acestui an peste 30 de premii au

r\spl\tit talentul membrilor cenaclului amintit. Dintre acestea
10 au sosit de peste Prut, venind ca urmare a particip\rii la un
concurs din Zaim, jude]ul Tighina [i a altuia din Chi[in\u.

Ultimele diplome sosesc `ns\  din vechea capital\ a
Moldovei, Ia[i. Redac]ia Revistei „CRONICA" a organizat [i `n
acest an, pentru a 29 a oar\, concursul de crea]ie literar\ [i
art\ plastic\ „ AUTORI-COPIII ! Lumea ca metafor\ [i
culoare". Prichindeii-laurea]i de la {coala Nr. 2 sunt de fapt
trei... „prichindele". Ele au ob]inut premii dup\ cum urmeaz\ :

Poezie - locul I     -    IRINA NU}U,    Cl. a II a E
Proz\ -  locul I     -    ANA ROTARU,  Cl. a II a E

locul III   -    LUANA GAFI}A, Cl. a III a D
Dac\ primele dou\ [col\ri]e se afl\ la cea dintâi con-

fruntare de anvergur\ na]ional\, Luana  Gafi]a a ob]inut pre-
miul [i I la Concursul „FLORII-2005", organizat de Palatul
Na]ional al Copiilor [i Adolescen]ilor din Chi[in\u.

{i elevii de gimnaziu s-au remarcat,  la confruntarea
ie[ean\, atât  `n domeniul prozei  cât [i al poeziei. Dou\ pre-
mii I au fost ob]inute de c\tre: CRISTINA GICOVEANU pentru

N
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VIA}A NU ESTE FILM, COPILE!!!

REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE

COPIII NO{TRI
MINUNA}I

{I REZULTATELE
LOR LITERARE

Profesor, Monica S. CRISTEA,
EUROCULTIN, {coala Nr 2 cu clase I-VIII

(Continuare `n pag. 7)
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evista Grupului [colar
Roznov cuprinde eseuri
semnate de elevii Ioana
Athe[, Ana Ungureanu,
M\d\lina Leahu, Emilia
Teleuc\, versuri sub
semn\tura tinerilor creatori
Corina Cr\ciun, Diana
C\ldare, Loredana
Teleuc\, Adelina Costin,
octogenara  Maria Neac[u,
Aneta Sava, reportaje ale

elevilor Alina Simion, Elena Panaite [i
Ovidiu Rotariu. Cu o grafic\ de
excep]ie, revista liceenilor din Roznov
poate concura la un top al revistelor
[colare cu succes.

REFLEXE
Clubul copiilor din Z\ne[ti a scos

primul num\r al revistei "Reflexe", o
publica]ie care apare sub form\ de ziar
`n opt pagini, `n cea de gard\ semn`nd
directorul Stelian Grigore. Am re]inut
articolele referitoare la Cultura
Cucuteni, biserica "Sf`ntul Nicolae",
sala sporturilor sau groapa ecologic\.
Am remarcat talentul autorilor care
semneaz\ articolele, semn c\ la
Z\ne[ti se nasc viitorii ziari[ti de m`ine
ai jude]ului, gra]ie Clublui  Ecoturistic
"Munticelu" din comun\.

CR|I}E
Frumoas\ revista elevilor din

Vorona Nou\ a Boto[anilor pe care o
scot profesorii de aici, `ntre care
descoperim [i pe fostul nostru conci-

tadin profesorul Mihai Gicoveanu.
Poezia din revist\ este semnat\ de
Diana Liftan, proza de c\tre Bianca
Cost`n\ [i Alina Asavei, desene de

Tiberiu Hetriuc. Am re]inut reportajul
"Cerceta[ii din Vorona la Paris" [i
g`ndurile elevilor adunate sub titlul
"Ochii critici ai copiilor".

LABIRINT
Revista {colii nr. 5 Piatra Neam],

care apare semestrial, are un bogat
sumar `n care semneaz\ c`teva zeci
de elevi ai [colii. Pe l`ng\ frumoase
versuri [i proze semnate de elevi afl\m
curiozit\]i ale naturii, jocuri, desene,
ghicitori, anchete, reportaje. Am re]inut
c`teva nume de elevi talenta]i: Clara
Isarie, Andrei Baltag, Raluca
Tabacaru, Anda Foc[\neanu, Adina
Petrescu, Ana Noghi, Drago[
P\uceanu, Adriana Letos, Enea Vlad
[i al]ii. Frumoas\ fotografia de pe ulti-
ma copert\ din care deducem c\ la

aceast\ institu]ie de `nv\]\m`nt gim-

nazial uniforma este la loc de cinste.

ML|DI}E
LITERARE

DISTAN}A
Lini[tea acoper\ fiecare fo[net,
~l macin\...
Aerul absoarbe sunetele,
Chiar [i marea se stinge `n lini[te,
Totul tace-n nimic.
O pedeaps\ singur\ `[i vede de drum.
Ea e distan]a,
Strat peste strat, f\r\ sf`r[it,
Din centrul inimii
C\tre dragostea de departe.
Nu exist\ lumin\ care s\-]i ajung\ p`n\ la
g`nduri.
Tr\iesc `ntr-un vis de dragoste `nchis
Care `mi tulbur\ g`ndurile
{i m\-nf\[oar\...
M\ afund `n trecutul nostru
~ncet, pl\p`nd [i f\r\ speran]\.
Pedeapsa e distan]a.

Oana- Cristina NICHITEAN
Liceul "Vasile Sav"- Roman

POETULUI
~n taina nop]ii- ntunecate
Te pierzi mereu, [i-atunci iei seama
C\ via]a ta se pierde-n v`nt,
Ca de pe-o hain\ veche, scama.

~]i aminte[ti c`nd tu pe oameni
~i prosl\veai `n rime multe?
Erai vestit pentru poeme,
Acum te pierzi `n rime surde.

O, tu, poet nebun
Nu te-ai g`ndit c\ via]a trece ca un fum,
Iar ale tale versuri dulci,
Se vor preface toate-n scrum?

~n taina nop]ii-ntunecate,
Te pierzi mereu pe-al vie]ii drum,
La fel ca versurile tale
{i via]a ta este tot scrum.

Diana- Elena CARP
Liceul "Vasile Sav"- Roman

FRUNZA SUNT EU
Eu nu-s dec`t frunza
C\zut\ pe c\rare
Pe care v`ntul toamnei
O duce-n alt\ zare.
Dar ce-ar putea s\-nsemne
amar...
O frunz\ mai pu]in,
C`nd tot P\m`ntul este
De at`tea frunze plin?

Alexandra DASC|LU
{coala Nr. 1 Roman

NONPOEZIE
Am pus cuvintele s\ ucid\
rima, ritmul [i strofa.
Am chemat, mai apoi, `n ajutor
ritmul interior.

Am pironit `n cuie versurile,
am `nmorm`ntat strofele,
iar `n urma unui cutremur
formal
am g\sit adev\rul din lume
pu]in cam fatal.

Zadarnic `ncerci s\ cite[ti
printre r`nduri
C\ci noaptea s-a[az\ pe
pleoape...
Cuvinte, cuvinte, cuvinte...
Purtate de v`nt [i de ape.

Augustin- Cristian GABOR
Liceul Franciscan Roman

PL~NG
M\ uit... v\d... [i pl`ng
Din os curge s`nge,
Un spin `n]eap\, str\punge.
M\ uit... v\d... [i pl`ng,
M`inile frumoase zdrobite
De cuie lungi, ascu]ite.
M\ uit... v\d [i pl`ng,
Inima-]i sf`nt\ r\pus\
De suli]a p\catului...
M\ uit... v\d... [i pl`ng
M\ `ntreb: de ce? pentru cine?
{i-atunci pl`ng... pentru mine.

Cornel MATEI
Liceul Franciscan Roman

ARTE & MESERII - ROMAN
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lasa I... doamna `nv\]\toare,
[colari, c\r]i, caiete, b\nci...
o nou\ etap\ a vie]ii! O feti]\
cu ghiozdan `n spate se
`ndreapt\ cu team\, cu
emo]ie, dar [i cu speran]\ [i
`ncredere spre Z`na ~n]elep-
ciunii, frumoas\, z`mbitoare,
cald\. Doamna `nv\]\toare e
cea care `i va dezv\lui tainele
c\r]ilor. Va citi singur\!...

Timpul a transformat `n
amintire minunatele clipe petrecute `n
sala de clas\... Feti]a din prima banc\ de
la geam a[tepta cu ner\bdare un nou joc
`n fiecare zi: domnul doctor venea, iar ea
ascult\toare deschidea gura [i spunea:
Aaa!...; se mira c`nd Z`na spunea at`t de
frumos povestea: Ooo! Ce frumos!; imita
[arpele: Ssss!... ori b\taia v`ntului: V`jjj!...
Cu b\t\i din palme, cu m`nu]a sub b\rbie
a `nv\]at propozi]ii, cuvinte, silabe,
sunete. {i credea c\ totul e o joac\! Nici
n-a realizat c`nd a citit prima ei poveste.
{i totul datorit\ ei, Z`nei ~n]elepciunii.
Atunci s-a hot\r`t: va fi [i ea
`nv\]\toare!...

... {i visul prinde contur... O adoles-
cent\ cu pletele `n v`nt alearg\ cu
aceea[i ner\bdare [i emo]ie spre clasa I,
doar c\ acum este elev\ la Liceul
Pedagogic [i va sus]ine prima ei lec]ie. ~n
ochi[orii copiilor reg\se[te aceea[i curi-
ozitate [i a[teptarea pe care le avea la
v`rsta lor. Acum, pentru o or\, se identi -
fic\ cu Z`na ~n]elepciunii. Trebuie s\ dea
totul! {i nu e u[or! Acum [tie c\ de un joc
se leag\ povestea literelor! Domnul doc-
tor vine cu un scop precis, acela de a-i
`nv\]a pe copii vocala "a", urm`nd s\ aso-
cieze sunetului litera corespunz\toare,
imitarea [arpelui [i a v`ntului `i ajut\ s\
pronun]e corect sunetele...

{i povestea nu se opre[te aici...
Glasuri de copii, fundi]e, ghiozdane,
flori... O alt\ clas\ I!... {i `nv\]\toarea e
Ea!... Se reg\se[te `n privirea fiec\rui
[colar...

~nv\]\toarea prive[te `n ochii lumino[i
ai elevilor s\i [i se `ntreab\ dac\ este sau
va fi vreodat\ Z`na ~n]elepciunii...

Inst. Elena CARAIMAN
Inst. R\di]a BEJENARIU

C

Z~NA
~N}ELEP-

CIUNII

REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE

Pagin\ literar-artistic\ realizat\ de
prof. Valerian PERC| [i prof.

Daniela PREPELI}|



FOCUL
DE VAR|

Soarele a f\cut cu o raz\
Un semn
{i a poruncit florilor :
-Petale deschide]i u[or
{i-n jur a[terne]i un covor
De gânduri curate [i dor !
Soarele [i-a chemat un m\nunchi

de raze
{i le-a poruncit:
-Iat\ lanul de grâu,
Coace]i `n grab\ spicul auriu!
Nu-l frânge]i
{i nu-l culca]i la p\mânt,
L\sa]i-l s\ unduie-n vânt!
Soarele [i-a adunat toate razele
{i le-a poruncit :
Plimba]i copiii 
Pe nisipul fierbinte al plajelor
Sc\ldate de valuri gr\bite !
Da]i-le putere [i gânduri curate
{i mul]i prieteni
Cu care s\ le-mpart\ .

Ruxandra  SECAR|,
cl. a III a D

LUMEA
O lume mare
Sau o lume mic\,
O lume vesel\
Sau o lume trist\,
O lume frumoas\
Sau o lume urât\,
Nu se [tie
Pe ce c\rare
Vei porni `n via]\.
To]i avem un rost
{i trebuie
S\ ne `mplinim
Destinul .

