
ducatori, `nv\]\tori, profesori- iat\
marea armat\ a celor ale[i, `nsem-
na]i cu voca]ia d\ruirii. {coala -
Templu al luminii- iar EI sunt cei
care sporesc prestigiul [i imaginea.
Ei se afl\ `n permanen]\ printre
elevi [i tineri, c\ci Dasc\lul {colii
este c\l\uz\ [i p\rinte.

~n ciuda unor neajunsuri mai
mari sau mai mici, trebuie s\

recunoa[tem c\ Dasc\lul este un om  fericit.
Acest lucru este un adev\r- pentru c\ nimeni
altul, `ntr-o existen]\ precar\ de om, nu a f\cut
at`t de mult pentru semenii s\i. Nimeni nu se
risipe[te at`t de mult d\ruind altora, tr\ind pen-
tru ceilal]i, murind c`te pu]in pentru ei (elevi), cu
fiecare or\ de curs.

De ziua LOR- dorim educatoarelor,
`nv\]\torilor [i profesorilor care slujesc `n
gr\dini]ele [i [colile din jude]ul Neam] mult\

s\n\tate [i neasemuite bucurii.
D\, Doamne, Dasc\lilor, s\n\tate [i fru-

muse]e- c\ci au sufletul curat ca izvorul
limpede, din care se adap\ tinerele vl\stare,
dornicei s\ `ntrebe, s\ devin\, s\ se `ntreac\...
pentru c\ EDUCA}IA nu este altceva dec`t un
pod peste care trece Omul, c\l\uzit de
Dasc\lul s\u, de la o via]\ `nchis\ `n sine la
con[tiin]a `ntregii omeniri.

Subredac]ia - Roman

E

rintr-o recentã
hotãrîre de guvern,
Colegiul Universitar
de Muzicã din
Piatra Neam] a
devenit Facultate
de Muzicã,
a p a r ] i n î n d
Academiei de
Muzicã "Gheorghe
Dima" din Cluj. Înfi-

in]at în anul 1998,   Colegiul
s-a numãrat printre cele mai
tinere [coli superioare de muzicã din ]arã, ajungînd, în

ultimii ani, o institu]ie recunos-
cutã pe plan na]ional, prin
gene ra]iile de arti[ti   care i-au
trecut pragul.

"Pînã acum, absolven]ii
Colegiului de Muzicã ob]ineau
o diplomã prin care deveneau
instrumenti[ti sau profesori,
dar dacã doreau sã ob]inã titlul
de profesor cu grad didactic I,
erau nevoi]i sã-[i completeze
studiile, în cadrul altor Facultã]i
de Muzicã din ]arã. Din acest
an, însã, diplomele ob]inute la

P

A consemnat
Irina NASTASIU

(Continuare `n pag. 2)

Radu O]el

Constantin Andrei

Cine
organizeaz\
bulib\[eala?

u toate c\ Neam]ul este considerat unul din cele 8
jude]e „pilot" de la 1 ianuarie 2005, pân\ la
aceast\ dat\ (septembrie2005) nu se observ\ nici
o modificare `n ceea ce prive[te finan]area [coli -
lor, salarizarea profesorilor etc. Ni se spune c\
una dintre problemele acestor jude]e ar fi [i
finan]area [colilor `n func]ie de num\rul elevilor
`nscri[i. La ora actual\ nimeni nu [tie nimic (sau
nu vrea s\ [tie?); de la minister cic\ nu a venit nici

un document scris negru pe alb privind organizarea [i admi -
nistrarea `nv\]\mântului `n jude]ele pilot. Mergem, ca [i pân\
acum, dup\ ureche, doar suntem `n faza experimental\(!)
Vom vedea noi dup\ 2 - 3 ani ce va ie[i. Dar care sunt cos-
turile morale?

Finan]area [colilor `n func]ie de nr. elevilor ni se pare a fi
o abera]ie: [colile cu mai mul]i elevi vor primi (cel pu]in teo-
retic) mai mul]i bani. ~ns\ o sal\ de clas\ are acelea[i costuri
de `nc\lzire, cur\]enie, `ntre]inere indiferent dac\ `n ea `nva]\
30 de elevi sau 12. Acelea[i costuri sunt  [i `n ceea  ce
prive[te dotarea cu material didactic: ori ai `n clas\ 5 elevi ori
45 utilizezi globul geografic, harta, plan[ele, consumi aceea[i
cantitate de cret\ scriind la tabl\ etc.

O alt\ abera]ie o constituie  hot\rârea Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii  conform c\reia la concursul na]ional
pentru ocuparea  posturilor didactice din `nv\]\mântul preuni-
versitar din 18 iulie 2005, tezele candida]ilor pentru titu-
larizare au fost corectate de profesorii metodi[ti ai
Inspectoratului {colar, respectiv ai Casei Corpului Didactic
Neam]. ~n condi]iile `n care, majoritatea profesorilor metodi[ti
au fost numi]i de c\tre inspectorii de specialitate dup\ cu totul
alte criterii decât competen]a, performan]a [i mora litatea, [i
inspectori ce au func]ionat, pân\ la „concurs", cu delega]ie
timp de 3 - 4  ani, f\r\ ca m\car s\ fi `ntrunit minimile condi]ii
(titulatur\, grad didactic, activitate metodic\ deosebit\, con-
duit\ exemplar\ etc.) [i care (`nc\) mai func]ioneaz\, ne
`ntreb\m ce rezultate a dat acest examen [i cui i-au folosit?
Mai mult decât atât, `n jude]ul nostru, la 12 septembrie 2005
mai existau `n jur de 100 de catedre neocupate din cauza fap-
tului c\ foarte multe cadre didactice au preferat s\ mearg\ la
munc\ `n str\in\tate decât s\ fac\ o navet\ aproape imposi-
bil\ [i care cost\ jum\tate din leaf\. Astfel s-a ajuns la orga-
nizarea a dou\ examene pentru testarea suplinitorilor necali-
fica]i. Pe bun\ dreptate se `ntreba un coleg cu prilejul efec-
tu\rii examenului psihologic: „Noi mai corespundem? Doar
cei cu  probleme psihice mai r\mân `n `nv\]\mânt `n
condi]iile actuale!" 

Pân\ vom g\si r\spunsuri la toate aceste `ntreb\ri, cert
este faptul c\ suntem supu[i cu to]ii (elevi, profesori, p\rin]i)
unor experimente, fiind pe post de cobai. Tot suntem noi
românii `nv\]a]i s\ `nghi]im f\r\ pic de discern\mânt ceea ce
vine din Occident. Tot ceea ce nu merge sau nu a mers la ei
`n privin]a `nv\]\mântului experimenteaz\ pe noi, doar vrem
s\ devenim membri U.E.

Profesoru' pilot
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D|, DOAMNE, DASC|LILOR,
S|N|TATE {I FRUMUSE}E!
5 OCTOMBRIE - 2005: Ziua Mondial\ a EDUCA}IEI

Înv\]\mîntul muzical nem]ean

De la Colegiu, la Facultate de Muzicã

FIERBE DIN NOU CAZANUL
DIN ~NV|}|M~NT

-a deschis un nou an
[colar, nu pe data de
15 septembrie cum
era normal, ci pe 12
septembrie c\ci a[a a
vrut dl Ministru Miclea,
declarat "ministrul
copacilor" dup\ inter-
ven]ia de la Timi[oara
cu prilejul deschiderii
noului an [colar.

De fapt, au fost
dou\ ceremonii de deschidere a
noului an [colar: cea din [coli cu
elevi, profesori [i p\rin]i, [i cea din
strad\, din strada General
Berthelot 28- 30, din fa]a
Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii,
unde delega]iile sindicale din
`nv\]\m`nt din jude]ele ]\rii, sub
conducerea Federa]iei "Spiru
Haret" au organizat un miting de
protest, ca semnal al accentu\rii
procesului de degradare materi-
al\, [tiin]ific\ [i educa]ional\ a
`nv\]\m`ntului românesc `nceput
dup\ decembrie 1989.

Cuvintele de ordine, devenite
imperative ale momentului s-au
scandat cu putere de cei prezen]i: 

Chiar din prima zi de [coal\
noi `l d\m pe Miclea-afar\!

Miclea [i cu ga[ca lui s\ se
duc\ dracului! 

Voi s`nte]i ho]i [i corup]i, noi
s`ntem fl\m`nzi [i rup]i!

Dreptate [i Adev\r,
Democra]ie [i Libertate au devenit
minciuni tr`mbi]ate cu cinism [i
neru[inare de Alian]a DA la pu]in
timp de le venirea la putere.

Examenele de capacitate [i
bacalaureat din aceast\ var\ au
eviden]iat dou\ aspecte pe c`t de
degradante pe at`t de umilitoare

pentru profesori: unul vizeaz\
declara]iile scrise zilnice de bani,
carduri [i bunuri, date sub
semn\tur\ de to]i cei participan]i
la examenele de capacitate [i
bacalaureat, altul se refer\ la
regimul de munc\ f\r\ bani [i
nerespectarea pl\]ii orelor
prestate la asisten]\ [i examinare
oral\ [i scris\ de c\tre profesori
precum [i acordarea diurnei
prev\zut\ prin lege pentru
deplasarea `n alt\ localitate pe o
durat\ de peste 12 ore. Situa]ia s-a
datorat (trebuie s\ recunoa[tem)
[i lipsei de vigilen]\ [i promptitu-
dine din partea sindicatelor pe
plan na]ional [i jude]ean care n-au
`ncheiat, `nainte de `nceperea
examenelor, protocoale ferme cu
MEC [i inspectoratele [colare
jude]ene l\s`ndu-se [i de aceast\
dat\ ademeni]i [i p\c\li]i ca [i alte
d\]i, de institu]iile Drept\]ii [i
Adev\rului.

Nici `n momentul de fa]\ cei
care au muncit de diminea]a p`n\
seara [i s-au deplasat [i au m`ncat
pe banii lor la examene `n alte
localit\]i, nu [i-au primit drepturile
legale cuvenite. Dar de data
aceasta nu vom mai cer[i, `i vom
da `n judecat\ [i vom pretinde [i
daune morale [i materiale pentru
umilin]ele `ndurate.

C\ abuzurile [i `nc\lcarea
legilor au fost [i sunt practici ale
oric\rui regim aflat la guvernare, o
dovedesc Sentin]ele judec\tore[ti
definitive [i cu putere executorie
date de Tribunalul Jude]ean Ia[i [i
~nalta Curte de Casa]ie Bucure[ti
`n procesele intentate de Alian]a
Sindical\ "Spiru Haret" Ia[i [i
Sindicatul ~nv\]\m`ntului preuni-

versitar arge[an- Muntenia,
privind calculul salariilor din
`nv\]\m`nt din octombrie 2002
p`n\ `n octombrie 2004.

De fapt, str`mbarea legilor,
aplicarea lor dup\ bunul plac al
fiec\ruia se concretizeaz\ `n
jude]ul nostru prin neplata navetei
cadrelor didactice `n 16 comune
ale jude]ului nostru.

Asist\m [i `n aceast\ toamn\
la o campanie de prigoan\ a direc-
torilor [i inspectorilor [colari care
nu respir\ sau nu vor s\ respire
acela[i aer cu cei din Alian]a DA.