Florentina TUDOSE,
casa a II- a E

S.O.S
M-am speriat!
Am dat peste cuvinte !
Unul câte unul m-au amenin]at.
Le-am a[ternut pe hârtie,
Pentru a le purta de grij\.

Le-am oferit prieteni,
Prea mul]i,
~ncât
Tot ce pot spune acum
Sunt cinci cuvinte,
Acestea sunt :
Ajutor! 
M\ `nec printre cuvinte !
E un S.O.S !

Irina NU}U,
clasa a II-a E  

GÂND
El este mai t\cut
Eu sunt mai vorb\rea]\.
El este mai retras
Eu sunt mai `nfipt\.
El este mai cuminte
Eu sunt.......la fel de cuminte.
El merge la biseric\
Eu merg la cenaclu.
El are `ntotdeauna dreptate
Eu am dreptate din când `n când.
Când m\ trezesc,
Hop, apare [i el.
Când merg la [coal\
E al\turi de mine,
Când am f\cut pojar,
Na, s-a `mboln\vit [i el !
Of, omul acesta se ]ine de mine

Ca un scai  !
Ce s\ fac,
Nu pot schimba destinul !
Acum trebuie s\ vi-l prezint
Iat\,
El este fratele meu geam\n.

Irina NU}U,
clasa a II- a E

TRECERE
Azi e zi de doliu
Domnul m-a spânzurat de cuvânt.

PROVOCARE
De atâta dragoste
Trupul meu
{i-a schimbat
Starea de agregare.
Nu vii s\ m\ bei ?

UITARE
Am cerut uitare
Atât cât s\ pot lep\da de pe mine
Ceea ce am fost.

Azi,
Când m\ `nec `n ea,
Nici inima nu mai [tie
De ce bate.
Ieri durea,
Dar cel pu]in [tiam c\ tr\iesc .

Alexandra NU}U,
absolvent\,

din volumul premiat de Uniunea
Scriitorilor FIRIMITURI DE CUVINTE

LITERELE
CERULUI

Prima liter\
A alfabetului Lui
A fost iubirea.
A doua-
T\mâia ce arde.
Urm\toarele dou\ au fost:
Respectul [i frica.
Restul nu le [tiu,
Dar am timp-
O via]\
Sau poate dou\,
Pentru a le afla.

IUBIREA
Iubirea-[i pune amprenta
Pe ochi.
Iubirea-[i pune amprenta,
Pe prim\var\.
Iubirea-[i pune amprenta,
Pe cuvânt
{i zboar\ al\turi de mine
Prin visul
Ap\rut timpuriu.

AL DOILEA
EU

Nu sunt `mp\r\teasa Elena
De[i m\ numesc
Elena.

{i nu sunt destul de cre[tin\,
De[i m\ numesc Cristina.
Nu pot `n]elege iubirea
Lui Dumnezeu
Pentru c\ vorbesc `n ore
{i [tiu,
Chiar dac\ n-a[ vorbi,
Tot n-a[ `n]elege!
E prea mult\ filozofie
~ntr-o singur\  or\
De rug\ciune!
Poate o va `n]elege
Al doilea eu. 

Cristina GICOVEANU,
clasa a VIII-a D
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EUROCULTIN - {coala Nr. 2 Piatra- Neam]

COPIII NO{TRI MINUNA}I
{I REZULTATELE LOR LITERARE

(Urmare din pag. 5)

oezie [i DIANA VASILE pentru proz\. Ambele sunt absolvente ale clasei a VIII a , Diana fiind chiar [efa
de promo]ie care a `ncheiat ciclul de `nv\]\mânt cu media 10. Tot pentru poezie SIMONA PETREA [i
RUXANA  H|ISAN au ob]inut premiul al II-lea.

Num\rul 5 din luna mai al revistei ie[ene, `n care s-a publicat palmaresul concursului, a cuprins [i
crea]ii  ale laurea]ilor. Din cenaclul nem]ean au ap\rut texte semnate de: Irina Nu]u, Cristina Gicoveanu
[i Diana Vasile.

De altfel Cenaclului „EUROCULTIN" i-a fost decernat premiul I pentru calitatea lucr\rilor cu care s-a
`nscris `n competi]ie. Nici revista GENERA}IA 9 nu a fost trecut\ cu vederea. Jurnali[ti  „de - adev\ra -
telea" au atribuit, ca [i la edi]ia anterioar\, premiul I  acestei publica]ii [colare. Dac\ ziari[ti cu state vechi
de plat\ au apreciat munca micilor jurnali[ti de la {coala Nr.2 din Piatra-Neam], `nseamn\ c\ cei 13
membri ai colectivului redac]ional [i-au f\cut pe deplin datoria.

~n ziua când la Ia[i se decernau premiile Revistei „CRONICA", la Bucure[ti, la Uniunea Scriitorilor,
se acorda premiul pentru debut   ALEXANDREI NU}U ,fost\ membr\ a cenaclului „EUROCULTIN" ,`n prezent absol -
vent\  a Colegiului  Militar Liceal „{tefan cel Mare" din Câmpulung- Moldovenesc.  Placheta  de versuri [i proz\, inti-
tulat\ FIRIMITURI DE CUVINTE are prefa]a semnat\ de  profesoara Monica S Cristea , care `ndrum\ [i `n prezent
cenaclul din unitatea [colar\ amintit\. ~ntre Irina [i Alexandra Nu]u nu este o coinciden]\ de nume. Laureatele sunt
surori [i ambele au debutat `n paginile revistei APOSTOLUL.

FLORI
DE MUNTE

evista Colegiului "Petru
Rare[" din Piatra Neam],
care apare sub form\ de
carte, se deschide cu un
eseu despre reformele ale
`nv\]\m`ntului din unele
state europene. ~n revist\
semneaz\ articole profe-
sorii de la toate disciplinele
[colare, s`nt publicate
teste, probleme [i exerci]ii
de matematic\, anchete
`ntre elevi. Am re]inut

poeziile semnate de Anca Cojocaru [i
Florina Botez, "perlele" lui Mihai
Botez, foarte utilele teste psihologice
pentru copii [i p\rin]i. O revist\ foarte
serioas\, cu articole incitante [i scrise
corect [i care ar fi normal s\ circule `n
toat\ ]ara prin chio[curile Rodipet.

ARIPI
DE GÂND

{coala nr. 1 din Roman scoate o
frumoas\ revist\, ajuns\ la nr. 8, `n
care colaboratorii permanen]i s`nt ele-
vii de la gimnaziu, sub coordonarea
profesoarei Laura Ciobanu.  O intere-
sant\ anchet\ face printre profesori
eleva Roxana Cozma. Alexandra
Dasc\lu scrie despre fericire, M\lina
Bulai semneaz\ o proz\ intitulat\
"Urme pe z\pad\", curiozit\]i [i
maxime semneaz\ elevii Ionela
Samoil\, Alina Catan\ [i Loredana
Marcovici. Merituo[ii olimpici ai [colii
s`nt men]iona]i `n paginile  4, 5 [i 6 ale
revistei, iar `n pagina 18 citim texte de
umor.

NOI
Liceenii de la Grupul [colar

roma[can "Vasile Sav" public\ o
revist\ `n care semneaz\ deopotriv\
dasc\li [i elevi. Sub o tehnoredactare
de execp]ie citim articole despre isto-
ria ]\rii, natur\ [i s\n\tate, sport [i

matematic\. Paginile literare s`nt
semnate de elevii Cristina Nichitean,
Diana Carp, Silviu D\n\il\, Ioana
D\n\il\. Am re]inut reportajul semnat
de {tefan Boanghen\, interviurile
Ioanei D\n\il\, eseul semnat de
R\zvan Diaconescu. ~nc\ o revist\
care nu poate lipsi `ntr-un eventual
top al revistelor [colare din jude] [i
care candideaz\ pentru un loc frun-
ta[.

DOR DE
AD~NCIMI

Revista elevilor de la {coala nr. 7
Roman se deschide cu un articol
omagial dedicat lui George Enescu.
Frumoase legende semneaz\ elevii
Iuliana Berza, Alis Sohoreanu, Vl\du]
V`rlan [i Cristina Sosoi la rubrica
"Ispita cuv`ntului", iar Diana
Z\podeanu ne pune inteligen]a la

`ncercare prin c`teva aritmogrife
tema tice. Revista omagiaz\ prin
c`teva articole pe Jules Verne, scri-
itorul genial serbat `n acest an de
UNESCO.

ORIZONTURI
Ap\rut\ sub semn\tura semi-

nari[tilor de la Liceul romano-catoloc
din Roman, revista "Orizonturi" pu -
blic\ articole cu tematic\ religioas\.
Talenta]ii elevi care colaboreaz\ la
revist\ semneaz\ articole de art\
plastic\, muzic\, recenzii, poezii,
[tiin]\ etc. Sub rubrica "Cronic\" s`nt
notate toate activit\]ile importante
petrecute `n liceu pe parcursul unui
trimestru [colar. Frumoase [i pil-
duitoare s`nt notele semnate de Mihai
Ro[ea]\, Alexandru Chinez, Iulian
Ghiuzan, Dan V\t\m\nelu, Cristian
M\ri[c\ [i Marius Minu].

REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE
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PARTE DE CARTE

ineri, 20 mai 2005, `n
cadrul Seminarului
Teologic „Sfântul Francisc
de Assisi"- Roman s-a
desf\[urat, sub patronajul
Academiei Române,
Simpozionul interjude]ean
„Aria curricular\ Om [i
societate - valen]e forma-
tive [i integrarea `n
Uniunea European\" orga-

nizat de Inspectoratul {colar
Jude]ean Neam] [i de Societatea
Geografie din România, filiala Neam].
Din partea Ministerului Educa]iei [i
Cercet\rii au participat Inspectorii
Generali prof. univ. dr. Nicolae Ilinca [i
prof. Doru Dumitrescu. Parlamentul
României a fost reprezentat de  prof.
Vasile Pruteanu, deputat de Neam] [i

ing. {erban Str\til\, senator.
Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean
Neam], Valeric\ Fr\]il\ a transmis
mesajul autorit\]ilor locale.

~n deschiderea lucr\rilor,
Excelen]a Sa,
Monsenieur Petru
Gherghel a oficiat o
slujb\ de Te Deum.
Din cuprinsul activit\]ilor men]ion\m
urm\toarele interven]ii: prof. drd.
Dorina Lumini]a Drexler, Inspector
{colar General al I{J Neam] -
„Predarea istoriei `n secolul XXI"; prof.
Victor Grigorescu, inspector [colar de
specialitate la I{J Neam] - „Predarea
geografiei `n secolul XXI"; Petru
Gherghel,  episcopul Romano-Catolic
de Ia[i; pr. dr. Maximilian Pal, pr.
provincial Ion Ciuraru  au ar\tat rolul

Bisericii `n procesul de integrare euro-
pean\; directorul Seminarului
Teologic Ortodox „Veniamin Costachi"
M-rea Neam], pr. prof. Ioan Mihoc a
subliniat unele riscuri morale  ce pot

ap\rea `n momentul integr\rii;
Decanul Facult\]ii de Geografie Ia[i,
prof. univ. dr. Constantin Rusu a
prezentat oferta educa]ional\ a insti-
tu]iei pe care o conduce ar\tând [i
implica]iile reformei `nv\]\mântului
superior asupra geografiei `n
`nv\]\mântul preuniversitar.

Prof. Eugen Palade responsabil al
Departamentului de Integrare
European\ din Centrul Educa]ia

2000+ [i prof. dr. Octavian Mândru]
de la Institutul de {tiin]e ale Educa]iei
au prezentat programul educa]inal
Procesul Lisabona- restructurare arii
curriculare;  

Pr. prof. Dorin
Ploscaru [i prof.
drd. Mihai Floroaia
({coala „Spiru

Haret" P. Neam]) au prezentat
lucrarea „Religia `n era globaliz\rii" a
distinsului prof. univ. dr. Andrei Marga
de la Universitatea „Babe[-Bolyai" din
Cluj-Napoca;

~n `ncheiere, preotul Carlo Savini
(Italia) a prezentat cartea de versuri
„Arborele `n]eleptului" a lui Gaetano
Camillo.

Geografic, istoric, spiritual,
România face parte din Europa. Rolul

major revine ast\zi [colii [i Bisericii `n
preg\tirea societ\]ii române[ti `n ve -
derea integr\rii europene. Europa
unit\ reprezint\ `mp\rt\[irea unor va -
lori. Mai mult ca oricând se resimte
con[tiin]a unit\]ii valorilor.
Diferen]ierea [i autonomia trebuie
protejate. ~n contextul globaliz\rii
exist\ nevoia de contrapondere a
contextului na]ional.     

Acest simpozion face parte din
seria manifest\rilor cultural-educative
menite s\ preg\teasc\ [coala [i soci-
etatea româneasc\ pentru aderarea
la Uniunea European\.

Drd. Mihai FLOROAIA,
profesor la {coala „Spiru

Haret" P. Neam]

V

Eveniment editorial la Piatra Neam]
ac\ se recunoa[te `n
general, c\ românul e
n\scut poet, tot at`t
de adev\rat e faptul
c\ lingvi[tii sunt mai
rari.

Acesta este unul
dintre motivele pentru
care salut\m apari]ia
lucr\rii "Tradi]ie [i
inova]ie `n morfologia
limbii române",

apar]in`nd Adrianei- Z`na Ioni]\.
Cartea a fost lansat\ joi, 26

mai 2005, `n Sala Cupola a
Bibliotecii Juede]ene "G.T.
Kirileanu", `n prezen]a unui public
numeros.

Lucrarea a fost publicat\ sub
auspiciile Casei Editoriale
"Demiurg", Ia[i, al c\rei director,
doctor Alexandrina Ioni]\, a ]inut
s\ precizeze c\ `ngrije[te
"Colec]ia Lingua", consacrat\
lucr\rilor de lingvistic\ [i coordo-
nat\ de profesorul universitar doc-
tor Constantin Frâncu. Aceast\
colec]ie num\r\ deja peste 28 de
titluri, printre care se `nscrie [i

lucrarea de fa]\.
Referentul lucr\rii, profesoara

Mariana Nadler, de la Colegiul
Na]ional "Calistrat Hoga[", din
Piatra- Neam], a propus o lectur\
interpretativ\ realizat\ cu aten]ie
[i fundamentat\ pe o bogat\
experien]\ didactic\.

Aprecierea volumului a fost
confirmat\ [i de lectorul universi-
tar doctor Ecaterina Cre]u de la
Facultatea de Litere a Universit\]ii
Bac\u, care a vorbit despre ger-
mina]ia lucr\rii [i despre procesul
de cristalizare a acesteia.

Printre invita]i s-a num\rat [i
inspectorul general al ISJ Neam],
profesor Dorina Lumini]a Drexler,
care a l\udat efortul autoarei.
Participarea la astfel de mani-
fest\ri prezint\ o garan]ie a faptu-
lui c\ domnia sa apreciaz\ va -
loarea.

Momentul cel mai a[teptat al
lans\rii l-a constituit interven]ia
profesorului doctor universitar
Corneliu Dumitriu de la Facultatea
de Litere a Universit\]ii "Al. I.
Cuza", din Ia[i, coordonatorul

tezei de doctorat a autoarei, a
c\rei materializare o reprezint\
volumul de fa]\. Domnia sa a
insis tat asupra importan]ei unei
astfel de lucr\ri `n peisajul [colii
de gramatic\ de la Ia[i, lucrarea
aliment`nd orizontul de a[teptare
al mai multor categorii: profesori,
studen]i sau elevi.

~n concluzie, lucrarea
Adrianei- Z`na Ioni]\ se
adreseaz\ acelora care vor s\
aprofundeze sistemul gramatical
al limbii române.

Inten]ia autoarei a fost aceea
de a oferi un model contemporan
de analiz\ [i de interpretare a
fenomenului lingvistic.
Men]in`ndu-se `n perimetrul teori-
ilor, autoarea solicit\ un lector pro-
fesionist, dispus sau nu s\
`mp\rt\[easc\ opiniile domniei
sale.

Consider\m c\ acesta este
principalul merit al lucr\rii de fa]\:
cititorul poate judeca singur
realit\]ile lingvistice, cartea fiind
doar un punct de reper, un stimul.

Conceput\ pentru a veni `n

sprijinul speciali[tilor, cartea pro -
pune o variant\ algoritmic\, clar\,
necesar\ unei preg\tiri intensive.
riguroase pentru ora de curs sau
pentru examene.

Printre elementele de ]inut\
ale lucr\rii, putem enumera: acu-
rate]ea abord\rii dihotomiei
tradi]ie/ inova]ie, discutarea unor
fapte de limb\ controversate, for-
mularea pertinent\ a concluziilor,
vehicularea informa]iei consis-
tente, prin consultarea unui bogat
material bibliografic.

~n finalul lucr\rii, autoarea `[i
exprim\ convingerea c\ a reali -
zat, pe c`t posibil, analize f\r\
rest, sub rezerva c\ "adev\rul
este al locului, al timpului [i al
omului".

Lucrarea trebuie salutat\ ca
un eveniment av`nd consecin]e
benefice. F\r\ preten]ii exhaus-
tive, ea deschide un teren de
cercetare interesant.

Prof. Cristina
NECUL|E{
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O PERSPECTIV| INEDIT|
ASUPRA MORFOLOGIEI LIMBII ROMÂNE
emnal\m apari]ia unei foarte
interesante teze de doctorat a
dnei Adriana- Z`na Ioni]\, profe-
soar\ la Colegiul Na]ional
"Calistrat Hoga[", Piatra- Neam],
la Casa Editorial\ Demiurg, Ia[i,
2004 TRADI}IE {I INOVA}IE ~N
MORFOLOGIA LIMBII
ROMÂNE.

Aceast\ carte propune o
perspectiv\ inedit\ asupra mor-
fologiei limbii române `ntre
tradi]ie [i inova]ie. ~n contrast cu
cercetarea de factur\

tradi]ional\, ea promoveaz\ o viziune radical
diferit\, `n care centrul de greutate al pre-
ocup\rilor se mut\ de la interesul acordat
exclusiv normei reperului canonic, la evalu-
area tendin]elor generale ale evolu]iei sis-
temului morfologic. Morfologia reprezint\
compartimentul cel mai bine structurat al lim-

bii, `n vreme ce, se [tie, vocabularul este
extrem de permeabil la influen]e str\ine; este
un subsistem al limbii aflat `n continu\
mi[care, sensibil la realitatea vie]ii (vezi influ-
en]ele franceze, germane, [i mai nou,
engleze!) Aceast\ zon\ de instabilitate
genereaz\ energiile care asediaz\ por]ile
limbii, provoc`ndu-i iner]ia [i amenin]`ndu-i
conservatorismul. {i limba român\ este o
limb\ conservatoare `n structura ei intim\.

Cartea aceasta place tocmai pentru c\
discursul [tiin]ific nu st\ sub semnul unei
urgen]e apocaliptice. Exist\ destui observa-
tori culturali care [i-au arogat condi]ia de cer-
beri ai normelor. Din fericire, lingvi[tii [i-au
p\strat firea. Cartea subliniaz\ cu inteligen]\
importan]a abaterii ca factor de evolu]ie a
limbii [i investigheaz\ cu acribie fenomenele
de indisciplin\, atitudinile de sfidare a ordinii.
Pentru a ob]ine ordinea este necesar s\ to -
lerezi dezordinea, fluidul f\r\ de care nici un

sistem nu se poate men]ine activ, [i p`n\ la
urm\, utilizabil.

A[a `nc`t, teza aceasta de doctorat este
un exerci]iu de normalitate [i de luciditate
`ntr-un moment de neast`mp\r problematic [i
problematizant al culturii române.

Evident, cartea se adreseaz\
speciali[tilor- ceilal]i, vorbitorii utilizeaz\
limba `n func]ie de circumstan]ele
emo]ionale, sociale etc., oblig`nd-o s\ le sa -
tisfac\ cerin]ele. 

~[i va p\stra limba român\ individuali-
tatea?

La aceast\ grav\ `ntrebare, cartea for-
muleaz\ un posibil r\spuns. Validat de
rigoarea [tiin]ific\ [i de dimensiunea exhaus-
tiv\ a cercet\rii.

Este un eveniment cultural notabil `n
via]a spiritual\ a ora[ului nostru [i nu numai!

Prof. Mariana NADLER
Colegiul Na]ional "Calistrat Hoga["

S
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TRADI}IE {I INOVA}IE
~N MORFOLOGIA LIMBII ROMÂNE

emnal\m apari]ia
lucr\rii „Secretele
Evului Mediu.
S o c i e t a t e ,
p o l i t i c \ ,
economie [i
religie `ntr-un
mileniu de isto-
rie", a lui
Ludovico Gatto,
tradus\ de
Constantin Vlad
[i editat\ de BIC

ALL, Bucure[ti, 2005.
Autorul, profesor de istorie

medieval\ la Universitatea „La
Sapienza" din Roma, a elabo-
rat studii de metodologie a isto-
riei Evului Mediu (1/4 atelier
del medievista, Viaggio intorno
al concetto de Medioevo), de
istorie general\ a Evului Mediu
(Le invasioni barbariche, Le
grandi invasioni del Medioevo,
Le crociate) [i de istorie  a
Italiei medievale (1/4 Italia nel
Medioevo, 1/4 Italia dei
Comuni e delle Signorie).

Utilizând numeroase
izvoare documentare [i o bogat\
bibliografie `n domeniile
politic\, teologie [i economie,
profesorul Ludovico Gatto
prezint\ cu rigoare [tiin]ific\ [i
cu o mare putere de evocare
vitalitatea extraordinar\ a unui
mileniu de istorie. Ceea ce s-a
petrecut `n Evul Mediu consti-
tuie istoria unei civiliza]ii com-
plexe, leag\nul multor limbi
vorbite ast\zi `n Europa, al
unor institi]ii existente [i `n
zilele noastre, al  unei spiritu-
alit\]i `nc\ vii. ~ntreg con]inutul
c\r]ii este prezentat concis,
a[ezat `ntre dou\ `ntreb\ri: „Ce
Ev Mediu p\str\m?" [i „Evul
Mediu este salvat?"
Evenimente precum: schisma
de la 1054, reforma eclezias-
tic\ din secolul al XI-lea, cruci-
adele, deciziile majore ale unor
papi, umanismul, rena[terea,

marile descoperiri geografice
etc. g\sesc argumente logico-
[tiin]ifice `n contextul politic [i
cultural al epocii. Toate aces-
tea fac posibil accesul la infor-
ma]ii [i a celor mai pu]in aviza]i
`n domeniul istoriei medievale.

Timp de mai multe secole,
numero[i istorici, umani[ti, ilu-
mini[ti, pozitivi[ti, ideali[ti au
exprimat o opinie negativ\
despre epoca medieval\ criti -
cându-o, blamându-o sau chiar
respingând-o. Prin modul de
abordare al problematicii, L.
Gatto d\ o cu totul alt\ fa]\
acestei epoci. Din Evul Mediu
s-au impus dou\ lucruri, subli -
niaz\ autorul: `n primul rând
marea vitalitate a epocii care,
departe de a fi barbar\ [i
`ntunecat\, `mbinat\ de
fanatism, dup\ cum o
socoteau unii, a str\lucit `ntr-o
lumin\ proprie, iar `n al doilea
rând, numeroasele puncte de
contact spirituale, politice, eco-
nomice [i culturale care au unit
acea perioad\ cu zilele noas-
tre.