Semnal\m colegilor no[tri ati-
tudinea absolutist\ [i totalitar\ a
Inspectorului General, prof. Dorina
Drexler fa]\ de toate problemele
`nv\]\m`ntului nem]ean, neres -
pectarea drepturilor sindicatelor

ca parteneri `n comisia de dialog
social privind am`narea f\r\
motive a [edin]elor comisiei pari -
tare jude]ene [i vom ac]iona pe
toate c\ile legale pentru resta-
bilirea unui climat normal de
munc\ pentru [colile nem]ene.

Nu avem nimic cu
Inspectoratul {colar, nu avem
nimic cu Inspectorul {colar
General, avem menirea [i `nves -
tirea colegilor no[tri de a veghea
la respectarea legilor, a drept\]ii [i
adev\rului, nu al lor, ci al oame-
nilor care muncesc cu adev\rat `n
[coal\ [i o vom face de fiecare
dat\.

Biroul Executiv
S.L.L.I.C. Neam]

{tefan CORNEANU
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acultatea din Piatra Neam] sînt la fel de
"valabile" ca cele de la Ia[i, Bucure[ti sau
Cluj. Perioada de [colarizare se va prelun-
gi la 4 ani pentru Instrumente - Canto [i la
3 ani pentru Pedagogie", a precizat lector
univ. Radu O]el, decanul Facultã]ii de
Muzicã.

Avînd în vedere oferta generoasã a
Facultã]ii de Muzicã - 30 de locuri la instru-
mente muzicale (vioarã, violã, violoncel,
contrabas, chitarã, canto, percu]ie, pian) [i
pedagogie muzicalã - un numãr de 34 de

candida]i au bãtut, în acest an, la por]ile institu]iei.
"Proaspe]ilor studen]i le putem spune cã vor beneficia
de o bibliotecã de speciali tate cu salã de lecturã,
fonotecã - videotecã (salã de audi]ii [i vizionãri), studio
de înregistrare [i procesare audio - video, laborator de
informaticã (acces permanent la Internet) etc. De
asemenea, spa]iile de cazare aflate în incinta Colegiului

oferã studen]ilor un numãr de 60 de locuri, în condi]ii
superioare de confort", a adãugat prof. Radu O]el.

Din acest an, studen]ii Facultã]ii de Muzicã din
Piatra Neam] vor studia dupã programa facultã]ilor de la
Ia[i, Bucure[ti sau Cluj. În plus, la modulele op]ionale
se va putea urma (pe lîngã cursurile de instrument, cînt
popular, informaticã muzicalã) un curs de jazz - instru-
ment [i voce. Conducerea institu]iei considerã cã
aceastã nouã disciplinã va constitui "tenta]ia" facultã]ii,
mul]i tineri îndrãgind jazz-ul [i dorind sã urmeze o cari-
erã în aceastã direc]ie. Pe de altã parte, corpul profe-
soral selec]ionat cu exigen]ã - e vorba de peste 20 de
profesori din Cluj, Ia[i, Bacãu [i Piatra Neam] - vor
asigura un învã]ãmînt de înalt nivel academic.

"Studen]ii no[tri
sînt pasiona]i de folclor..."

Încã de la înfiin]area Colegiului de Muzicã, cadrele
didactice au cãutat sã cultive gustul tinerilor în dome niul
cercetãrii folclorice. Considerat parte integrantã a spiri-
tualitã]ii române[ti, folclorul muzical a fost, ani de-a

rîndul, abordat de genera]iile de studen]i, atît în cadrul
recitalurilor, cît [i în cadrul cercetãrilor de teren.

"Constatînd, an de an, cã studentii no[tri sînt
pasiona]i de folclor, am încercat sã cultivãm aceastã
pasiune a lor în cadrul "Modulului de Folclor" condus de
lector univ. Delia Irimie. De asemenea, sã nu uitãm cã
mai mult de jumãtate din membrii Ansamblului "Icoane"
de la "Academia Gh. Dima", condus de prof. univ. dr.
Ioan Bocsa, sînt absolven]i ai Colegiului de Muzicã din
Piatra Neam]... Pe linia continuãrii cercetãrii folclorice,
vom desfã[ura, în urmãtorii trei ani, un program de
cercetare folcloricã în toatã zona Neam]ului, zonã neex-
ploratã suficient, din acest punct de vedere. Cercetãrile
se vor desfã[ura cu participarea unui numãr mare de
studenti, absolven]i de-ai no[tri care, în momentul de
fa]ã sînt la Cluj, dar [i a celor care sînt, deja, studen]i ai
Facultã]ii de Muzicã din Piatra Neam]. Programul de
cercetare folcloricã se va finaliza cu realizarea unei
monografii, cu suport audio, incluzînd recitaluri [i înre -
gistrãri ale pieselor culese pe teren", a precizat lector
univ. dr. Constantin Andrei, prodecanul Facultã]ii de
Muzicã din Piatra Neam].

Stagiunea artisticã a Facultã]ii de Muzicã
(sus]inutã, anual, în perioada octombrie - mai) include
participarea la tradi]ionalele "Vacan]e Muzicale la Piatra
Neam]", organizarea cursurilor de mãiestrie, partici-
parea în ansamblurile Facultã]ii (Corul de Camerã,
Orchestra de Camerã, Ansamblul de Muzicã Tradi]io -
nalã) sau indivi dual, la programele culturale na]ionale [i
interna]ionale ale Academiei de Muzicã "Gheorghe
Dima" din Cluj.

"În ceea ce prive[te planurile de viitor, vom
deschide, în curînd, seria recitalurilor sus]inute, perio -
dic, în sala de concerte a {colii de Muzicã, în aula
Bibliotecii “G.T. Kirileanu”, precum [i în sala de festivitã]i
a Liceului Forestier. De asemenea, sîntem a[tepta]i, cu
drag, [i la Biblioteca Jude]eanã din One[ti,  acolo unde
gãsim întotdeauna un public numeros, cald [i primitor.
Studen]ii de la Piatra Neam] vor sus]ine recitaluri [i în
fa]a profesorilor de la Academia "Gh. Dima" din Cluj
(asa cum se întîmplã la sfîr[itul fiecãrui an, cînd are loc
recitalul studen]ilor clasei de canto), dar [i în cadrul unor
concerte sus]inute în alte ora[e ale ]ãrii", a adãugat lec-
tor univ. Constantin Andrei.

F
(Urmare din pag. 1)

\rin]ii- partenerii no[tri- trec pragul
[colii zilnic. Unii dintre p\rin]i sunt
cooperan]i, receptivi, serio[i, one[ti.
Al]ii- egoi[ti, posesivi, apleca]i mereu
spre c`rtire, p\tima[i, etern
nemul]umi]i, protesteaz\ c\ odraslele
lor au note mici, c\ nu `i pre]uim la
adev\rata lor valoare, c\ uneori `i [i
persecut\m.

Deprinderea aceasta de a
protesta s-ar p\rea c\ s-a cronicizat

la unii dintre ei. Am constatat, de-a lungul anilor,
c\ pe placul celor mai mul]i dintre p\rin]i sunt
profesorii mai indulgen]i care dau u[or note
mari, care laud\ copiii f\r\ contenire. Exist\ [i
p\rin]i care au c\zut de mult la examenul vie]ii [i
p\rin]i c`rcota[i care cer ceva mereu [colii. Sau-
[i mai r\u- p\rin]i care `[i iubesc copiii doar
prin... telefon. ~n acest caz elevii sunt cei mai
n\p\stui]i, deoarece lipsesc de la ore, sunt ]inte
spre corigen]e, cunosc anturaje dubioase [i
devin u[or viitorii delincven]i.

Orice dialog profesor- p\rinte ne oblig\ la un

permanent exerci]iu de `n]elegere fa]\ de noi
`n[ine. Indiferent de situa]ie e necesar ca profe-
sorii- dirigin]i s\-i men]in\ la o distan]\ demn\
fa]\ de micile mizerii ale rela]iei de parteneriat [i
s\ se protejeze de toate surprizele nepl\cute.
At`ta vreme c`t rolul dirigintelui este de o obiec-
tivitate absolut\, [tie c\ este riscant s\ cad\ la
`nvoieli cu p\rin]ii tranzac]ionali. S\ fim aten]i la
conturul fiec\rui gest, la tonul [i timbrul vocii.
Trebuie s\ [tim s\ accept\m opiniile lor, s\-i
ascult\m, s\-i `ncuraj\m pentru c\ opiniile diri -
gintelui devin puncte de reper pentru fiecare
familie: cuvintele sale sunt r\st\lm\cite,
`ntoarse pe toate fe]ele.

De ce s\ nu recunoa[tem, `n final, c\ pe
fondul s\r\ciei de ast\zi, rela]ia [coal\- familie
are de suferit?

Ea nu va putea fi pus\ pe f\ga[ul normal
dec`t dac\ va exista bun\stare general\.

Prof. Valerian PERC|
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n domeniul
` n v \ ] \ m ` n t u l u i ,
institu]ia cea mai
sensibil\, `ntre
toate celelalte, fac-
torul uman con-
teaz\ enorm, pen-
tru c\ aici se
lucreaz\ cu fiin]e
curate, nevinovate-
copiii.

~nt`lnim oameni `n acest
domeniu care `[i fac onest
meseria. {i cum este normal,
a[ `ncepe cu directorii de
unit\]i [colare, pentru c\ per-
sonalit\]ile lor reprezint\ veri-
ga cea mai important\ `n sis-
tem, de ei depinz`nd totul, `n
primul r`nd nivelul preg\tirii
pentru ore a profesorilor [i
`nv\]\torilor. Absen]a directo-
rilor exigen]i dar de o exigen]\

uman\, obiectiv\, lipsit\ de
r\utate de cele mai multe ori
este catastrofal\.

A fi director autentic
`nseamn\ exigen]\ egal\ pen-
tru toate cadrele didactice din
unitate, un aspect ce implic\
intoleran]\ fa]\ de cei ce
lipsesc nemotivat la ore,
`nt`rzie `n cancelarie sau
secre tariat din motive puerile,
evalueaz\ elevii la voia
`nt`mpl\rii, de regul\ pe la
sf`r[itul semestrelor.

Cred c\ un director
adev\rat trebuie s\ se
elibereze de teama de corecti-
tudine- mascat\ de o pseu-
do`n]elegere a unor colegi, de
unde, pentru unii, concesiile
sunt mai mari sau mai mici,
f\cute tuturor, dar mai ales
celor apropia]i.

~n alt\ ordine de idei,
datorit\ directorului de [coal\,
s-ar putea revigora `n unitatea
[colar\ activitatea de
perfec]ionare la nivelul comisi-
ilor metodice sau al colec-
tivelor de catedr\.

Pentru a nu mai lungi arti-
colul, a[ mai semnala un
aspect mult discutat `n aceast\
var\ la Roman. Se [tie,
exame nele verii au fost mai
"exigente" pentru a preveni
eventuale fraude. Problema
este dac\ s-a reu[it sau nu,
pentru c\ responsabilitatea a
fost tot `n sarcina directorilor.

Aspectele relatate nu au
un caracter general; situa]iile
trebuie privite cu realism [i
recondi]ionate competen]ele.

~

DEMOCRATIZAREA RELA}IEI
{COAL| - FAMILIE

onsider c\ `n pro-
cesul de evaluare
ar fi util\, `n anu-
mite circumstan]e,
folosirea unor
metode comple-
mentare, atractive
pentru elevi [i `n
acela[i timp prin
care ei nu ar
con[tientiza faptul
c\ sunt evalua]i,

ceea ce reprezint\ un avantaj, `n
sensul diminu\rii stresului ine -
rent evalu\rii tradi]ionale.