~n finalul studiului, `ntr-o
Cronologie esn]ial\, prezint\
`n[iruirea principalelor eveni-
mente din istoria omenirii
`ncepând cu b\t\lia de la Pons
Milvius [i `ncheind cu anul
1527 când trupele lui Carol al
V-lea au jefuit Roma.

Considerând c\ lucrarea
de fa]\ vine `n `ntâmpinarea
multora aducând r\spunsuri la
majoritatea problemelor mult
discutate din Evul Mediu, o
recomand cu c\ldur\ tuturor
celor interesa]i de perioada
istoric\ sus-men]ionat\.

Drd. Mihai
FLOROAIA,

profesor la {coala
„Spiru Haret"
Piatra Neam] 

S

Ludovico Gatto, Ludovico Gatto, 
Secretele

Evului Mediu,
Editura BIC ALL,  Bucure[ti, 2005

„Aria curricular\ Om [i societate -
valen]e formative [i integrarea `n Uniunea European\"
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u prilejul `mplinirii a
40 de ani de la
`nfiin]are, Grupul
[colar de chimie a
editat un volum
omagial `n care
semneaz\ fo[ti
elevi ai liceului,
cadre didactice,
elevi. Un album `n
care `[i deap\n\

amintiri personalit\]i presti-
gioase ale acestei institu]ii
[colare precum Adrian Alui
Gheorghe, Vasile Spiridon, Ion
Cârnu [i al]ii. Am re]inut din
amintirile scriitorului Adrian

Alui Gheorghe: "Dac\ ar fi s\
scriu vreodat\ niscai memorii,
de[i vanitatea asta nu
pare s\ fie `ntre cele care
m\ `ncearc\, a[ putea s\
vorbesc despre acea
perioad\ de la Grupul
[colar de chimie ca
despre starea care a
avut-o Adam dup\ izgo-
nirea din Rai pe coclaurii
p\m`nte[ti. Numai feri-
cirea nu l-a `ncercat.
Atmosfera era de
supravie]uire, la limit\,
sensibilitatea era amen-
dat\, bruscat\, ironizat\,

era considerat\ un handicap
cu care veneai din copil\rie, de

acas\, de care trebuie s\ scapi
ca de o ru[ine".C

a sf`r[itul lunii
aprilie 1943 s-au
desf\[urat, la
Sibiu, lucr\rile
Congresului pro-
fesorilor din
România, la
care a participat
[i o delega]ie din
Piatra- Neam],
condus\ de

Victor }\ranu, directorul
{colii Normale de B\ie]i.

Revenind `n localitate, a
fost convocat\ Plenara
Asocia]iei Profesorilor
Secundari, pentru "vineri, 13
mai, ora 18", av`nd la
Ordinea de zi, "Darea de
seam\ a delega]iei prezente
la Congresul de la Sibiu",
unde Victor }\ranu luase
cuv`ntul.

Materialul a fost prezen-
tat de profesorul George U]\,
vicepre[edintele Asocia]iei,
care de la `nceput, subliniind
importan]a evenimentului, a
precizat c\, "de la acest con-
gres, dat fiind tematica lui,
prestigiul corpului didactic din
`ntreaga ]ar\ a ie[it `nt\rit".

Referindu-se la
interven]ia lui Victor }\ranu
la lucr\rile Congresului,
George U]\ a spus: "dl.
pre[edinte al sec]iei pietrene,
profesorul Victor }\ranu a
eviden]iat bun\ activitatea
cultural\ a profesorilor din
localitate, ecoul `n r`ndul
oamenilor a conferin]elor
]inute de membrii sec]iei
noastre".

~n ceea ce prive[te pre-
miile de virtute [colar\,
selectarea elevilor nevoia[i
se afl\ `n plin proces,
r\m`n`nd doar pu]ine [coli s\

recomande pe elevii ale[i
pentru a primi premiile
desemnate.

~n acela[i timp, condu -
cerea Asocia]iei a f\zut apel
la cadrele didactice, s\ fac\
propuneri cu privire la elabo-
rarea noii legi a `nv\]\m`ntu-
lui secundar [i a programelor
analitice, ele fiind "depuse `n
scris la secretarul sec]iei,
profesorul Haralambie
Mih\ilescu de la Liceul "Petru
Rare[".

~n cadrul plenarei s-au
f\cut propuneri `n leg\tur\ cu
organizarea unei excursii `n
Transnistria, acolo
bucur`ndu-se de sprijinul lui
Victor Andrei- conferen]iar
universitar dr., fost profesor la
{coala Normal\ de B\ie]i din
localitate, care va veni la
Odesa, pentru "a ne fi ghid
turistic".

P`n\ atunci, Asocia]ia tre-
buia s\ aib\ `n vedere
preg\tirea excursiei, care
urma s\ aib\ loc la Ardelu]a,
de pe Valea Tarc\ului, `n
zilele de 5- 6 iunie, `n preaj-
ma `nchiderii anului [colar.

Fiind sf`r[it de an, con-
ducerea Asocia]iei a adus
mul]umiri cori[tilor [i con-
duc\torului  acestora,  care
[i-au dat concursul pre]ios la
"toate manifest\rile culturale
ale ora[ului nostru".

~n `ncheierea lucr\rilor
plenarei, preotul profesor C.
Iord\chescu a ]inut o con-
ferin]\ "care a avut darul-
consemna ziarul "Ceahl\ul"-
de a `n\l]a pe auditori dea-
supra preocup\rilor cotidiene
pe culmile cuget\rii pure spre
ve[nicile adev\ruri".
Constantin PRANGATI

L
{COALA DE UNDE PROVINE / NUMELE

CADRULUI DIDACTIC
GRUP {COLAR "MIHAIL SADOVEANU"

BORCA / AFLOAREI G. MIRCEA
{COALA CU CLASELE I-VIII NR.1

ROMAN / AGAFI}EI D. LUCIAN
{COALA CU CLASELE I-VIII PETRU

VODA/POIANA TEIULUI / AXINTE I.
STELU}A

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIA-
TRA NEAM} / BACRAU P. VIORICA

{COALA CU CLASELE I-VIII
CUEJDIU/GÂRCINA / BAROI C. CONSTAN-
TIN

GRUPUL {COLAR INDUSTRIAL DE
TRANSPORTURI AUTO {I GR. {C. NR. 9
PIATRA NEAM} / BATARAG| G. MIHAI

{COALA CU CLASELE I-VIII
GO{MANI/ROMÂNI / BE{LIU MARIA

{COALA CU CLASELE I-VIII BODE{TI /
BLAGA C. MARGARETA

{COALA CU CLASELE I-VIII "SPIRU
HARET" PIATRA NEAM} / BLAGA V.
ALEXANDRU

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIA-
TRA NEAM} / BL|JU} I. EMILIA

COLEGIUL NA}IONAL "PETRU
RARE{" PIATRA NEAM} / BUDESCU G.
ION

{COALA CU CLASELE I-VIII HANGU /
BUFTEA T. IOANA

{COALA CU CLASELE I-VIII GIROV /
BURLACU I. NICULINA

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT NR 5 PIATRA NEAM} / BURUIAN| G.
GEORGETA

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT NR.3 PIATRA NEAM} / CHIRI}ESCU I.
MARIEA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIA-
TRA NEAM} / CIACARU C. ELENA

GRUP {COLAR ROZNOV / CIOBANU
M. ANI

{COALA CU CLS. I-VIII NR.1 "VASILE
CONTA" TÂRGU NEAM} / CIOCOIU V.
MARIA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.5,NR.3
{I NR.2 ROMAN / CISNOC VIRGINIA

{COALA CU CLASELE I-VIII CUEJDIU/
GÂRCINA / CLAIN V. MARIA

LICEUL TEORETIC "CALISTRAT
HOGA{" PIATRA NEAM} / CORNEANU C.
{TEFAN

{COALA CU CLASELE I-VIII NR. 2
VÂN|TORI-NEAM} / CUCO{ V. MARIA

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSAN-
DRI" S|B|OANI / DUMEA C. PARASCHIVA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.3 {I

NR.1 PIATRA NEAM} / DURAC N. CON-
STAN}A

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PIA-
TRA NEAM} / FERMU{ G. ILIANA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.3 {I
NR.4  PIATRA NEAM} / FLORIA G.
DUMITRU

GRUPUL {COLAR "GHEORGHE CAR-
TIANU" PIATRA NEAM} / GAVRIL V. DOINA

{COALA CU CLASELE I-VIII CUT/DUM-
BRAVA RO{IE / GLUSCENCO V. DOMNICA

GRUPUL {COLAR ECONOMIC-
ADMINISTRATIV PIATRA NEAM} / IORGA
G. NECULAI

LICEUL TEORETIC "CALISTRAT
HOGA{" PIATRA NEAM} / IOV S. MONICA-
IOANA

{COALA CU CLASELE I-VIII SECUIENI
/ IURCU I. MIHAI

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.5
ROMAN / JELERIU C. ELENA

LICEUL TEORETIC "CALISTRAT
HOGA{" PIATRA NEAM} / LA{CU S.
MARINELLA-CARMEN

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.7
ROMAN / LUPU C. ILEANA

{COALA CU CLASELE I-IV GIUR-
GENI/VALEA URSULUI / MACOVEI I. LICA

GRUPUL {COLAR "GHEORGHE CAR-
TIANU" PIATRA NEAM} / MAMULA I.
GABRIELA-DANIELA

{COALA CU CLASELE I-VIII PILDE{TI
{I CORDUN / MARCU G. VALERIA

{COALA SPECIAL| TÂRGU NEAM} /
MATEI G. GHEORGHE

GRUPUL {COLAR INDUSTRIAL CON-
STRUC}II DE MA{INI ROMAN / MIH|IL| I.
MIHAI

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT NR.12 PIATRA NEAM} / MIHOCIU-ENE
A. AURICA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.8 PIA-
TRA NEAM} / MOCANU I. ELENA

{COALA "ROMAN MU{AT" ROMAN /
MOISA G. ELISABETA

{COALA CU CLASELE I-VIII
DULCE{TI/ MO{NEGU}U G. MARIA

{COALA CU CLASELE I-VIII STEJARU
{I SC. PÂNG|RA}I / MREJERU M. ELENA

{COALA CU CLASELE I-VIII REDIU /
MUNTEANU G. GHEORGHE

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT "FLOARE DE COL}" PIATRA NEAM} /
MURGULE} G. DANA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.5 {I
COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN "
ROMAN / NECULAESI M. TEREZA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.1

ROMAN / NICULA C. MARIA
{COALA CU CLASELE I-VIII NR.2

R|UCE{TI / OBREJA I. IOAN
{COALA CU CLASELE I-VIII NR.3 }IBU-

CANI / OLARIU V. ELENA
{COALA CU CLASELE I-IV RECEA/ION

CREANG| / PARASCHIV P. ELENA
{COALA CU CLASELE I-VIII HANGU /

PINTILIE N. ECATERINA
{COALA "ROMAN MU{AT" ROMAN /

POPA G. MARIA
LICEUL TEORETIC "CALISTRAT

HOGA{" PIATRA NEAM} / POPA N. ELENA
{COALA CU CLASELE I-VIII NR.10 PIA-

TRA NEAM} / PRODAN A. FLOAREA
{COALA CU CLASELE I-VIII

GRUM|ZE{TI / RADU I. MARIA
{COALA CU CLASELE I-VIII

BISTRI}A/ALEXANDRU CEL BUN / RO{U
N. ZAMFIRA

{COALA CU CLASELE I-VIII
BAL}|TE{TI / SANDU V. CATINCA

{COALA CU CLASELE I-VIII DULCE{TI
{I SC. RUGINOASA / {ERBAN C. ELENA

COLEGIUL NA}IONAL "{TEFAN CEL
MARE" TÂRGU NEAM} / SIBECHI C. CON-
STAN}A

{COALA CU CLASELE I-VIII
CÂNDE{TI/ SIMION I. TATIANA

{COALA DE ARTE {I MESERII
{TEFAN CEL MARE / STANCIU G. MARIA

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT "FLOARE DE COL}" PIATRA NEAM} /
TANASE I. SILVIA

COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN"
ROMAN / TATARU N. COSTACHE

{COALA CU CLASELE I-VIII ADJU-
DENI/T|M|{ENI / TEODORESCU C. ECA-
TERINA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.5
ROMAN / TEPORDEI C. ELENA

GRADINI}A CU PROGRAM PRELUN-
GIT NR. 5 PIATRA NEAM} / TORONIL| I.
ELENA

{COALA CU CLASELE I-VIII
POLOBOC/REDIU / UNGUREANU D. ANA

{COALA DE ARTE {I MESERII
VÂN|TORI-NEAM} {I NEM}I{OR  /
URZIC| G. RODICA

{COALA "ROMAN MU{AT" ROMAN /
VASILIU V. MARIA

{COALA CU CLASELE I-VIII NR.8
ROMAN / VEGA N. GHEORGHE

COLEGIUL NA}IONAL "PETRU
RARE{" PIATRA NEAM} / VICOL I.
GABRIELA.