~n acest sens se pot realiza
cu elevii o serie de activit\]i
extra[colare ce le suscit\ intere-
sul `n mod deosebit: revista cla-
sei, dramatiz\ri. F\r\ a
reprezenta sarcini impuse,
asemenea activit\]i st`rnesc
entuziasmul unui num\r consi -
derabil de elevi ce se implic\.

~n vederea con]inutului
revistei clasei li se atrage aten]ia
elevilor ca aceasta s\ se disting\
prin originalitate. Se stabilesc
redactorii [efi, pe cei ce se vor
ocupa de tehnoredactare, gra -
fic\, precum [i corectorii, urm`nd
ca, ceilal]i membri ai colectivului
de redac]ie s\ se anun]e prin
materialele ce le vor aduce. De
asemenea, se discut\ [i aprob\
cuprinsul, ]in`nd cont de
preferin]ele lor pentru anumite
rubrici: compozi]ii literare, intervi-
uri, teste, dar [i unele curiozit\]i
din domeniul [tiin]ei, precum [i
proverbe, ghicitori, jocuri.

Am recurs la aceast\
metod\ observ`nd dorin]a [i
bucuria unor elevi de a com-
pune. Astfel am crezut c\ ar fi un
bun prilej de a le cultiva imagi-
na]ia creatoare, ceea ce pre-
supune caracterul dinamic al
activit\]ii de instruire prin tre-
cerea de la comprehensiunea
pasiv\ la orientarea activ\ `n
lume. Am urm\rit cultivarea cre-
ativit\]ii, at`t `n orele de com-
punere, dar [i `n afara lor, `n
orice prilej ce le-ar oferi un
subiect de reflec]ie. Aceast\ acti -
vi tate vizeaz\ capacit\]i psihice
importante ca: sensibilitate, spirit
de observa]ie, memorie [i imagi-

na]ie, curiozitate, ini]iativ\ [i
tenacitate, eforturi voluntare, ati-
tudine activ\ `n fa]a dificult\]ilor.
Totodat\, ea constituie
asocierea `ntr-o activitate com-
plex\, dar unitar\, a percep]iei
g`ndirii, imagina]iei, toate `nglo-
bate `n cunoa[terea emo]ional\.
Iar tr\irea intens\ trebuie exteri-
orizat\ cu ajutorul mijloacelor
verbale. ~n acest fel am verificat
[i st\p`nirea cuno[tin]elor de
limb\ ale elevilor `n ceea ce
prive[te vocabularul, propri-
etatea termenilor folosi]i, mor-
fologia [i sintaxa prin `mbinarea
corect\ a cuvintelor `n propozi]ii
[i acestora `n fraze, [i nu `n cele
din urm\ corectitudinea
ortografiei [i a punctua]iei,
deoarece "limbajul r\m`ne
instrumentul principal de
con[tientizare a oric\rui act de
crea]ie [i de obiectivare a pro-
dusului creativit\]ii"", dup\ cum
afirma I. Str\chinaru `n
"Creativitate [i limbaj `n perspec-
tiv\ pedagogic\".

Evaluarea compozi]iilor s-a
realizat `n clas\ de c\tre ceilal]i
colegi, fapt ce a contribuit la dez-
voltarea spiritului critic at`t a
auditoriului c`t [i a autorului com-
punerii. Dup\ cum erau obi[nui]i
din orele tradi]ionale, colegii `[i
notau observa]iile ce le aveau de
f\cut [i apoi acestea erau discu-
tate, propun`ndu-se solu]ii [i
aprob`ndu-se textele ce vor fi
publicate. Cu timpul, aceste
observa]ii s-au `mpu]inat, fapt ce
mi-a confirmat c\ "autorii" au
devenit mai aten]i,
autocenzur`ndu-[i gre[elile.

Compunerile elaborate ast-
fel reprezint\ un act creator com-
plex, presupun`nd `mbinarea
`ntr-un tot unitar a creativit\]ii de
viziune, de con]inut [i de form\.

Un alt tip de activitate uti-
lizat\ ca metod\ alternativ\ de
evaluare o constituie
dramatiz\rile, punerile `n scen\
a diferitelor texte. ~n acest fel ele-
vii se aflau `n situa]ia de a citi cu
foarte mare aten]ie opera sau
operele literare propuse pentru
a-[i alege rolurile, pentru a
con[tientiza mesajul textului.

Realizarea scenariului reprezint\
un moment important, elevii
av`nd astfel de ales scenele
semnificative ce pun `n valoare
caracterul personajelor, con-
tureaz\ c`t mai bine evolu]ia
subiectului, urm\rind momentele
acestuia `n desf\[urarea lor
cronologic\ sau logic\. Pentru
alegerea distribu]iei li se solicit\
elevilor interpretarea unui scurt
fragment prin intermediul c\ruia
s\ dovedeasc\ faptul c\ sunt
potrivi]i pentru un anumit rol.
Apoi intrarea `n rol presupune o
analiz\ atent\ a caracterului per-
sonajului, ce trebuie eviden]iat
nu doar prin limbajul verbal, ci `n
mare m\sur\ prin cel gestual,
prin vestimenta]ie, prin
rela]ionarea cu celelalte perso -
naje. ~n vederea realiz\rii
decorurilor, imagina]ia copiilor
este uimitoare, dar trebuie g\site
[i metodele cele mai potrivite
pentru a le concretiza `ntr-un
mod c`t mai pu]in costisitor, din
propriile resurse. De asemenea
este important\ viziunea regizo-
ral\, elevul respectiv av`nd dato-
ria de a coordona `ntreaga
echip\ `n punerea `n scen\ a
spectacolului.

Astfel dramatiz\rile
diverselor texte literare pun `n
mi[care energiile creatoare ale
elevilor [i `ntr-un mod subtil ei
cunosc prin aprofundare opere
reprezentative ale literaturii
române [i universale, av`nd toto-
dat\ satisfac]ia de a fi `ntruchipat
personajele ce i-au fascinat. La
r`ndul lor, spectatorii sunt atra[i
`n mirajul universului literar
stimu l`ndu-li-se dorin]a de a citi
textele literare respective.

Asemenea activit\]i
desf\[urate [i `n afara orelor de
clas\, prin caracterul mai liber,
mai deschis pot dezvolta creati -
vitatea elevilor, cultiv`ndu-le
interesele [i `nclina]iile pentru
lite ratur\, av`nd la baz\ lectura
ca mijloc de cultivare a vie]ii inte-
rioare [i implicit a capacit\]ilor de
exprimare. 

Prof. Silvia TINCU
{coala "Mihai Eminescu"

Roman
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R e p r e z e n t a n ] i i
autorit\]ilor locale
s-au `nt`lnit, la
c`teva zile dup\
`nceperea noului
an [colar, cu direc-
torii unit\]ilor de
` n v \ ] \ m ` n t
pietrene. Dialogul a
avut ca principal
subiect ges-
tionarea eficient\ a

fondurilor alocate de c\tre
municipalitate [colilor din
Piatra Neam]. 

l 43 de [coli nem]ene nu
au primit autoriza]ii sanitare.
Motivele: lipsa apei potabile,
grupurile sanitare necore-
spunz\toare, mobilierul `nve-
chit etc. Reprezentan]ii
Inspectoratului {colar,
Consiliului Jude]ean,
Prefecturii [i Direc]iei de
S\n\tate Public\, care au
efectuat controlul, au g\sit cele
mai multe probleme la unit\]ile
din mediul rural. Multe dintre
ele au avut de suferit din cauza
inunda]iilor produse `n aceast\
var\.

l Peste 2000 de manuale
lipseau din [colile nem]ene la
`nceperea noului an de
`nv\]\m`nt. Principala cauz\
este tip\rirea unor titluri cu
`nt`rziere, provocat\ de
am`narea licita]iilor pentru edi-
turi. Totodat\, solicit\rile f\cute

de unele licee nu mai s`nt de
actualitate, urmare a rezul-
tatelor `nregistrate la testele
na]ionale, care au dus la dis-
pari]ia a 25 de clase din
`nv\]\m`ntul liceal.

l Noul an [colar a
`nceput, ca [i precedentul, cu
ac]iuni sindicale. O delega]ie
nem]ean\, alc\tuit\ din 30 de
dasc\li, a participat, pe 12 sep-
tembrie, la mitingul din capi-
tal\, organizat de Federa]ia
Sindicatelor Libere din
~nv\]\m`nt.

l Aproximativ 30.000 de
elevi nem]eni, din familii cu
venituri modeste, ar urma s\
primeasc\ rechizite gratuite `n
anul [colar 2005-2006. Cei mai
mul]i provin din mediul rural,
unde procentul celor care au
solicitat acest ajutor este `ntre
80 [i 90 la sut\ din totalul
elevilor. Ei vor trebui s\ se des-
curce singuri, `ns\, `n primele
zile de [coal\, deoarece
rechizitele promise nu
ajunseser\ `nc\ p`n\ la 12
septembrie.

l Prima zi de [coal\ a
venit cu numeroase modific\ri
ale regulamentului [colar, spre
necazul unora [i satisfac]ia
altora. Una din cele mai
comentate nout\]i este obliga-

tivitatea adopt\rii unei ]inute
vestimentare [i a unei conduite
decente [i neprovocatoare. Ce
anume presupun acestea
depinde de fiecare [coal\ `n
parte, care-[i va elabora pro-
priul regulament.

l A doua sesiune a
bacalaureatului s-a `ncheiat cu
promovarea a 96 la sut\ dintre
cei 435 de candida]i nem]eni.
Doar 17 dintre cei care s-au
prezentat la examen, dintre
476 `nscri[i, au fost declara]i
respin[i, 12 c\z`nd cu note
`ntre 5 [i 6.

l Aproximativ 10 la sut\
dintre candida]i au fost respin[i
la test\rile pentru suplinitori,
desf\[urate `naintea ultimei
etape de ocupare a posturilor
din `nv\]\m`ntul nem]ean. Cea
mai mic\ not\ a fost 1, acor-
dat\ unui concurent care a
`napoiat foaia de examen alb\.

Candida]ii declara]i admi[i,
`mpreun\ cu aceia care au
r\mas f\r\ posturi dup\
primele etape de repartizare
ori cu norme incomplete, au
participat la dou\ [edin]e pub-
lice. ~n total, peste 1000 de
persoane s-au b\tut pe 390 de
posturi vacante.

l Demis `n luna iulie, pro-
fesorul Constantin Vernica [i-a
rec\p\tat postul de director al
Palatului Copiilor, dup\ ce a
contestat decizia
Inspectoratului {colar Neam]
la Ministerul Educa]iei
Na]ionale. Colegiul de
Disciplin\ al MEC a invalidat
hot\r`rea de demitere din
cauza unui viciu de procedur\. 

l Ecourile testelor
na]ionale, examen pentru
absolven]ii gimnaziului, s-au
`ntins mult dup\ `ncheierea
concursului. La solicitarea
Ministerului Educa]iei [i
Cercet\rii, o comisie a
Inspectoratului {colar Neam] a
verificat, prin sondaj, 50 de
teze ale candida]ilor din acest
an. Prin aceast\ ac]iune,
Ministerul a urm\rit dac\ s-a
respectat baremul de

corectare [i au existat sau nu
erori la evaluarea lucr\rilor. ~n
cazul `n care s-ar fi constatat
diferen]e mai mari de 1,5
puncte, profesorii corectori
riscau s\ fie sanc]iona]i, dar
notele candida]ilor ar fi r\mas
acelea[i.

l Peste 400 de cadre
didactice nem]ene au solicitat
`nscrierea `n programul de
reconversie profesional\ din
cadrul Proiectului pentru
~nv\]\m`ntul Rural, de care pot
beneficia doar dasc\lii care au
predat `n ultimii doi- trei ani `n
mediul rural. Cei selecta]i bene-
ficiaz\ de cursuri gratuite [i pot
alege `ntre Universit\]i din
Moldova, Ardeal sau Bucure[ti.

l Ministerul Educa]iei
Na]ionale a lansat pentru dez-
batere public\ proiectul
descentraliz\rii `nv\]\m`ntului
preuniversitar. Principala nou-
tate a acestuia este finan]area
[colilor `n mod global [i pe
cate gorii de costuri. Fiecare
unitate de `nv\]\m`nt va primi
fonduri `n func]ie de num\rul
elevilor, dar [i de calitatea
actului educa]ional. Profesorii
nu vor mai fi titualri la modul
general ci pe postul din [coala
`n care `[i desf\[oar\ activi-
tatea. Selec]ia, salarizarea [i
`ncetarea contractului de
munc\ ale cadrelor didactice
vor fi f\cute de Consiliul de
Administra]ie al fiec\rei [coli.

l Inspectoratul {colar
Neam] [i autorit\]ile locale au
devenit partenere `n proiectul
"{i noi dorim s\ `nv\]\m",
finan]at prin programul Phare-
componenta "Acces la
educa]ie pentru grupuri deza-
vantajate". Potrivit acordului,
Consiliul Local va contribui cu
10000 de euro. Scopul proiectu-
lui, care beneficiaz\ de o
finan]are de 600000 de euro,
este asigurarea egalit\]ii de
[anse `n `nv\]\m`nt, indiferent
de particularit\]ile individuale,
culturale, de contextul socio-
economic sau de limba matern\.

Mihaela DR|GOI

l AUGUST- SEPTEMBRIE

Revista "" VV ii aa ]] aa
RR oo mm ââ nn ee aa ss cc \\ "" a
publicat `n ultimul
s\u num\r din var\
c`teva fragmente
dintr-un jurnal al
scriitorului  Paul
Goma, tr\itor din
1977  de la Paris.
Cum prozatorul,
sup\rat ca de obicei
pe toat\ lumea lite -

rar\ româneasc\, a dat `n st`nga
[i-n dreapta, se pare c\ a atins
orgolii cam multe. Acuzat c\ tex-
tul s\u este o prob\ de anti-
semitism, pre[edintele Uniunii
Scriitorilor a dat afar\ pe respon-
sabilul de num\r al revistei, poe-
tul Liviu Ioan Stoiciu, printr-un
comunicat, dup\ care a urmat o
[edin]\ a comitetului de condu -
cere al US (normal ar fi fost
invers). Nici vorb\ de anti-
semitism `n textul cu pricina, dar
se pl\tesc ni[te poli]e mai vechi.
Un grup de scriitori [i intelectu-

ali, cei mai mul]i de peste hotare,
a semnat un protest `mpotriva
acestui gest de cenzur\ curat\.
Dar a r\mas ca-n tren. Degeaba
au murit tinerii la Revolu]ia din
1989.

* Mircea Mih\ie[ public\
`n nr. 37 al revistei "" RR oo mm ââ nn ii aa
ll ii tt ee rr aa rr \\ "" un articol redac]ional
intitulat "Corup]ii f\r\ corup]ie".
"M-am s\turat s\ v\d figurile
ironice ale lui Iacubov,
Sechelariu [i ale celorlal]i baroni
mai mult sau mai pu]in nevino-
va]i intr`nd sur`z`nd pe u[a
Parchetului [i ie[ind de acolo
r`z`nd `n hohote. Ce ce `nt`mpl\?
Au disp\rut speciali[tii capabili
s\ demonstreze fraude ce se
v\d cu ochiul liber? Ori tr\im cu
to]ii `ntr-o iluzie
`nsp\im`nt\toare, `n care ni se
pare c\ doar unii s`nt `ngerii [i
al]ii demonii" - zice MM. Varianta
a doua e cea care se potrive[te.

* Original, ca de fiecare
dat\, poetul Emil Brumaru,
r\spunz`nd unei ziariste de la
revista "" SS uu pp ll ii mm ee nn tt uu ll   dd ee   cc uu ll --
tt uu rr \\ "" `ntr-un interviu, zice printre
altele: "~mb\tr`nind, vitalitatea `]i
scade, nu ai ce face, e-o faz\
obligatorie, nu are rost s\ te

min]i. {i atunci `]i r\m`ne scrisul,
c`t mai ai putere [i pentru figura
asta, c\ te las\ balamalele [i
aici... [i-atunci tr\ie[ti cu
adev\rat, probabil, doar c`nd
scrii, adic\ la maxima ta posibili-
tate de a te bucura, de a realiza
c\ exi[ti". Adev\rat.

* Alt scriitor care `[i face,
involuntar, mul]i inamici datorit\

stilului s\u dur, este b\tr`nul
prozator Alexandru George. ~n
primul num\r de dup\ vacan]a
de var\ al revistei "" LL uu cc ee aa ff \\ rr uu ll ""
zice Alexandru George `n arti-
colul s\u "De vorb\ tot cu
autorii", un fel de drept la replic\
la articolul Anei Selejan din

num\rul precedent: "Eu insist
pentru dezv\luirea adev\rului,
nu doar dintr-un scrupul [tiin]ific,
ci prin calitatea mea de martor
consternat [i, din ce `n ce mai
`ngrozit de ce se petrece. Acum,
`n perspectiv\ istoric\, a[ mai
ad\uga ceva: cei trei ani de rela-
tiv\ libertate, prin totalul de
opere valoroase, poate da ap\ la
moar\ celor care sus]in [i acum

c\ `n comunism au ap\rut multe
c\r]i "bune" (to]i retarda]ii comu-
ni[ti de tip Eugen Simion) sau c\
atunci (dar c`nd este exact acel
"atunci"?) am tr\it situa]ii com-
parabile cu cel mai glorios trecut
(versiunea cinicului Ov. S.
Crohm\lniceanu)". Nu e de
glum\ cu b\tr`nul.

* Un prim [i interesant
eseu despre evadare dezvolt\
Ruxandra Cesereanu `n num\rul
8 al revistei literare din Banat
"" OO rr ii zz oo nn tt "": "Exist\, fire[te, mai
multe tipuri de evad\ri [i de
clasific\ri ale evad\rilor. Cea
mai lejer\ etichetare clasific\
evad\rile `n impovizate (facile) [i
minu]ioase (complexe, dificile,
eroice). Cum nu `ntotdeauna
evadatul reu[e[te, mul]imea
evad\rilor trimite, de fapt, la ten-
tativele de evadare, `n care pro-
centul de hazard este esen]ial.
Exist\ evad\ri vulgare, obi[nuite
[i evad\ri complexe care s`nt

rodul unor re]ele de evadare..."
Interesant.

* ~n revista "" CC rr oo nn ii cc aa "" din
luna august, redactorul Ion
Truic\ scrie despre lucr\rile unui
mare sculptor român, "Neculai
P\duraru de la Sagna".
"Creturile lui P\duraru, transfor-
mate `n art\ obiectual\, te
impresioneaz\ [i te tulbur\ prin
ciudate asocieri de tevi,
trompete, recipiente, care le
alc\tuiesc. Eu le simt ca f\pturi
ale amurgului, ale p\trunderii `n
noapte unde e locul lor. Poate,
plasate `n parcuri, ele pot s\ dea
o not\ artistic\ unei vegeta]ii
bogate". Marele sculptor, care a
tr\it [i a lucrat mai mult prin
str\in\tate, inclusiv `n Japonia,
va veni cu o expozi]ie [i la Piatra
Neam]. Artistul nem]ean mai are
[i alte planuri m\re]e `n munici -
piul nostru...Dar toate la timpul
lor.

OCHELARIST

*
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n fiecare an, `n septembrie, `ntr-o anumit\ zi,
ora[ul de sub Cozla `nflore[te. Nu e nici
s\rb\toare na]ional\, nici vreuna religioas\. {i
totu[i e invazie de flori spre bucuria flor\reselor
care `[i freac\ palmele de bucurie. Flori `ncadrate
de alte flori. Mai clar? Copii cu flori `n m`n\. Ce se
`nt`mpl\?

E 12 septembrie, ziua `n care [colile `[i
deschid larg por]ile. Ziua `n care prichindeii vin la
[coal\ cu ghiozdanele tixite de vise. Invadeaz\
curtea [colii, "bobocii"- curio[i [i sfio[i, restul

pu[tanilor g\l\gio[i, cu tupeu. |i din clasa `nt`ia pl`ng cu lacri-
mi `nnodate `n barb\, ca la plecarea pe front. Necazul lor?
Mare c`t Ceahl\ul. M\micile pleac\ acas\ [i ei r\m`n `n clas\
cu Doamna. Fac repeti]ie cu os`rdie la corul pl`ng\cio[ilor din
prima zi de [coal\. Halal `nv\]\cei!

De[i [coala de ast\zi nu se mai afl\ sub papuc politic, ofi-
cialit\]ile care particip\ la festivitatea de deschidere a noului

an confund\ uneori auditoriul cu
electoratul. Vorbesc de obicei

despre contribu]ia
hot\r`toare a partidului

din care fac parte la
europenizarea [colii
române[ti. Ureaz\
[colarilor un viitor
luminos [i mult suc-
ces. ~n orice spici
auzi]i formul\rile: [coli
noi, calculatoare per-

formante, laboratoare
occidentale. C\

r e p r e z e n t a n ] i i
sindicali[tilor nem]eni se

mitingesc la Bucale, asta
deja e alt\ problem\.

{i totu[i, florile din 12 septembrie
aduc lumin\ [i vreme frumoas\. Poate anul acesta n-o s\
mai plou\. Florile de toamn\ `mpodobesc toate [colile. {i
{coala "Elena Cuza" din Precista, [i {coala 9 din cartierul
Gara Veche, [i {coala nr. 16 din S\vine[ti- sat. Florile
`nc\lzesc totul `n jur: [i privirile obosite ale `nv\]\toarei, [i
gesturile triste ale anonimilor oameni ai [colii. Ziua c`nd vin
florile e de basm. Nu se uit\ toat\ via]a. Apropo, v\ mai
aminti]i prima zi de [coal\ a dvs? Dar chipul `nv\]\toarei?

Frumuse]ea copiilor `mbr\ca]i de s\rb\toare, "dup\ posi-
bilit\]i", pune parc\ la col] indiferen]a oamenilor mari fa]\ de
destinele [colii. Aparent minor, gestul de a d\rui o floare
dasc\lului tr\deaz\, `n puritatea [i gratuitatea lui, solidari-
tatea [colarilor fa]\ de cei care le vegheaz\ devenirea.
Pentru asta [i numai pentru asta, mai g\sesc dasc\lii puterea
de a deschide u[a clasei.