Din istoria Asocia]iei Profesorilor
Secundari din Piatra -Neam]

DELEGA}IA A.P.S. PIATRA
NEAM} LA LUCR|RILE
CONGRESULUI
PROFESORILOR DE LA SIBIU

Grupul [colar "Gheorghe Cartianu"
la a 40-a aniversare

Anuarul
Grupului [colar
"Gheorghe
Cartianu" - 2005

Ajuns la num\rul 9,
anuarul Grupului [colar de
chimie cuprinde articole foarte
interesante pentru cititori. Am
re]inut din acest num\r:
"Scrisori de la Emilian D.
Petrescu", de Ion Cârnu,
"Dic]ionarul istoric al jude]ului
Neam]" de Mihai Gicoveanu,
un articol despre Vasile
Voiculescu semnat de
Gabriela Baba, "Rug\ciunea la
Sf`ntul Grigore Palama" de
Grigore Buzu. Sub titlul "Piatra
Neam] - Tradi]ie [i moderni-
tate", Lumini]a Arusoaiei face
o interesant\ introspec]ie
istoric\ `n trecutul ora[ului
capital\ de jude]. Deosebit de

interesante s`nt [i articolele
despre Palia de la Or\[tie, cel
despre {tefan cel Mare sau
incursiunea `n lumea opticii.
Anexele noteaz\ "oamenii
[colii", structura claselor,
absolven]ii acestui an [colar [i
planul de [colarizare viitor. O
lucrare documentar\ util\.

FLORILE RECUNO{TIN}EI NOASTRE
E bine s\ ne amintim din c`nd `n c`nd c\ profesorii s`nt [i ei copii ai lui Dumnezeu - inocen]i [i p\c\to[i, veseli [i tri[ti, sublimi [i

pragmatici, c\ [tiu `ns\, cu to]i, mult\ carte [i c\ `n general au voca]ia apostolatului [i a sacrificiului. Drept care, ca ni[te copii buni ai
bunului Dumnezeu trebuie iubi]i [i ocroti]i. Dar soarta care i-a aruncat pe plaiurile mioritice le-a h\r\zit mai mult\ iubire platonic\ dec`t
iubire adev\rat\. S\ n\d\jduim c\ aceast\ iubire, c\ g`ndul bun [i sentimentul muncii neirosite `i va ]ine ([i ne va ]ine) drep]i. Ne vom
hr\ni `n continuare cu iluzii,  `n continuare al]ii, `n locul nostru, `[i vor r\sfr`nge lumina min]ii [i dragostea sufletelor asupra “puilor de
om”. A[a e `n firea lucrurilor. Florile recuno[tin]ei nu se pl\tesc cu bani, nu vi le poate lua nimeni [i le merita]i pe deplin.

Consiliul Jude]ean al S.L.L.I.C. Neam], prof. Florin FLORESCU



alatul   Copiilor   din
Piatra   Neam]   este
o   unitate   de
` n v \ ] \ m â n t
voca]ional, cu
carac ter extracurri -
cular prin care se
aprofundeaz\ [i se
[lefuiesc  talente,
se   dezvolt\  aptitu-
dini  potrivit  voca]iei

[i  op]iunilor elevilor, unde se
organizeaz\ cel mai bine tim-
pul liber al elevilor prin pro-
grame educative. Palatul
Copiilor  din   Piatra  Neam]
este   organizat  `n   baza  Legii
nr.84/1995  -  Legea
`nv\]\mântului,   a Legii  nr.
128/1997 -  Legea privind
Statutul    personalului    didac-
tic,    Regulamentul    privind
organizarea [i func]ionarea
Palatelor [i Cluburilor Copiilor
din 1998 [i  este   `n  subor-
dinea  direct\  a
Inspectoratului  {colar  Neam],
fiind finan]at de la Bugetul de
Stat. Palatul Copiilor din Piatra
Neam] cuprinde o gam\ vari-
at\ de activit\]i,rezervate

copiilor   din    `nv\]\mântul
pre[colar,    gimnazial    [i
liceal, structurat\ pe trei
domenii de activitate : tehnico -
[tiin]ific, cultural -artistic [i
sportiv-turistic. Activitatea se
desf\[oar\ `n cadrul a 17 cer-
curi cu participarea a peste
2000 de pre[colari [i elevi.

Preg\tirea elevilor este
asigurat\ de cadre didactice cu
bogate cuno[tin]e

`n domeniu asigurând insti-
tu]iei o   prezen]\   activ\   `n
via]a comunit\]ii                 (
S\rb\toarea prim\verii,

Festivalului de datini  [i obi-
ceiuri populare,   Zilele
ora[ului,    Ziua    Marii   Uniri,
Ziua   Copilului,    Ziua
Adolescentului etc.).

Elevii dota]i [i talenta]i par-
ticip\ cu rezultate bune [i
foarte bune la activit\]ile [i
concursurile locale, regionale,
na]ionale [i interna]ionale,
f\când  o  bun\ imagine
municipiului  Piatra  Neam]  [i
`nv\]\mântului nem]ean.
Palatul Copiilor din Piatra
Neam] realizeaz\ parteneriate
cu administra]ia local\, unit\]i
[colare, ONG-uri, alte institu]ii
[i   `ntre]ine   rela]ii   de
colabo rare permanente cu
toate unit\]ile [colare din
municipiu [i `n mod deosebit
cu p\rin]ii elevilor (`nscrierea la
cercuri se face cu acordul
acestora [i este gratuit\).

~n anul [colar 2004-2005,
activitatea extra[colar\ a fost
realizat\ `n 17 cercuri: auto-
modele, cultur\ [i civiliza]ie
italian\, cultur\ [i civiliza]ie
spaniol\,   dansuri populare,
goniometrie,  ecologie,   pro-

tec]ia  mediului, electronic\
aplicat\,   gimnastic\-core-
grafie,   karting,   muzic\   vocal
-instrumental\, pictur\, teatru
[colar, teatru de p\pu[i,
UNICEF, tenis de mas\, turism
montan-orientare.

Sfâr[itul anului [colar
2004-2005, a g\sit colectivul
didactic al acestei institu]ii `n  „
foc continuu", unde, `mpreun\
cu elevii participan]i la activ-
it\]ile din cercuri au realizat
multiple ac]iuni, sau s-au
preg\tit pentru participarea la
etapele finale ale concursurilor

[colare. Organizarea etapelor
jude]ene ale concursurilor
[colare `n domeniile tehnico-
[tiin]ific, cultural-artistic [i
sportiv-turistic, a adus
institu]iei un num\r de 35 locuri
I, [i dreptul de a participa la
etapele finale ale Concursurilor
na]ionale [colare de: goniome-
trie, construc]ii electronice,
informatic\, karting,
ecologie,turism montan [i ori-
entare, teatru de p\pu[i, teatru
[colar, dansuri populare,
muzic\ vocal-instrumental\,
care se vor organiza `n diferite
localit\]i din ]ar\, `n vacan]a de
var\.

Ziua Copilului a constituit
pentru  noi prilejul de a oferi
bucurie [i `ncredere celor
peste 1000 de elevi, orga-
nizându-se multiple ac]iuni cul-
tural-artistice [i sportive. 

~n ultima perioad\ a aces-
tui an [colar Palatul Copiilor
din Piatra Neam] a fost invitat
la o serie de concursuri
na]ionale, ob]inând rezultate
care onoreaz\ activitatea
colectivului didactic de la

aceast\ institu]ie. Men]ion\m,
cele trei locuri II [i o
men]iune,ob]inute de cercul de
informatic\, condus de profe-
sorul G\l\]anu Florin, la
Concursul Na]ional de soft
„Grigore Moisil” desf\[urat la
Lugoj, la care se adaug\ `nc\
dou\ locuri III, ob]inute de
acela[i cerc la Concursul
Interna]ional dotat cu Marele
Premiu al Palatului Na]ional al
Copiilor, premiul special - acto-
rie, ob]inut de cercul de teatru
[colar, condus de profesor
Emilia Panaitescu la Concursul
na]ional de teatru organizat la
Bac\u, patru locuri I la
Concursul na]ional „S\
cunoa[tem dou\ limbi roma -

nice" [i „ AD AMICITIAM" de
c\tre cercul de cultur\ [i civi-
liza]ie italian\ condus de profe-
sor Maria Apostol [i cercul de
cultur\ [i civiliza]ie spaniol\
condus de profesor Carmen
Dorosan, la care ad\ug\m
cele dou\ men]iuni ob]inute de
cercul de cultur\ [i civiliza]ie
italian\ la etapa na]ional\ a
Olimpiadei de limb\ italian\,
precum [i o men]iune ob]inut\
la concursul na]ional de
muzic\ u[oar\ „ Micul prin]"

desf\[urat la Bac\u, 1 de c\tre
cercul de muzic\ vocal-instru-
mental\ condus de profesor
Darie Lucian. Sunt semne c\ [i
`n acest an Palatul Copiilor se
`nscrie pe linia ob]inerii unor
rezultate care fac o bun\
imagi ne `nv\]\mântului
extra[colar nem]ean.

Imaginea ora[ului nostru a
fost promovat\ cu succes prin
prezen]a Ansamblului Folcloric
„Hora" al Palatului Copiilor
Piatra Neam] la Festivalul
Interna]ional al Copiilor [i al
Solidarit\]ii Na]ionale din 23
aprilie de la Bergama - Turcia,
la care au mai participat copii
din Grecia, Cipru, Bulgaria,
Bosnia-Her]egovina, Turcia,

ansamblu preg\tit de profesorii
Corfu Ioan [i Meu Minai.

Realiz\m `n aceast\
perioad\ de sfâr[it de an
[colar cea de a IV-a edi]ie a
Festivalului interjude]ean „
MICUL P|PU{AR" la care par-
ticip\ trupe de teatru de p\pu[i
recunoscute pe plan na]ional [i
interna]ional de la Palatul
Copiilor Ia[i, Clubul Copiilor
Bârlad, {coala General\
„{tefan Bârs\nescu" Ia[i,
Palatul Copiilor Piatra Neam].

Continu\m cu preg\tirea
forma]iilor noastre pentru
ZILELE MUNICIPIULUI Piatra
Neam] [i prezen]a imediat\ la
Concursul na]ional de ori-
entare ce se va realiza la
Poiana Pinului - Buz\u, con-
comitent cu Marele Premiul al
Palatului Na]ional al Copiilor -
concurs interna]ional, la con-
cursul na]ional de orientare
dotat cu CUPA LUCEAF|RUL,
ce se va realiza la Boto[ani,
precum [i prezen]a a 10 tineri
membri ai cercului de turism
montan la un schimb bilateral
Interna]ional `n Irlanda de
Nord, ac]iuni coordonate de
profesor Constantin Vernica.