Dumitru RUSU

~

ZIUA
CU MULTE FLORI

LUNGA VAR| FIERBINTE
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bsesia lui Constantin Gherghelescu se confund\ cu cea
a genera]iei sale pentru Cioran. Ea poate fi `n]eleas\  `n
contextul geopolitic est-european postbelic [i nu cel al
modei Cioran, a[a cum de pild\, intelectualitatea vestic\
a trecut prin moda Sartre. Blocarea accesului, cel pu]in `n
mod oficial, la opera cioranian\, a fost o provocare tul-
bur\toare pentru tineretul studios al României comuniste,
mai ales `n anii 80. Dup\ 1989, câteva edituri [i-au
asumat riscul financiar al edit\rii unor scrieri oarecum
ermetice, iar televiziunea public\ uimea prin difuzarea
unor eseuri documentare fascinante marca Gabriel

Liiceanu (Exerci]iu de admira]ie), `n care analizele mali]ios - pesi -
miste ale lui Cioran erau puse `ntr-un fel de duplex indirect Paris-
Bucure[ti, fa]\ `n fa]\ cu spumosul orator Petre }u]ea. Am fost cu
to]ii privilegia]i s\ vedem `n dialog doi titani adu[i la re-`ntâlnire de
c\tre un al treilea gânditor, filosoful Gabriel Liiceanu. Era o r\splat\
mult a[teptat\ de români, dar care nu aducea toate r\spunsurile pe
care unii dintre ei le-au c\utat cu obstina]ie. Fragmentul Despre
români exprim\ neputin]a unei genera]ii de istorici de a rupe `n mod
clar cu perspectiva na]ionalist\ asupra istoriei, specific\ sec. al XIX-lea
european, cei drept `ntârziat\ la noi [i `n perioada interbelic\.
Frustr\rile românilor pot fi justificate cu ajutorul istoriei - m\car la
atâta s\ fie [i ea bun\! (`n afara discursurilor populist-electorale),
dac\ vremea emisiunilor gen Cine [tie câ[tig\ a cam trecut.

Pare c\ Cioran nu s-a putut adapta Occidentului care nega tot
mai mult viziunea na]ionalist\ asupra prezentului, dar [i a trecutului
`n favoarea unei perspective din ce `n ce mai globalizat\. Cât de
pu]in român a fost Cioran, `n ciuda discursului s\u critic la adresa
poporului s\u? La fel ca [i Constantin R\dulescu- Motru, `naintea sa,
[i la fel cum au `ncercat unii istorici s\ demitizeze istoria noastr\
dup\ 1989. Este contribu]ia lui Cioran la istoria noastr\, `n ciuda fap-
tului c\ nu este considerat istoric cu diplom\ [i este meritul profe-
sorului Constantin Gherghelescu s\ eviden]ieze acest fapt `n rân-
durile care urmeaz\.

Daniela M|T|SARU
Drd. al Universit\]ii „Al. I. Cuza" din Ia[i
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Dac\ ar fi s\ analiz\m raporturile lui Cioran cu poporul [i patria
sa, termenul cel mai nimerit ni se pare a fi "suferin]\". F\r\ a dimi-
nua cu nimic complexitatea acestor raporturi, care au cunoscut [i o
oarecare evolu]ie de-a lungul timpului, suferin]a pentru destinul nea-
mului s\u a fost caracteristica lor principal\. "Este un destin infinit de
dureros a r\mâne `n umbra istoriei, a-]i consuma agonia lent\ f\r\
speran]a unei transcenderi esen]iale [i f\r\ posibilitatea unei reali -
z\ri integrale"1. Având o concep]ie foarte clar\ asupra a ceea ce
`nseamn\ cultur\ mare [i cultur\ mic\, dup\ cum am v\zut, Cioran
nu s-a putut niciodat\ `mp\ca cu gândul c\ face parte dintr-o cultur\
mic\ [i acest lucru nu poate fi schimbat. Intensitatea acestei drame
interioare l-a f\cut, cel pu]in `n tinere]e, nu s\ citeasc\,  s\  `nve]e ori
s\ cunoasc\ istoria, ci s-o tr\iasc\ efectiv. "Nu `n]eleg cum exist\
oameni care dorm lini[ti]i dup\ ce se gândesc la existen]a subteran\
a unui popor persecutat, la secolele de `ntuneric, de groaz\ [i de
iob\gie. Când v\d Ardealul mi se desf\[oar\ o configura]ie plastic\
a unor dureri mute, a unei drame `nchise [i `n\bu[ite... Nu v\ arde
uneori, ca o otrav\ concentrat\, toat\ seria umilin]elor `ndurate [i nu
se trezesc `n voi toate dorin]ele de r\zbunare, acumulate `n sute de
ani? N-a `n]eles nimic din problema României acela pentru care ea
nu este o obsesie dureroas\"2. Este adev\rat c\ mai târziu suferin]a
i se va atenua, dar cu ce pre]? Pre]ul a fost pierderea identit\]ii
na]ionale, dac\ ar fi s\ d\m crezare scrisorii din 28 martie 1975,
trimi s\ fratelui s\u: "din punctul `n care am ajuns acum, nu mai are
importan]\ dac\ sunt revendicat de români sau de eschimo[i. Nu
mai pot s\-mi asum suferin]ele nici unui trib. Sunt `nstr\inat `n sen-
sul cel mai adânc al cuvântului, sau cel pu]in a[a cred"3.

Tinere]ea lui Cioran este dominat\ de dorin]a de a-[i stimula
neamul s\ fac\ saltul istoric, pe care atât de mult l-a dorit. Acesta
este sensul lucr\rii din 1937, intitulat\ Schimbarea la fa]\ a
României, despre care Dan C. Mih\ilescu spune c\ este "una din
cele mai semnificative lucr\ri - de la Pârvan `ncoace - str\b\tute de
sentimentul metafizic al istoriei", "expresia unui patriotism disperat,
confesiune-diatrib\ care cere mai mult decât propune [i scuz\ mai
mult decât justific\"4. Mai târziu, autorul se va dezice de mai multe
ori de aceast\ lucrare. "~n privin]a neamului nostru cred c\ nici o
iluzie nu mai este permis\, acum mai mult ca niciodat\. Am fa]\ de
el un soi de dispre] disperat. Viziunea din Schimbarea  mi se pare
ast\zi inacceptabil\, cu excep]ia totu[i a p\r]ilor negative"5. Tocmai
din cauza acestor retract\ri lucrarea devine [i mai important\, motiv
pentru care ne vom opri `n mod deosebit asupra ei `n acest capitol,
desigur, având grij\ s\ men]ion\m `n ce fel s-au modificat p\rerile lui
Cioran `n celelalte lucr\ri, acolo unde este cazul, pentru c\, `n gene -
ral, ele se reg\sesc identic [i `n alte opere. Deta[area lui Cioran de
Schimbarea la fa]\ a României are, credem noi, sensul unei pierderi
a optimismului legat de viitorul neamului s\u [i atât, lucrarea fiind,
a[a cum s-a mai spus, una dintre cele mai importante `n domeniul
filosofiei istoriei române[ti. 

O asile Postolicã s-a
nãscut la data de
15 februarie 1955
în satul Pãstrãveni,
com. Pãstrãveni,
jud. Neam]. În
1980 a absolvit
Facultatea de
Matematicã -
Informaticã din
cadrul Universitã]ii
"Al. I. Cuza" din

Ia[i. În 1987 ob]ine titlul de
"doctor în [tiin]e matematice",
cu teza de doctorat "Contribu]ii
la cea mai bunã aproximare în
spa]ii local convexe".

Între anii 1980 - 1991 este
profesor de matematicã la
Liceul Pedagogic "Gheorghe
Asachi" din Piatra Neam], iar din
1994 este, pe rînd, conferen]iar
[i apoi profesor universitar la
Facultatea de {tiin]e [i Litere a
Universitã]ii de Stat din Bacãu,
disciplinele Analizã Matematicã
[i Fundamentele Matematicii. 

Este membru titular al
Academiei Oamenilor de {tiin]ã
[i al Societã]ii de {tiin]e
Matematice din România, pre-
cum [i al unor societã]i
interna]ionale de [tiin]ã din
Statele Unite ale Americii. A
elaborat peste 100 de lucrãri
[tiin]ifice [i17 cãr]i, reprezen-
tînd, de-a lungul anilor,
România la diferite manifestãri
[tiin]ifice interna]ionale. 

Prestigioasa activitate a
prof. univ. dr. Vasile Postolicã a
fost recompensatã cu
numeroase diplome [i distinc]ii,
reflectînd contribu]ia sa la dez-
voltarea matematicii. În februa -
rie 2005 prime[te titlul de
"Cetã]ean de Onoare" al
Municipiului Piatra Neam], pen-
tru promovarea imaginii
României [i municipiului peste
hotare.

Rep.: - Domnule profesor,
aprecierea de care vã bucura]i
în rîndul lumii [tiin]ifice
interna]ionale vã dã dreptul sã
vorbi]i despre modul în care
este perceput, peste hotare,

fenomenul matematicii
române[ti...

PP rr oo ff ..   VV aa ss ii ll ee   PP oo ss tt oo ll ii cc ãã :: -
Este o chestiune pe care am
discutat-o  în   raportul  pe care
l-am prezentat la Copenhaga,
anul trecut, la cel de-al X-lea
Congres privind Educa]ia prin
Matematicã. În privin]a
cercetãrii fundamentale, noi,
românii, stãm foarte bine.
Sîntem, însã, foarte deficitari la
partea aplicativã. Spre exemplu,
orice firmã din România ar tre-
bui sã func]ioneze dupã un
model matematic, mai mult sau
mai pu]in complicat. Dar, din
pãcate, chiar dacã s-ar încerca
realizarea unor modele matema -
tice la nivel de microfirme, inte-
grarea la nivel de macrofirme
este imposibil de realizat, din
cauza haosului care existã în
acest domeniu. Practic, legãtura
cu concretul nu existã! Cred cã
este un aspect care vine [i din
interiorul individului. Matematica
a fost [i este vãzutã ca o
colec]ie de exerci]ii [i probleme,
ceea ce este extrem de grav. Or,
menirea matematicii este de a
dezvolta gîndirea. De aceea,
putem afirma cã prima "univer-
sitate" o reprezintã cei 7 ani de
acasã. Dar bombardarea cu un
numãr mare de probleme [i cu
meditatori îi îndepãrteazã pe
copii de aceastã disciplinã.

"Soarta absolven]ilor de
facultate este dramaticã"

Rep.: - Cum vede]i
rezolvarea acestei probleme?

PP rr oo ff ..   VV ..   PP .. :: - În primul
rînd, consider cã s-a comis o
gre[ealã gravã în privin]a
reformei din învã]ãmînt.
Aceasta ar fi trebuit sã
urmãreascã douã aspecte prin-
cipale: aerisirea programelor
[colare [i realizarea conexiu-
nilor fire[ti cu via]a, respectînd
realizãrile învã]ãmînului româ-
nesc. În realitate, însã, s-au
împrumutat tot felul de "re]ete"
care s-au experimentat [i se
experimenteazã, încã, fãrã con-

sultarea prealabilã a unor per-
soane competente. Invocarea
permanentã a alinierii la
învã]ãmînul din alte ]ãri s-a
fãcut sub argumentul integrãrii
europene. Dar integrarea euro-
peanã fãrã respectarea iden-
titã]ii na]ionale nu este posibilã!
Pe de altã parte, se manifestã
un viciu de comunicare atît la
nivele decizionale, guverna-
mentale, cît [i între dascãlii
în[i[i, fapt care se proiecteazã ,
din nefericire, asupra copiilor.

Rep.: - Pentru cã a]i
pomenit de învã]ãcei, care este,
la ora actualã, soarta absol-
ven]ilor de Facultã]i de
Matematicã?

PP rr oo ff ..   VV ..   PP .. ::   - Soarta
absolven]ilor este dramaticã,
pentru cã posturile din
învã]ãmînt, la specializarea
"matematicã", sînt din ce în ce
mai pu]ine, a[a cum se întîmplã
[i în cazul fizicii sau chimiei.
Prin urmare, tinerii î[i gãsesc
foarte greu un loc de muncã,
motiv pentru care aceste facul -
tã]i nu mai sînt cãutate. Spre
exemplu, la Universitatea din
Bacãu, nu s-au ocupat locurile
la matematicã, de[i sîntem în
derularea celei de-a doua sesiu-
ni de examene. Ca urmare, una
din mãsurile pe care le-am luat
a fost modificarea profilului
facul tã]ii; dacã aceasta a
func]ionat 40 de ani pe profilul
matematicã - fizicã, începînd de
anul acesta profilul este de
informaticã, urmînd ca, de anul
viitor, sã încercãm un dublu pro-
fil - de matematicã - informaticã.

Cît prive[te nivelul de
pregãtire al studen]ilor, acesta
este foarte scãzut. Practic, din -
tr-o grupã de 100 de studen]i,
numãrul celor care sînt cu ade-
vãrat pasiona]i de matematicã
se reduce la 2 - 3. De regulã,
ace[tia se îndreaptã spre dome-
niul cercetãrii, în cazul în care
nu pleacã în strãinãtate!
Consider cã, din acest punct de
vedere, România a pierdut
enorm în ultimii ani, iar aceastã
cãdere se va resim]i, în timp. 

"Ar trebui ca nonva -
loarea sã aibã bunul
sim] sã respecte va -

loarea..."
Rep.: - Care ar fi direc]iile

principale ale unei reformei în
învã]ãmînt?

PP rr oo ff ..   VV ..   PP .. :: - Cred cã cel
mai important lucru ar fi ca non-
valoarea sã aibã bunul sim] sã
respecte valoarea, oricît de
modestã ar fi aceasta. Concret,
orice persoanã implicatã într-un
act decizional ar trebui sã con-
sulte pe speciali[tii din acel
domeniu, indiferent de culoarea
politicã. O altã decizie ar trebui
sã vizeze reducerea numãrului
de manuale la un ansamblu de
manuale care sã respecte [i
acumulãrile învã]ãmîntului
românesc, în a[a fel încît
tradi]ia sã se îmbine cu inova]ia.

Personal, am încercat sã
pun la dispozi]ia elevilor [i stu-
den]ilor tot materialul de care au
nevoie, în special cãr]i publi-
cate, pentru a le u[ura munca.
De asemenea, am încercat sã
reprezint România nu numai
strict [tiin]ific, ci [i din perspecti-
va obiceiurilor [i tradi]iilor ]ãrii
noastre, avînd satisfac]ia
îndeplinirii unei misiuni. Nu în
ultimul rînd, o reformã în
învã]ãmîntul românesc ar trebui
sã înceapã de la implicarea
tinerilor în procesul decizional,
de la schimbarea mentalitã]ilor,
precum [i de la stabilirea unei
comunicãri mai eficiente între
genera]ii.

A consemnat
Irina NASTASIU 

V

{coala româneascã de matematicã -
încotro?
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Contrar atitudinii sale fa]\ de poporul român, aprecierea sa fa]\
de limba român\ a cunoscut o cre[tere continu\, mai ales dup\ ce a
renun]at s\ o foloseasc\ `n favoarea celei franceze, pentru c\ aceas-
ta `i asigura accesul  `ntr-o mare cultur\. Este gr\itoare concep]ia sa
despre limb\, `n general: "Nu locuim `ntr-o ]ar\, locuim `ntr-o limb\.
Asta [i nimic altceva `nseamn\ patria"6. Dorul s\u de patrie a `nsem-
nat, `nainte de toate, un dor de limba român\, despre care spunea
c\, "mi se `ntâmpl\ s\-i regret [i acum mirosul de prospe]ime [i
putreziciune, amestecul de soare [i b\legar, urâ]enia nostalgic\ [i
superba neglijen]\"7.

~n tinere]e, care corespunde perioadei `n care Cioran a tr\it `n
]ar\, marea sa dorin]\ de a-[i vedea neamul str\lucind `n istorie nu
se proiecta decât `n viitor pentru c\ `n trecut totul i se pare m\runt,
nesemnificativ [i de aceea nu poate s\ nu se ridice `mpotriva aces-
tui trecut. "Este unul din elementele triste]ii mele de a nu putea deter-
mina decât negativ realit\]ile autohtone"8. Era convins c\ viitorul nu
poate fi mai bun decât trecutul, dac\ acesta este admirat [i nu
renegat, c\ci trecutul `i apare ca o anchilozare, ca o incapacitate de
a tr\i [i a ac]iona, deci, a intra efectiv `n istorie. "O mie de ani s-a
f\cut istoria peste noi: o mie de ani de subistorie. Când s-a n\scut `n
noi con[tiin]a, n-am `nregistrat prin ea un proces incon[tient de
crea]ie, ci sterilitatea spiritual\ multisecular\. Pe când culturile mari
pun omul `n fa]a crea]iei din nimic, culturile mici `n fa]a nimicului cul-
turii. Din punct de vedere istoric am pierdut o mie de ani, iar din punct
de vedere biologic n-am câ[tigat nimic. Atâta vreme de vegetare
dac\ n-a consumat efectiv substan]a vital\ a neamului, n-a `nt\rit-o
[i n-a dinamizat-o `n nici un fel. Trecutul României nu m\ flateaz\
deloc [i nici nu sunt prea mândru de str\mo[ii mei lipsi]i de orgoliu,

c\ au putut dormi atâta timp, `n a[teptarea libert\]ii"9. 
Nemul]umit [i mai târziu de istoria neamului s\u, va face

declara]ii de-a dreptul uimitoare, cum este cea privitoare la dorin]a sa
de a-[i schimba str\mo[ii. "Surd la chem\rile limpezimii [i la seduc]ia
latin\, simt Asia pulsându-mi `n vine: sunt oare descendentul unui
neam de ru[ine, sau prin mine vorbe[te o ras\ cândva n\valnic\, iar
ast\zi amu]it\? Adesea sunt tentat s\-mi schimb str\mo[ii, s\-mi
aleg dintre aceia care, la vremea lor, au [tiut s\ semene doliul prin -
tre popoare, la antipodul str\bunilor mei, alor no[tri, umili]i [i lovi]i,
cople[i]i de mizerii, amesteca]i cu ]\râna [i gemând sub blestemul
veacurilor. Da, `n crizele mele de trufie, `mi place s\ m\ cred urma[ul
unei hoarde vestite pentru jafurile sale, un suflet turanic, mo[tenitor
legitim al stepelor, ultimul mongol..."10.

Interviu cu prof. univ. dr. Vasile Postolicã

1 E.M. Cioran, Unde sînt ardelenii, în Singurãtate ºi destin, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 158.

2 Idem, Nu înþeleg cum existã oameni care dorm liniºtiþi, în Singurãtate ºi
destin, Editura Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 338.

3 Idem, Scrisori cãtre cei de-acasã, Editura Humanitas, Bucureºti, 1995, p.
131.

4 ***, Dicþionarul scriitorilor români, volumul I, Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 1995,p. 590.

5 E.M. Cioran, Scrisori cãtre cei de-acasã, Editura Humanitas, Bucureºti,
1995, p. 173.

6 Idem, Eseuri, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1988, p. 300.
7 Idem, Istorie ºi utopie, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992, p. 6.
8 Idem, Sensibilitatea tragicã în România, în Revelaþiile durerii, Editura

Echinox, Cluj, 1990, p. 110.
9 Idem, Schimbarea la faþã a României, Editura Humanitas, Bucureºti, 1990,

p. 39.
10 Idem, Istorie ºi utopie, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992, p. 26.



ircea Eliade `n
eseul s\u "Aspecte
ale mitului" (1987)
observa structura [i
func]iile mitului,
realiz`nd [i o `ncer-
care de definire a
acestui model pri-
mordial de
cunoa[tere [i tr\ire.
De la `nceput,

autorul distinge `ntre canonul
omului arhaic [i cel al omului
modern. Mircea Eliade distinge
astfel `ntre g`ndirea tr\it\ a
primului [i g`ndirea g`ndit\ a
celui de-al doilea. De aceea
omul arhaic distingea `ntre
"istoriile adev\rate" [i "istoriile
false". "Cele dou\ categorii de
nara]iuni `nf\]i[eaz\ istorii,
adic\ relateaz\ o succesiune
de evenimente care au avut
loc `ntr-un trecut `ndep\rtat [i
fabulos. Cu toate c\ persona -
jele miturilor sunt zei [i fiin]e
supranaturale, iar cele ale bas-
melor ni[te eroi sau ni[te ani-
male minunate, toate aceste
personaje au o tr\s\tur\
comun\: nu fac parte din
lumea cea de toate zilele. {i
totu[i, indigenii au sim]it c\ e
vorba de istorii radical diferite.
C\ci tot ce este relatat `n mituri
`i prive[te direct, pe c`nd bas-
mele [i fabulele se refer\ la
evenimente care, chiar dac\
au produs schimb\ri `n lume
(cf. particularit\]ilor anatomice
sau fiziologice ale anumitor
animale) n-au modificat

condi]ia omului ca atare".
Aceastr\ distinc]ie, `ntre me -
diul mitic al discursului narativ
[i celelalte moduri ale lite raturii
pe care o putea intui omul
arhaic se datoreaz\ faptului c\
mitul `l `nva]\ pe omul arhaic
"istorii" primordiale care l-au
constituit existen]ial; a[a cum
omul modern se socote[te pro-
dus al istoriei, omul arhaic se
proclam\ rezultatul unui anu-
mit num\r de evenimente
mitice, a[a cum se realizeaz\
`n miturile prometeice narate `n
trei surse antice: Hesiod,
Eschil, Platon.

~n timp ce omul modern,
de[i se consider\ produs al
istoriei universale, al unei
istorii profane, nu se crede
dator s-o cunoasc\ `n totali-
tatea ei, omul societ\]ilor
arhaice, produs al unor istorii
sacre, este nu numai obligat
s\-[i recunoasc\ istoria mitic\
a tribului s\u, dar el reactuali -
zeaz\ periodic o parte mare
din ea prin ritual, care repet\
ciclic puterea primordial\ de
crea]ie, pentru c\ a cunoa[te
originea unui obiect sau
fenomen `nseamn\ a dob`ndi
asupra lui o putere magic\.
Obiectul este silit, prin magia
ritualului, s\ se `ntoarc\ la
origini, adic\ s\ realizeze
crearea sa exemplar\. Astfel
c\ tr\ind miturile, prin ritual
omul transcede timpul profan
cronologic [i p\trunde `ntr-un
timp calitativ diferit, pe care H.