A[tept\m rezultatele de la
mai multe concursuri
interna]ionale de art\ plastic\,
la care unitatea noastr\ a tri -
mis lucr\ri, cerc condus de
profesor Gogu Craiu Lucian.

Vacan]a de var\  va
`nsemna pentru Palatul
Copiilor, un centru de activit\]i
extra[colare, un fel de „club de
vacan]\" la care vor avea
acces to]i copiii interesa]i s\-[i
foloseasc\ timpul liber `n mod
util, centru care va fi coordonat
pe etape de c\tre colectivul
didactic de la aceast\ institu]ie.
El `[i va deschide por]ile pe
data de 01 iulie 2005.

Sunt rezultate ale noastre,
care se doresc a r\spl\ti efor-
turile pe care comunitatea
local\ le-a f\cut [i le face, pen-
tru ca tân\ra genera]ie s\ aib\
un loc al ei `n care s\ se
exprime [i s\-[i consolideze
aptitudinile [i s\-[i realizeze
visele.

Prof. Constantin
Vernica -

Directorul Palatului
Copiilor Piatra Neam]
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REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE
a `mplinirea unui secol de la expatri-
erea sa (`n anul 1905) la Berlin, `n
Germania [i a 120 de ani de la primul
spectacol din Roman cu capodopera
O scrisoare pierdut\ (`n prim\vara lui
1885), la {coala general\ nr. 6 din
Roman a fost organizat\ o rememo-
rare cu tema: Pre]uirea lui I.L.
Caragiale de c\tre roma[canii vremii
sale [i de c\tre cei din anii 2002-
2005. Ini]iativa [i preg\tirea `ntâlnirii

cu elevii claselor V-VII au apar]inut dirigintei cla-
sei a V-a [i Societ\]ii Culturale Miron Costin.

Rememorarea a `nceput cu un dialog despre
personajele din familia „Domnului" [i „tânarului„
Goe. ~ntre participan]ii activi la acest dialog `i
cit\m pe elevii: Manolache Mihai [i Gogu Mirela
(clasa a V-a), Manolache Diana [i Spi]\ Adrian
(clasa aVI-a, Prisecaru Diana [i Cear\
Alexandru (clasa a VII-a). 

~n discu]ie s-au amintit [i date principale
despre autor, elevii citând [i capodopera O
scrisoare pierdut\, cu personaje ca Nae
Ca]avencu, Zoe Trahanache [i Cet\]eanul
Turmentat, fapt care a determintat [i trecerea

fireasc\ la prezentarea explicativ\ a titlului
comediei [i a temei propuse spre rememorare.

Pre[edinta societ\]ii culturale amintite, pro-
fesoara pensionar\ Ecaterina M\girescu, care-i
`nv\]ase [i pe unii dintre p\rin]ii elevilor partici-
pan]i (când ea func]iona la {coala general\ nr.6,

`n anii 1960-1965) le-a prezentat elevilor un prim
roma[can care l-a pre]uit pe Caragiale: Petru
Th. Missir (1856-1929). Prieten de la Ia[i cu
autorul capodoperei pe care acesta i-a dedica t-o.
De ce? Fiindc\, la `ndemnul glume], primit de la
acesta - „Alege-i pe amândoi!" - Caragiale se
opre[te nu la unul din cei doi candida]i locali
deja propu[i, ci la un al treilea. Trimis de la „cen-
tru", unde amenin]ase un [ef de partid c\ va
publica scrisoarea pierdut\ de acesta dac\ nu e
sus]inut, candidatul, Agamemnon Dandanache
iese victorios, chiar dac\ este [i „mai prost ca

Farfuridi",primul candidat local,   [i „mai canalie
decât Ca]avencu", al doilea candidat local. 

* ~n 13 noiembrie 1884, la premiera
bucure[tean\ a comediei O scrisoare pierdut\,
Petru Th. Missir este invitatul special al lui
Caragiale.

* ~n 16 decembrie 1884, are loc la Ia[i „o
premier\" a aceleia[i capodopere, `n regia lui
Petru Th. Missir.

* ~n prim\vara lui 1885, adic\ acum 120 de
ani, o trup\ de teatru din Ia[i, `n frunte cu
cânt\re]ul devenit roma[can `nc\ din copil\rie,
Petru S. Alexandrescu (originar din Piatra -
Neam]) prezint\ `n „premier\" `n ora[ul Roman
capodopera din 1884. Acest actor care inter-
preteaz\ pe Cet\]eanul Turmentat  este evocat
`n panourile personalit\]ilor din holul Teatrului
Na]ional din Ia[i.

·~n 1912, Caragiale face ultimul popas `n
Roman la Constantin Cantacuzino-Pa[canu,
boier donator `n Ia[i, Pa[cani [i Roman.

·~n 2002, Societatea Cultural\ Miron Costin
a realizat o plac\ memorial\ Caragiale-90, care
[i `n acest moment este „fixat\" doar `ntr-o ma -
gazie a prim\riei roma[cane.

·~n 2005, la 10 iunie, la `ntâlnirea de la
{coala nr. 6, dedicat\ marelui Caragiale, au fost
oferite elevilor pagini din File din Cartea
Societ\]ii Culturale Miron Costin, care privesc
aspectele principale ale pre]uirii lui Caragiale de
c\tre roma[canii din vremea sa, dar [i de c\tre
contemporani.

~n discu]iile finale s-au remarcat elevii: Toma
Silvia, Ursac Gabriela, Bejan Paraschiva,
Apetrei Andreea, Ad\sc\li]ei Andreea,
Constantinescu Maria Eliza, Samoil\ Andreea,
Ciubotaru Andreea [i Ciubotaru C\t\lina.

Prof. Tatiana COJOCEA
{coala general\ nr. 6 Roman

LA CEAS DE BILAN} {I R|SP~NTIE DE DRUMURI

L

I.L. CARAGIALE {I ROMA{CANII

ste iar vremea când [colile devin frumoase: unora `ncepe s\ le par\ r\u c\ se despart
de ea - absolven]ii claselor a XII-a, altora c\ s-a mai dus un an...-profesorii, `nv\]\torii
[i educatoarele, altora le pare bine c\ la anul vor fi mai mari....dar, to]i `ncearc\ un
sentiment de `mplinire (chiar dac\ unii trebuie s\ se mai mint\ pu]in) la ceas de bilan].

Clopo]elul real [i virtual anun]\ tuturor- copii, adul]i [i mai ales bunici- c\ vine vre-
mea serilor lungi [i calde, când se pot povesti  `ntâmpl\ri [i `mpliniri din timpul [colii,
când coroni]ele `[i arunc\ parfumul dulce- am\rui „`n odaia mare", când marea [i
mun]ii se `nvioreaz\ de tinere]ea debordant\ [i „premiat\" de p\rin]i, `n urma
bilan]ului de dup\ un an de [coal\.

Copiii no[tri minuna]i, recunoscu]i prin „inteligen]a sclipitoare a elevilor români",
din nefericire prea pu]in mediatiza]i, afla]i `ntr-o nefireasc\ [i nedreapt\ competi]ie cu alte cate-
gorii „celebre" pentru vremurile culturii r\sturnate, sunt cei ce ne dau satisfac]ia clipelor minunate
de via]\, care au `mbog\]it anii petrecu]i lâng\ parfumata [i uneori mult prea devreme, `ncerca-
ta lor tinere]e. S\ ne tr\i]i dragilor [i v\ fie drumul verii plin de `mpliniri spre bucuria dasc\lilor [i
a p\rin]ilor vo[tri!  (Prof.Niculina Ni]\ -CCD Neam])

PALATUL COPIILOR PIATRA
NEAM} LA ORA BILAN}ULUI

E

P

Pagin\ realizat\
de Niculina NI}|



Cultura român\ `l
s\rb\tore[te acum, la cente-
narul na[terii, pe reputatul pro-
fesor de psihologie a

Unioversit\]ii Cluj,
N I C O L A E
M | R G I N E A N U
( 2 5 . 0 6 . 1 9 0 5 ,
Obreja, jud. Alba-
13.06.1980, Cluj),
str\lucit reprezen-
tant a ceea ce s-a
numit `n epoc\ "pro-
fesoratul româ-
nesc". Ilustrul peda-

gog ie[ean, {tefan
Bârs\nescu, aprecia: "a publi-
cat lucr\ri prin care a urm\rit
s\ asigure o baz\ [tiin]ific\
procesului instructiv- educa-
tiv... aduce `nsemnate con-
tribu]ii la dezvoltarea peda-
gogiei ca [tiin]\ (`n vol.
"Pedagogia", 1984, p. 77).

S-a ata[at [colii [i `nv\]\rii
ca elev `n satul natal ([coala
primar\) [i liceul la Blaj [i
Or\[tie. A studiat apoi psiholo-
gia la Universitatea din Cluj,
ata[`ndu-se de prof. Florian
{tef\nescu- Goang\. Pentru
specializare a studiat `n univer-
sit\]i europene (Viena, Leipzig,
Berlin, Hamburg, Paris,
Londra) [i americane
(Harvard, Yale, Chicago,
Columbia). Peste tot a realizat
prietenii pedagogice sincere cu
profesori [i colegi. Pe c`nd
z\cea `n temni]ele comuniste
(1948- 1964), profesorii [i
colegii lui din SUA s-au organi-
zat `n "Societatea pentru eli -
berarea din `nchisoare a lui N.
M\rgineanu", ca s\ intervin\ la
autorit\]ile române[ti. U.
Thant, secretarul general al
ONU s-a deplasat special la
Bucure[ti pentru aceasta. ~n
zadar.

Ca universitar la Cluj, p`n\
`n 1948, a creat [i a publicat
numeroase studii [i c\r]i, toate
[i cu referiri pedagogice:
Psihologia exerci]iului, 1929
(teza de doctorat); Psihologia
german\ contemporan\
(1930); Psihologia `nv\]\rii,

1931 (teza de docen]\);
Psihologia francez\ contempo-
ran\, 1938; Psihologia per-
soanei, 1941 [i 1944, prima
lucrare de acest fel `n Europa;
prima `n lume a publicat-o pro-
fesorul s\u de la Harvard, G.
W. Allport.

Dup\ ie[irea din temni]\
(august 1964) a lucrat ca bibli-
ograf la Bibliotec\ `n locul
r\mas liber de la Blaga [i apoi,
ca cercet\tor la Filiala Cluj a
Institutului de {tiin]e
Pedagogice, unde a fost [i
director (1969- 1971). S-a pen-
sionat `n 1975. La Universitate
nu i s-a mai permis s\ predea,
dec`t `n str\in\tate, ca profesor
invitat la st\ruin]a
universit\]ilor din: Hamburg
(unde, conform tradi]iei, a pre-
dat un semestru ca [i cel mai
bun fost student al profesorului
William Stern, s\rb\torit la
centenarul na[terii, `n 1972),
Koln, Bonn [i New- York (unde
preda c`nd s-a `mboln\vit [i a
venit s\ moar\ `n ]ar\).

A revenit la activitatea de
cercet\tor [i publicist de c\r]i: I
Natura [tiin]ei (1968, 514 p.); II
Sub semnul omeniei,

Particularitate [i universalitate
`n cultura româneasc\ (1969,
310 p.); III Psihologie [i lite -
ratur\ (1970, 356 p.); IV
Condi]ia uman\. Aspectul ei
bio, psiho-social [i cultural
(1973, 392 p.); Psihologie
logic\ [i matematic\ (1975,

392 p.). Unele lucr\ri i-au fost
refuzate de edituri, altele con-
fiscate de securitate.

Dup\ 1990 au ap\rut
lucr\rile: Amfiteatre [i
`nchisori. M\rturii asupra unui
veac zbuciumat (1991, 264 p.)
[i M\rturii asupra unui veac
zbuciumat (cuprinz`nd pe cea
anun]at\ mai sus). Aceasta din
urm\ e editat\ de fiica
Profesorului, de Dana }\ranu,
cu o prefa]\ de Mircea Milea,
actualul ministru al
~nv\]\m`ntului,  `n   2002. Noi
n-o cunoa[tem.

A coordonat lucrarea
"Selec]ia [i orientarea profe-
sional\" (1972, 396 p.), `n care
semneaz\ introducerea [i
c`teva studii: Personalitatea
elevului, Validitatea [i fideli-

tatea examin\rii, Orientarea
[colar\ [i profesional\ a copi-
ilor problem\ etc.

Ilustr\m profunzimea
g`ndirii paradigmaticei perso -
nalit\]i a pedagogiei noastre
prin c`teva citate:

l "~nv\]area caracte -
rizeaz\ orice fiin]\ vie de la
amoeb\ la om";

l "Idealul oric\rei educa]ii
este transformarea tuturor
oamenilor `n fiin]e oneste,
corecte, integrate [i
s\n\toase";

l "Trebuie l\murit nu
numai rostul omului `n lume, ci
[i ]elurile `nspre care omenirea
se `ndreapt\";

l "Importante sunt at`t
instruc]ia min]ii c`t [i educa]ia
caracterului, care e condi]ia de
baz\ a randamentului `n
[coal\, familie, societate";

l "Educa]ia nu trebuie s\
vin\ din afar\ [i s\ aib\ un ca -
racter coercitiv, ci ea trebuie
`ntemeiat\ pe colaborarea re -
ciproc\ `ntre elev [i profesor";

l "Educa]ia trebuie s\
mearg\ m`n\ `n m`n\ cu
instruc]ia [i nu separat de ea";

l "Preg\tirea [colar\ este
calea cea mai sigur\ spre efi-
cien]a muncii".

Prof. Traian
CICOARE
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n perioada iunie-iulie a.c., pictorul ie[ean Dorin Baba
expune la Galeriile "TOP ART", din Piatra Neam], un
"buchet" `nflorat, de pânze...pacifice, produse edenice ale
unui univers serafic, f\r\ leg\turi "matrimoniale" cu landul
celor mai r\pi]i ziari[ti din lume. 

Dorin Baba a absolvit `n 1995 Academia de Arte
„George Enescu"-Ia[i, Facultatea de Arte Plastice [i
Design, specializarea PICTUR|. Este membru al Uniunii
Arti[tilor Plastici din România (filiala Ia[i). A participat la
numeroase expozi]ii colective [i de grup din ]ar\ [i
str\in\tate. A expus `n incinta unor selecte galerii din
Spania, Germania [i Japonia. ~n competi]ii ie[ene [i inter-
na]ionale i-au fost acordate mai multe premii, dou\ dintre

acestea sosind din Japonia ( edi]iile a VI-a [i a VII-a, la „Internet
International Art Contest"). ~n 2004 i-a fost acordat premiul „EMI-
NESCU" [i medalia „Teiul de argint" pentru arte vizuale.

Inima florilor transfigurate
Criticul nipon Daisatsu T. Suzuki, citat de Roger Avermaete

(„Variations sur les goûts et les couleurs"- 1967 by Éditions Sodi,
Paris-Bruxelles): „Arta de a aranja florile nu este o art\ `n sensul pro-

priu al cuvântului, ci expresia unei viziuni a vie]ii mult mai profunde".
Dorin Baba p\trunde `n „inima florilor". Acolo, decripteaz\ tr\iri,
pulsa]ii [i aspira]ii. Plante de uscat, cu voca]ia metamorfozei, par ani-
mate de curen]i tandri, marini. Haite albastre de lupi acvatici sur -
voleaz\ un pe[te vegetal, buchete de flori cu aluzii arboricole
explodeaz\ din ghicite vaze, precum cununa policrom\ a „Florei" lui

Rembrandt, dar mai discret decât aranjamentul floral dintr-o pânz\ a
lui Jan Huysum(1682-1740). Nimic nu sugereaz\ caracterul ostenta-
tiv-festiv [i milit\ros din tapiseriile create de Etienne Dieudonne care
decoreaz\ fotoliile [i canapelele rococo, sculptate de Charles
Regnier [i François Boudoux. Florile lui Dorin Baba nu sunt pretexte-
ancadrament ca `n marile tapiserii flamande semnate de Wilhelm van
Leefdael (a doua jum\tate a secolului al 17-lea), ci se deschid pen-
tru a-l invita pe trec\tor s\ le priceap\ rostul [i semnifica]iile, f\r\
agresivitate. Consultând cataloagele crea]iilor plastice ale lui Dorin
Baba, nu po]i `nl\tura definitiv tangen]e cu imagina]ia debordant\ a

celebrului pictor [i tapiser francez, Jean Lurçat (decedat `n anul
1966).

Forme [i sensuri... 
„Totul este form\, via]a `ns\[i este o form\"(Balzac), „iar forma

este modul de manifestare al vie]ii. Raporturile dintre forme `n natur\
nu pot fi pur\ contingen]\, iar ceea ce noi numim via]\ natural\ se
define[te ca un raport necesar `ntre formele f\r\ de care ea nici n-ar
exista. La fel se petrec lucrurile `n art\. Vom fi `ntotdeauna tenta]i s\
acord\m formei un alt sens decât acela de form\ `n sine [i s\ con-
fund\m no]iunea de form\ cu aceea de imagine, care implic\
reprezentarea unui obiect, [i mai ales cu aceea de semn. Pe m\sur\
ce vechile sensuri sl\besc [i se oblitereaz\, sensuri noi se adaug\
formei"(Henri Focillon-„Vie des formes"-Presses Universitaires de
France, 1943). 

„...flori [i fructe `n acela[i timp, de o culoare aurit\ amestecat\ cu
altele de un smal] str\lucitor; pe ele soarele `[i punea razele mai u[or
decât `ntr-un frumos nor vesperal sau `n curcubeu, dup\
ploaie"(Milton- „Paradisul pierdut", cartea a patra). 

Mihail-Sorin GAID|U

La Galeriile de Artã "TOP ART"

REMEMOR|RI
PEDAGOGICE

NEM}ENE
IIUUNNIIEE  22000055

& ~n numerele anterioare au fost consem-
nate anivers\rile: Cezarina Str\til\, 2/1942; Vasile
Vasile, 2/1943; Elena Botez- Butnaru, 7/1925 (La
mul]i ani!); Eugenia Popovici, 8/1884; C.
Avadanei, 9/1934; Ion Creang\, 10/1839; P.
Gheorgheasa, 13/1878; Victor Brauner, 15/1903;
N. Horodniceanu, 16/1907; Aurel Stan, 19/1910;
Arhimandrit Ciprian Zaharia, 19/1931; Elisabeta
Gavrilescu, 19/1937; N. P\duraru, 19/1946; N.
Asandei, 21/1928; I. Ionescu de la Brad, 24/1818;
Georgeta Pralea- Buzil\, 24/1924; M. Avadanei,

29/1907.
& {i comemor\rile: 9/1912, I.L. Caragiale; 16/2003,

Emanuel Elenescu; 26/1927, Vasile Pârvan; 26/1982, Gh.
Cartianu; 26/1984, D. Braharu; 28/1916, V. Stupcanu.

& Revista Apostolul pe iunie 2004 a publicat tulbur\torul
"Omagiu ~nv\]\torului", scris de renumitul profesor al
Universit\]ii de Medicin\ din Ia[i, Gh. Scripcaru, fost elev al
{colii Normale "Gh. Asachi" din P. Neam].

& 1 Iunie, anual, se organizeaz\, `n gr\dini]e [i [coli,
manifest\ri pedagogice dedicate Zilei Interna]ionale a
Protec]iei Copiilor.

& 4/1862, s-a `nfiin]at Ministerul Cultelor [i Instruc]iunii,
ministru I. Belu.

& 4/1921, n. la Cahul (Basarabia) reputatul profesor
Boris Alexianu, fost director al Liceului Pedagogic "Gh. Asachi"
din P. Neam], profesor emerit, m. 1997.

& 7/1931, elevii Lic. "Petru Rare[" l-au s\rb\torit pe N.
Iorga, la `mplinirea v`rstei de 60 de ani.

& 9/2005, `n toate [colile s-a s\rb\torit, `n scopul
educa]iei patriotice, Ziua Eroilor Români, adoptat\ oficial prin
decret regal, `n 1920 (acum 85 de ani), `ngem\nat\ cu Ispasul.
~n vechime se s\rb\torea la Mo[i. Din 1878 s-a s\rb\torit la
Ispas, dar neoficializat\.

& 10/1999, Casa Corpului Didactic a recomandat [co -
lilor s\-l s\rb\toreasc\ pe Ion Creang\ la 160 de ani de la
na[tere [i a organizat la sediul ei un simpozion pe aceast\
tem\.

& 12/2000, Casa Corpului Didactic,  prof. metodist Dinu
a organizat un simpozion cu tema "Centenarul na[terii filoso-
fului român, tr\itor `n Fran]a, {tefan Lupa[cu". Au participat
profesorii: Dan Ursache, Maria Toma, Paul Vasiliu, Mihai
Lostun.

& 24 Iunie, Ziua Municipiului Piatra- Neam], la
s\rb\toarea cre[tin\ "Na[terea Sf. Ioan Botez\torul" (hramul
Bisericii Domne[ti) [i la s\rb\toarea precre[tin\ S`nzienele.

& 30 Iunie, Ziua ~nv\]\torilor din România.

Prof. Traian CICOARE
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O via]\ dedicat\
`nv\]\m`ntului

NICOLAENICOLAE
M|RGINEANUM|RGINEANU

Lirismul acvatic al plasticianului Dorin Baba
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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)
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CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef, {tefan CORNEANU - redactor [ef adjunct, Dumitri]a VASILCA, 

Dan AGRIGO ROAE, Niculina NI}|,  Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Carmen DASC|LU (secretar). 

RETROSPECTIVA ~NV|}|M~NTULUI NEM}EAN
LUNA IUNIE

Apropierea celor dou\ mari examene [colare, capaci-
tatea [i bacalaureatul, a readus `n discu]ie problema
protocolului. Ca `n fiecare an, Ministerul Educa]iei [i
Cercet\rii a avertizat c\ profesorii [i directorii [colilor
care vor str`nge bani pentru tradi]ionalul fond de pro-
tocol vor fi sanc]iona]i, merg`ndu-se p`n\ la destituire
[i retragerea dreptului unit\]ii de `nv\]\m`nt de a orga-
niza examene. 

l Numai 41 de elevi de etnie rrom\ s-au `nscris
pentru testele na]ionale, dar mul]i dintre ei nu vor
ajunge la examene, deoarece nu vor promova clasa a

opta. Cele mai multe locuri pentru absolven]i s`nt, `n Piatra
Neam], la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, pentru cursurile
[colii de arte [i meserii.

l Absolven]ii gimnaziului au intrat primii `n vacan]\, pe 10
iunie. Ei vor `ncepe, pe 20 iunie, testele na]ionale, cu proba scris\
la limba [i literatura român\. Dintre cei 7463 de elevi `nscri[i la
`nceputul anului [colar, [i-au manifestat inten]ia de a participa la
examen 7231. 

l Casa Corpului Dicactic are, din luna iunie, un nou director.
Este vorba despre prof. Daniela M\t\saru, 

l ~n luna iunie a fost lansat "Ghidul metodic pentru profesori

de informatic\ ITAC", primul manual pentru tehnologii asistate pe
calculator, realizat de [apte tineri profesori nem]eni. 

l {coala special\ "Alexandru Ro[ca", din Piatra Neam], a
organizat cea de a 15-a edi]ie a Cupei 1 iunie, concurs de gim-
nastic\ ritmic\ [i artistic\ pentru copiii cu deficien]e psihice, la
care au participa echipe din Prahova, Br\ila, Buz\u [i Bistri]a
N\s\ud.

l ~nc\ 635 de elevi nem]eni vor beneficia de programul Euro
200 pentru achizi]ionarea unui computer. Diferen]a, `ntre 3 [i 7
milioane de lei, va fi suportat\ de beneficiari, de[i ace[tia provin
din familii cu un venit de 400000 lei de persoan\.

l Prof. Rodica Iorga a fost instalat\ la conducerea Grupului
{colar Bicaz, `nlocuindu-l pe prof. Dragomir Oprea, c\ruia
Inspectoratul {colar Neam] i-a revocat numirea cu delega]ie.