Bergson `l numea "durata
pur\", adic\ timpul sacru [i
etern. Astfel c\ "1- mitul a[a
cum `l tr\iesc societ\]ile
arhaice, constituie istoria
faptelor fiin]elor supranaturale
(ca `n "Teogonia" lui Hesiod-
n.n.); 1- c\ aceast\ istorie este
considerat\ ca fiind absolut
adev\rat\ (pentru c\ se refer\
la ni[te realit\]i) [i sacr\ (pen-
tru c\ este opera fiin]elor
supranaturale); 3- c\ mitul se
refer\ `ntotdeauna la o
"crea]ie", el poveste[te cum a
ajuns un lucru s\ existe sau
cum au luat na[tere o com-
portare, o institu]ie, un fel de a
munci, acesta e motivul pentru
care miturile constituie para-
digmele oric\rui act omenesc
semnificativ (ca `n Hesiod-
"Munci [i zile"- n.n.); 4- c\
av`nd cuno[tin]e de mit,
cunoa[tem originea lucrurilor
[i, astfel, ajungem s\ le
domin\m [i s\ le manipul\m
dup\ bunul nostru plac; nu
este vorba de o cunoa[tere
exterioar\, abstract\, ci e o
cunoa[tere pe care o tr\im `n
chip ritual, fie nar`nd mitul `n
cursul unei ceremonii, fie efec-
tu`nd ritualul c\ruia el `i
serve[te drept justificare (ca `n
Eschil- "Prometeu `nl\n]uit"-
n.n.); 5 - se poate spune c\
`ntr-un fel tr\im mitul `n sensul

M

Prof. Mircea Eduard
B|LAN

(Continuare `n pag. 8)

Con]inuturile educa]iei
reprezint\ un corp de
cuno[tin]e, know-how, va -
lori [i atitudini care se con-
cretizeaz\ `n programe de
`nv\]\m`nt [i sunt
diferen]iate `n func]ie de
scopuri [i obiective sta-
bilite de societate prin
intermediul [colii."

(Rassekh, S.,
V\ideanu, G., - Les con-
tenus de l'éducation. ~n

Perspectives mondiales d'ici à l'an
2000. UNESCO Paris).

CC oo nn ss ii dd ee rr aa ]] ii ii
Conceptul de curs op]ional deriv\

din cel de curriculum aprofundat, `n
strâns\ leg\tur\ cu acela de con]inut

curricular, dezvoltat din perspectiva
teoriei acestei noi formule de struc-
turare a obiectivelor educa]ionale.
~ntr-adev\r, dac\ planul de
`nv\]\mânt este un document oficial,
cu valoare normativ\, de resortul
Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii,
actualizarea acestuia `n practica
educativ\ este de resortul etajelor
inferioare, de la inspectoratele
jude]ene la conducerea unit\]ilor
[colare [i de acolo la nivelul fiec\rui
cadru didactic. Or, aceast\ obiecti-
vare se realizeaz\ prin intermediul
con]inuturilor curriculare.

Din aceast\ perspectiv\, la polul
profesorului putem defini curriculum-
ul ca fiind o descriere a `ntregului pro-
ces de `nv\]are, ca pe un ansamblu al

programelor [colare. ~n consecin]\,
din perspectiva elevului, el va
cuprinde totalitatea experien]elor de
`nv\]are oferite de [coal\ `ntr-un sis-
tem de `nv\]\mânt na]ional.Fa]\ de
structura anterioar\, aceea a pro-
gramelor [colare, conceptul de curri -
culum are, pe l`ng\ apanajul unui sin-
cronism conceptual cu structurile
peda gogice europene [i
interna]ionale, [i avantajul unei
sporite flexibilit\]i, o mai rapid\
adaptare la nevoile elevilor [i la sis-
temul modern al manualelor alterna-
tive. C\ci, spune The International
Encyclopædia of Education ap\rut\ `n
1985/1994 la Pergamon Press,
Oxford, sub coordonarea lui T. Husen
[i T.N. Postlethwaite, curriculum-ul

con]ine mai multe "paliere"
metodologice:

* un sistem de considera]ii teore -
tice asupra educatului [i societ\]ii
pentru care se preg\te[te

* finalit\]i ale procesului
educa]ional

* con]inuturi sau subiecte de
studiu selec]ionate [i organizate cu
scopuri didactice

* metodologii de predare-`nv\]are
* metodologii de evaluare a per-

forman]elor [colare.
Aceasta, cel pu]in `n teorie. ~n

practic\, ne afl\m `nc\, `n bun\ parte,
sub zodia formelor `n curs de umplere
probabil\ cu fond. Mai vechea pro-
gram\, mai apodictic\, ajunge a fi
frecvent regretat\ de profesori - [i pe

bun\ dreptate - mai cu seam\ când
prea n\r\va[ele manuale alternative
seam\n\ cea]\ nu doar `n planific\ri
ci [i `n subiectele de examen, concur-
suri de profil etc.

Cea mai frecvent\ concretizare  a
mai sus pomenitei flexibilit\]i o consti-
tuie tocmai ideea cursurilor op]ionale.
~ntr-adev\r, dac\ dezvoltarea teoriei
curriculum-ului induce o sumedenie
de no]iuni adiacente (curriculum
gene ral, specializat, subliminal, infor-
mal; recomandat, scris, predat, de
suport, testat, `nv\]at etc.), obiecti-
varea acestuia `n practica

“

drd. Ada POPOVICI
(Continuare `n pag. 7)

ra 17,  canal I - `n
direct - un tân\r
`mpu[cat mortal
de un grup de
bandi]i.

Ora 18,
canal II- film artis-
tic - doi b\trânei
otr\vi]i de un
nepot care le
vâna averea.

Ora 19, canal III- docu-
mentar - un [ofer executat
prin spânzurare de câ]iva
adolescen]i pentru 100 de
euro.

Ora 20, canal IV- emisi-
une de [tiri - o femeie stran-
gulat\ e descoperit\ `n port-
bagajul unei ma[ini de lux.

Ora 21,canal V-edi]ie
special\ -o tân\r\ casieri]\
de la un birou de schimb va -
lutar a fost  ciopâr]it\ de un
adolescent drogat.

DD EE SS TT UU LL   !!
Zilnic, mass-media ne

prezint\ generos pumni,
palme, b\t\i, `mpu[c\turi,
violuri, execu]ii.

Dac\ avem `n vedere
faptul c\ majoritatea copiilor
stau cel pu]in 3- 4 ore `n fa]a
televizorului, este lesne de
`n]eles c\ toate aceste infor-
ma]ii, prelucrate `n con[tien-
tul [i subcon[tientul tinerilor
ajung s\ le influen]eze com-
portamentul. Nu e de mirare
c\ „modelele" sunt rapid
`nsu[ite de copii [i ado-
lescen]i. Jocurile celor mici
se bazeaz\ pe gesturi agre-
sive. Intr\ imediat `n ac]iune

pumnul, palma, ghiontul.
Incidentele din zone
`ndep\rtate, `n care elevii
pun  mâna  pe  arme de foc
[i-[i  omoar\ colegii de
[coal\ sau dasc\lii nu sunt
atât de `ndep\rtate pe cât ne-
am dori.

Educa]ia este un demers
complex care nu se rezum\
numai la ceea ce face [coala
sau familia. Presa, radioul [i
televiziunea au un rol impor-
tant `n formarea personalit\]ii
umane. Cine are ochi de
v\zut [i urechi de auzit `[i d\
seama c\ nu mergem pe dru-
mul cel bun. O fi el important
reitingul, dar parc\ viitorul
copiilor no[tri este [i mai
important.

De la gr\dini]\ `ncepând,
"educa]i" de desenele ani-
mate, pre[colarii pun `n apli-
care „figurile" de arte mar]iale
([i nu numai) v\zute zilnic pe
micul ecran. Pisica spânzu-
rat\ de balcon, câinele cu o
pung\ de plastic pe cap,
copilul vecinului `nvine]it de
un pietroi sunt deja banalit\]i.
Sear\ de sear\ prichindelul
`mbr\cat `ntr-un chimono alb
izbe[te cu picioarele [i pum-
nii `n sticla televizorului,
`nso]indu-[i agresivitatea  cu
strig\te r\zboinice. E o
reclam\, dar [i un mod de a
educa. 
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ARIPI
ripi,
C\ut\ri [i reg\siri
Ochi verzi, aprin[i,
Ascun[i.
~ntreb\ri
Speciale
{i
Necuvinte,
Stropi de cer,
Praf de `ntuneric,
Timp uitat `n de[ert,

Toate ascunse,
Dorite,
Imortalizate.

INCERTITU-
DINI

it\ri topite
~n vie]i zidite scurt
A[teapt\ [terse
~n dic]ionarul nemuririi,
F\r\ a cunoa[te odihna
`ndoielii.
Semne de `ntrebare
Alearg\ rotunjind privirile
de cea]\
{i apoi, rupte de strig\tul
nedumeririi,

Se transform\ `n puncte t\cute.
Adormite, umbre de cea]\ str\vezie
Sculpteaz\ b\nuieli invizibile,
Ce se revars\ `n hohote de `ndoial\.
Nu [tiu dac\ simt
Sau visez, dar
Materia `mi controleaz\ deciziile,
Iar g`ndurile `mi fug p\tima[
Din clipiri.
Subcon[tient obosit al temerilor,
Min]it de jocurile naive
Ale realit\]ii r\nite.

Eliza SIMION

CUV~NT
trig\t violet
R\sun\ mut
Pentru a na[te
Izolare de lun\...
Pierdut\ de timp,
Uitat\ de noapte,
Rupt\ de Ochiul ceres,
Orb devenit `n Lumina...
Bra]e de foc
Din stele s-adap\
{i p`ntecul Tainei

Din etern se de[teapt\.
Z\gazuri s-au rupt...
Pretutindeni e Taina...
Potopul de fl\c\ri
~n zori se destram\.
Labirintul stelar
S-a-nfr\]it cu P\m`ntul
Noi to]i r\t\cim
C\ut`nd Taina- Cuv`ntul...

Iulia COST|CHESCU

SUNT STEA
unt floare,
Dansez,
Albastr\ sunt,
Cer [i ap\.
Z`mbe[te-mi soare,
Sunt ochi de copil,
Z`mbe[te-mi lun\
Sunt stea.  

LA }AR|
opil\ria mea s-a r\t\cit pe
dealuri.
Pl`ng frunzele de s\lcii [i
pietrele pe maluri.
Bunicii m\ a[teapt\. Str`ng
strugurii din vii,
Str`ng amintiri frumoase
pentru c`nd voi fi
Din nou `n casa lor cu
nalbe la fereastr\.
Apare c`teodat\, pe str\zi

hoinarul v`nt
Cu daruri de la ]ar\: mirosul de
p\m`nt,
{i dor nespus din ochii bl`nzi ai bunei.

Dana- M\d\lina CHIRICA

EMINESCU
obori `n tain\ stea
m\iastr\,
Cobori [i intr\ pe fereas-
tr\.
De versuri inima ]i-e plin\

De-un col] de raz\ [i-o lumin\.
Creionul iar ]i s-a tocit,
{i pe-ntuneric, r\t\cit,
Cau]i ceva de neuitat,
Un vers frumos [i delicat
{i cau]i mult, dar `n zadar.
Luceaf\r sf`nt, o clip\ doar
S\ te opre[ti pu]in din scris,
S\ te g`nde[t ca `ntr-un vis!
C`te cuvinte fermecate,
~n c\r]i [i foi ai `n[irate?
Tu scrii a[a de ani [i ani?
Tu scrii a[a doar pentru bani?
Sau tot cu dragoste-ai f\cut
Ceva frumos, ceva pl\cut,
{i scrii prea mult e[ti obosit,
{i versuri f\r\ de sf`r[it
Apari `n r`nduri, sus pe-o stea,
Luceaf\r bl`nd, e[ti steaua mea!
Cu un talent ce te-ai n\scut,
Poet vestit [i cunoscut,
Ai dat un nume `n ]ara mea,
Acum de odihne[ti `n ea!
~ntr-un morm`nt, t\cut, umbrit
Ceva pustiu, ceva vestit
De [arin\ [i-un tei prea sf`nt.
Luceaf\r bun, Luceaf\r bl`nd,
Te-ascunzi de oameni, dar\ eu
Te voi p\stra `n g`ndul meu,
C\ci vers cu vers citesc etern
{i c\r]i, volume [i-un poem.