{i Colegiul Tehnic Forestier, din Piatra Neam], a suferit
modific\ri la nivelul conducerii. Locul profesorului Gheorghe
Com\nescu, ca director adjunct, a fost luat de prof. Mihaela
Vi[an.

l Directorii [colii 10, din Piatra Neam], prof. Alexandrina
Rafail\ [i Paraschiva Chiciu, au demisionat, pentru preluarea
conducerii unit\]ii de `nv\]\m`nt fiind propus prof. Ioan
Aruxandei.

r C`teva spe]e privind rela]ia
crim\- TV

onh Hinvkley ce a atentat la
via]a lui R. Regan v\zuse `n
prealabil filmul Taxi Driver, `n
care era asasinat un pre[edinte
de stat, [i copiind modelul, el
voia astfel s\ seduc\ pe actri]a
(Jodie Foster) ce juca `n film.

Doi elevi, unul de 14 ani
(Mitchell Johnson) [i altul de 12
ani (Andrew Golden)
declan[eaz\ o fals\ alarm\ de
incendiu `n [coala `n care

`nv\]au pentru a scoate elevii afar\ [i apoi
a trage `n plin, omor`nd 4 elevi [i r\nind al]i
9, `mpreun\ cu profesoara, sub motiva]ia
unui e[ec afectiv [i [colar, ac]iunea copi-
at\ dintr-un film anterior.

~n Anglia, un copil de 5 ani [i altul de 7
ani omoar\, pe marginea c\ii ferate, un alt
copil de 2 ani, modalitatea de omor prin
cruzime v\z`nd-o la TV cu o sear\ `nainte.

Mai recent (1998) `n SUA, doi copii,
unul de 7 ani [i altul de 8 ani, lovesc [i
apoi sufoc\ cu frunze o feti]\ de 5 ani,
introduc`ndu-i diferite be]e `n organele
genitale, a[a cum au v\zut la un film.

Dup\ vizionarea filmului [i lectura
c\r]ii "Final Exit", modul de suicid prin tran-
chilizante luate `nainte de culcare dar f\r\
a uita a introduce `n cap o pung\ de plas-

tic, a crescut sinuciderile prin acest pro-
cedeu `n New York cu 30% dup\ doi ani.

~n dou\ s\pt\m`ni de la rularea
filmelor A Desperate Exit, Surviving [i A
Reason to live, rata suicidului a crescut de
la 270 la 495.

{i la noi, doi minori ucid o feti]\ [i con-
sum\ acte sexuale pervertite dup\
vizionarea prealabil\ a filmului
"Emmanuel", iar un alt minor de 13 ani,
dup\ vizionarea sp`nzur\rilor dintr-un film
cu subiect epic, aplic\ procedeul [i
sp`nzur\ pe sora sa de 7 ani ce era, fa]\
de el, alintat\ de p\rin]i, iar un altul, de 12
ani ce amenin]\ cu o r\pire pentru a ob]ine
bani pentru r\scump\rare, pentru c\ nu-[i
prime[te suma, sufoc\ obiectul
r\scump\r\rii, pe un alt minor de 10 ani.

Acestea sunt doar c`teva din cele mai
stridente exemple raportate de aceea[i
mass- media, de[i, cu siguran]\, multe
altele sunt ocultate.

r Efectele cognitive
ale mass- mediei

Studiile efectuate asupra aten]iei
relev\ c\ aceasta este captat\ cu
prec\dere de c\tre scenele de violen]\,
mai ales la b\ie]i (Wright, 1990) [i c\
aceast\ captare le poate orienta compor-
tamentul `n sens unidirec]ional.

Inteligen]a este influen]at\ prin dificul-

tatea distingerii realului de fantastic
(Clifford 1995), prin sc\derea QI `n raport
cu num\rul de ore vizionate (Hawkis
1996), prin favorizarea judec\]ilor tempo-
rale pe termen scurt [i `n]elegerea frag-
mentat\ a evenimentelor (Hartman 1983)
iar sub aspectul input-ului vizual prin
reprezent\ri deformate [i rememor\ri frag-
mentate. Tendin]a ca ceea ce se vede s\
fie atribuit realit\]ii s-a numit "fereastra
magic\ a lui Potter" (1986) prin aceea c\,
sub`n]elegerea mesajelor TV, duce la
credin]a [i convingerea c\ ceea ce se
vede este real. ~ntr-adev\r, nivelul de
reten]ie al informa]iei [i distorsionarea sa,
mai ales sub aspectul reten]iei holistice [i
analitice, cu dificultatea integr\rii
informa]iei temporale `n informa]ia gene -
ral\, se produce, `ndeosebi, sub ac]iunea
stimulilor vizuali (fa]\ de cei auditivi [i ver-
bali), a[a cum sunt imaginile TV (Hartman
1983, Anderson 1988).

Televiziunea influen]eaz\ `n mod
inevitabil [i limbajul prin sc\derea abilit\]ii
de a citi [i a `nv\]\rii academice, prin
sc\derea capacit\]ii ra]ionale de
interna]ionalizare a limbajului (Doerken
1983), fa]\ de situa]ia c`nd cele v\zute ar
fi citite [i c`nd aceast\ capacitate nu ar
sc\dea. Dar dezvoltarea limbajului
depinde [i de con]inutul programelor, fapt
confirmat de programul Sesam Street al
unui studiu popula]ional longitudinal
urm\rit timp de 2 ani. Acest studiu a rele-

vat c\ prin sc\derea interesului [i a lipsei
concentr\rii la lectur\, la citit, se produce
fenomenul citirii lene[e (lazy reader)
(Winn, 1985) ca o tendin]\ a evad\rii din
lectur\. Un studiu longitudinal al lui
Koolstra din 1996 confirm\ acest
fenomen, de aceea, Bianculli, `n 1994,
pentru a nu sc\dea interesul pentru citit,
a propus cre[terea motiva]iilor pentru
teleliteratur\.

Prof. Gheorghe
SCRIPCARU

l
d u c a ] i a
Tehnologic\ este
o disciplin\ de
`nv\]\m`nt nou\,
n\scut\ din
raportul omului
modern cu
tehnologia soci-
e t \ ] i i
informa]ionale,
ce se adreseaz\
direct viitorului

elevului.
Astfel, `n viziunea

Curriculum-ului Na]ional pen-
tru `nv\]\m`ntul obligatoriu,
Educa]ia Tehnologic\ are
drept scop dezvoltarea
g`ndirii centrate pe tehnic\ [i
dirijate pe `n]elegerea marilor
principii, care explic\
descoperirile [tiin]ei,
urm\re[te s\ dezvolte curi-
ozitatea intelectual\, `ncli-
nat\ spre cercetarea perso -
nal\, s\ provoace o atitudine
de reac]ie fa]\ de mediul
tehnic, s\ stimuleze spiritul
pozitiv [i critic, s\ alimenteze
creativitatea.

Educa]ia Tehnologic\
este o component\ a culturii
generale a t`n\rului,
exprim`nd muta]iile care s-au
produs `n sfera de cultur\
general\.

Educa]ia Tehnologic\:
l nu este nici `nv\]\m`nt

tehnic- profesional [i nici
`nv\]\m`nt teoretico- [tiin]ific;

l nu se reduce la instru-
irea practic\, la ini]iere `n -
tr-un me[te[ug tradi]ional
sau `ntr-o profesie modern\;

l deci, nu este o profe-
sionalizare timpurie.

Educa]ia Tehnologic\ are
un caracter specific interdis-
ciplinar [i totoodat\ dual:
teoretic [i practic, [tiin]ific [i
tehnologic.

Disciplina Educa]ie
Tehnologic\, ca obiect de
studiu distinct al ariei curricu-
lare Tehnologii, se reg\se[te
`n planul de `nv\]\m`nt, at`t
pentru `nv\]\m`ntul obligato-
riu- primar [i gimnazial- c`t [i
pentru `nv\]\m`ntul liceal.

Curriculum-ul disciplinei
Educa]ie Tehnologic\ este
conceput `n structura modu-
lar\ asigur`ndu-se astfel
flexi bilitatea abord\rii.
Acesta are o dinamic\ pro-
prie, permi]`nd abordarea
diferen]iat\ `n timp a modu -
lelor. Succesiunea modulelor
`n cadrul curriculum-ului

nucleu a fost stabilit\ `n
func]ie de particularit\]ile de
v`rst\, importan]a domeniului
tehnologic [i impactul social.

Structura modular\ per-
mite elevului s\ cunoasc\
diferite domenii de activitate.
Pentru `nv\]\m`ntul gim-
nazial, modulele abordeaz\
principalele domenii tehno-
logice: tehnologia materi-
alelor nemetalice (lemn, tex-
tile, piele, lut- ceramic\,
sticl\, plastice, cauciuc etc.);
tehnologia materialelor me -
talice; energie electronic\-
electrotehnic\; tehnologii
agricole, limbaj grafic (desen
tehnic), organizarea mediului
construit; tehnologii de
comunica]ii [i transport; gas-
tronomie; economia familiei;
domenii profesionale.

Datorit\ caracterului s\u
interdisciplinar, Educa]ia
Tehnologic\ cuprinde `n
ciclul liceal module care
includ domenii de grani]\:
mecatronica, tehnologii
neconven]ionale, comunica]ii
etc. ~ntruc`t Educa]ia
Tehnologic\ pentru ciclul
liceal se adreseaz\ elevilor
liceelor teoretice [i
voca]ionale are menirea de a
ajuta elevii s\ penetreze con-
cretul, s\ `n]eleag\ impactul
evolu]iei tehnologice cu via]a
social\ [i cultural\..

~n con]inutul modulelor
nu se specific\ aloc\ri
timp/teme [i `n consecin]\
profesorul- inginer are liber-
tatea de a stabili ponderea
activit\]ilor teoretice [i prac-
tice.

Obiectivele cadru ale dis-
ciplinei Educa]ie Tehnologic\
sunt definite `n func]ie de
ciclul parcurs [i se reg\sesc
ca obiective cadru pentru
modulele componente.

Spre exemplu, pentru
`nv\]\m`ntul gimnazial,
obiectivele cadru sunt formu-
late `n termeni de compe-
ten]e [i capacit\]i:

l dezvoltarea capacit\]ii
de proiectare, realizare [i
evaluare a produselor;

l `n]elegerea dezvolt\rii
tehnicii [i implica]iilor ei
asupra mediului [i societ\]ii;

APOSTOLUL
REVIST| EDITAT| DE

SINDICATUL
~NV|}|M~NT

NEAM}
ISSN - 1582-3121

Redac]ia [i administra]ia: str.
Petru Rare[ nr. 24, tel/fax:

22.53.32, Piatra Neam]

E

J

COMPORTAMENT, DEVIAN}| {I MASS-MEDIA (1)

EDUCA}IA
TEHNOLOGIC| {I

VIITORUL ELEVULUI

Prof. Vasile B~LI{
(Continuare `n
num\rul viitor)