Ai scris frumos, ai scris dulceag
La capul t\u acel copac,
Pl`nge de dor c\ n-a v\zut
Poetul cel mai cunoscut.
Seara pe cer apare iar,
Un chip frumos, dar `n zadar.
C\ci nu apari aici mereu
S\ scrii iar versuri pe-un trofeu.
{i sufletul p\trunde-aproape,
{i peste mun]i [i peste ape.
Iar chipul t\u dispare, c`nd,
Tu vrei s\ pleci, luceaf\r bl`nd!

ETERN
reau s\ zbor pe aripi de
g`nd,
S\ ating un nor, r`z`nd;
S\ m\ pierd `n v\zduh,
c`nt`nd;
S\ m\ cobor `napoi,
pl`ng`nd.

Vreau s\ a[tern pe h`rtie
un r`nd,

{i apoi s\ m\ cufund `n abis,
S-aud al m\rii c`nt, r\sun`nd.
Ca apoi nisipul s\-l fi atins.

Fir de nisip alunec`nd
Via]a se scurge `ncet, l\s`nd
Urm\, c\ ai trecut p\[ind
Ca un lung [i dorit alint.

Diana PASCU

DOR
DE }AR|

riunde-a[ fi la tine eu
revin,
Primind s\rutul dimine]ii
tale
{i roua florilor ca pe-o
licoare
~n fa]a c\rora, sfioas\, m\
`nclin.

La poale de Carpa]i `nge-
nunchez
Azi, ca s\ simt pe m`ini mirosul
reav\n
{i s\ m\ nasc din marea ta de leag\n,
O stea s\ fiu, `n veci s\ te veghez.

VIS DE COPIL
n vis de copil
e raza din zori,
s\rutul luminii,
p\strate `n flori,
lume de basm
cu por]i fermecate 
[i chei `mpletite
din raze curate.

Minuni ale lumii
pleca]i-v\ fruntea
la z`mbet [i ochi
cu lumin\ de stea.
{i oamenii [tiu,
planeta va spune:
un vis de copil
e-a opta minune.

Maria ANTOCHI

Pagin\ literar -artis-
tic\ realizat\ sub

`ndrumarea
profesorilor
Magdalena

ANECHITEI
Gabriela ROMANO

Valerian PERC|
Subredac]ia Roman
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elicat\ precum lujerul de frezie dar
puternic\ asemenea lamei de flo-
ret\ `n c\utarea punctului victo-
rios, Anca [i-a "defri[at" calea
spre `mplinire din prima zi a clasei
a IX-a [i credem c\ o va face p`n\
`n ultima zi a clasei a XII-a.

O benefic\ sete de cultur\ o
caracterizeaz\. Toate obiectele

de studiu o atrag. R\spunde cu pl\cere la to]i
itemii propu[i de profesori. Nimic nu i se pare
imposibil atunci c`nd dore[te s\-[i ating\ ]elul.
Viseaz\, ca orice t`n\r\ la "iubirea cea mare".
Se amuz\ ca o "trimbulind\", crede `n oameni
[i `n frumuse]ea vie]ii.

Dictonul ei preferat este: "Tot ceea ce nu te
doboar\ te face mai puternic".

Are o prieten\ (Andreea Bejan) cu care st\
`n banc\ din clasa I.

Este c`[tig\toarea premiului III la faza
na]ional\ a Olimpiadei de istorie. A primit pre-
miul I la faza jude]ean\ a concursului literar
"Tinere condeie". A colaborat la revista
"Apostolul" [i la mai multe numere din revista
"{coala Nou\".

~[i dore[te o carier\ cu o confirmare
na]ional\ [i interna]ional\ `n Rela]ii publice [i
Comunicare, `nsu[irea abilit\]ii de a `mbina
reu[ita `n profesie cu `mplinirea `n via]a per-
sonal\.

~i dorim s\ ajung\ `n elita culturii [i s\ nu
uite Colegiul Roman Vod\.

Succes Anca!!!
Redac]ia

D

Anca Cernat
PROFILUL ADOLESCEN}EI ~NVING|TOARE

chi de miozotis
diafan de mado -
nna rafaielita [i
spirit scotocind
f\r\ oboseal\
dup\ sensurile
ultime ale exis-
ten]ei umane sunt
atribute ale per-
sonalit\]ii puter-

nice ce a condus-o pe Raluca
spre realizarea precoce a dou\
volume de poezie: "Locul unde
c`nt\ lebedele" [i "Macii
z\pezii". Volumele poetei Ralu
Nantu au o structur\ unitar\ [i
sfericitate.

"Lumea sur\" purt`nd
"Trepte spre destr\mare" [i
"Gol de lacrimi" o revolt\ a

tinerei autoare ce descoper\
caducitatea zbaterilor omene[ti
`n "Procentualica":

"O mie de fapte trudind
pentru o singur\ moarte,
O mie de suflete arse
pentru un singur zeu,
Vinul s\ nasc\ nestemate
altele s\ iubeasc\ resturile,
S\ curme asprele mir\ri,
S\ smulg\ flamante

nev\zutul".
Revoltat\, scriitoarea sf`[ie

prejudec\]i [i candori cumin]i,
"mu[c\", "scuip\", pl`nge, se
"tope[te `n silabe", obose[te,
"iube[te plec\ciune [i vise
t\iate din vis", descoper\ c\

"E greu
s\ zv`cne[ti dou\ inimi

str\ine
sub acela[i s`n..."
Dar refuz\ s\ se declare

`nvins\ fiindc\ pl`ngerea `nge -
rilor nu `nseamn\ moarte.

Dincolo de metafora aspr\
[i sibilinic\ se ascunde `ncre -
derea poetei `n victoria luminii
sacre..

"Iar c`nd cu ]ipete de diavol
vor fi ademenit `nspre 

ad`ncuri destule fiare
cu scorburi poate atunci

pesc\ru[ii mei
vor `mbr\ca `napoi aripile

de `nger
care li se cuvin".
~i ur\m Raluc\i succese [i

consacrare poetic\!
Subredac]ia Roman

O

Raluca Nantu
PEISAJ SUFLETESC CU LEBEDE {I MACI

AMBASADORII C.N.R.V. ~N COMPETI}IILE NA}IONALE



MAMA
am\, dac\  tu nu ai fi ,
Ce m-a[ face ?
Ar trebui s\ te caut
Cu ochi de vultur,
Cu aripi de [oim,
Cu putere de leu,
Cu `nc\p\]ânare de catâr
{i te-a[ g\si,
Chiar dac\ ar fi s\ merg
Pân\ unde se bat mun]ii
~n capete.
C\ci de nu,

Cu siguran]\ a[ muri
F\r\ zâmbetul t\u cald,
F\r\ ochii t\i de soare.
F\r\ mierea vorbei tale .

TR|IESC
r\iesc fiecare zi,
~ntrebându-m\
De ce exist.
Tr\iesc fiecare anotimp,
Crezând c\ am un rost pe
lume.
Tr\iesc asemenea unui fluture,
Zburând din floare `n floare.
Caut sensul cuvintelor
Pe care mi le [opte[te
~n tain\
Via]a.

Vorbele-mi r\sun\-n gând:
„Nu uita ce-ai fost
Nu uita ce vei fi,
Plute[te drept
{i tr\ie[te-]i cinstit
Fiecare clip\".

Irina NU}U, clasa a III a

RA}IONA-
MENT

impul modific\
Tot ceea ce g\se[te `n cale
F\r\ s\ se scuze.
Se crede
Un demon ireversibil
{i un st\pân absolut.
Dar nu [tie
C\ eu
~l opresc
{i `i dau drumul
Când vreau.
Habar n-are c\ l-am ascuns

~ntr-o coal\ de hârtie.

LA ~NCEPUT
A FOST
CUVÂNTUL

uvântul a ap\rut
~nainte de a se na[te
Iar literele lui
Sun\ sec [i stângaci.
Se `mpiedic\ 
De propriile lor denumiri
Prea bizare.
Cuvântul nu exist\
Nu se na[te
Nu `mb\trâne[te
{i nu moare.
R\mâne doar pe hârtie

{i `nva]\ vârful creionului
S\ se toceasc\,
~nva]\ mâna 
S\ oboseasc\
{i `mi mituie[te 
Sufletul.
Cuvântul vrea 
S\ [tie tot
S\ exprime tot
{i s\ m\ reg\seasc\.

Cristina GICOVEANU,
clasa a VIII a

VIS
ui Dumnezeu `i era somn,
Nu voia decât s\ doarm\
Pe o pern\ omeneasc\.
A adormit cu ochii deschi[i.
Visa nemurirea,
Iar aceasta zugr\vea plafonul.
Zugr\vea o fat\ ro[cat\
Jucând prinsa cu to]i sfin]ii.
~ngerii s-au dus `n iad
Iar demonii i-au invitat
La  o partid\ de poker.
Pariau pe aripi, pe suflet

Pe euro, pe dolari
Dar nu pe lei grei sau u[ori.
El `nc\ visa.
Visa timpul.
~ntr-o odaie pustie
~[i strângea anii
~ntr-o cutie de chibrituri.
~ngerii `nv\]au cuvinte noi
Iar Satan le scria pe o tabl\ ro[ie.
Dumnezeu visa o bunic\.
Aproape c\ terminase s\-i numere ridurile.
Treptele Raiului se d\râmaser\ `ns\.
Accesul era interzis
{i la poalele tronului

Erau `ngeri  f\r\ aripi, f\r\ suflet, cu
picioarele goale
Sem\nau cu oamenii
~ntr-o perioad\ de tranzi]ie.
Visele n-au mai putut cobor`.
El `[i a[ez\ mai bine perna
{i `ncepu s\ se `nchine
~n gând.

Oana M|TASE,
clasa a VIII a
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(Urmare din pag. 5)

{i al nostru, cel de patru ani[ori, mânca-l-ar mama,
[tie s\ fac\ a[a!"

Desigur, "educa]ia" micului ecran „prinde repede [i
bine"! Ce s\ ne mai mir\m dac\ [colarii de la primar
pân\ la liceu aplic\ pe colegi „fentele" din puzderia de
filme agresive, venite mai ales de peste ocean. 

Cine n-ar vrea s\ fie personaj principal de film?
Ionel, Costic\, Gigi, Fane, Vlad chiar [i  Edi ,

Orlando, Mauritzio, to]i, dar absolut to]i, doresc s\
atrag\ aten]ia colegelor. Cum s\ fac\ asta? Moda cer-
ceilor `n nas a cam trecut, telefoane mobile are toat\
lumea, blugi rup]i a[i[derea. Singura „g\selni]\" e

„schema" din filmul..... ,pe care n-o [tiu to]i. Dac\ o aplici, la[i colegii
cu gura c\scat\ [i devii eroul zilei! Care va s\ zic\: dai un pumn,
faci o `ntoarcere de 180 de grade, izbe[ti `n moalele capului, sari `n
aer [i proiectezi c\lcâiul `n pieptul adversarului, `l imobilizezi la
p\mânt cu mâinile la spate [i `i cari pumni cu nemiluita. Da, asta se
`nva]\, `n primul rând, din superproduc]iile difuzate pe marele [i
micul ecran.

Roadele acestei " educa]ii „ agresive nu au `ntârziat s\ apar\.
Dac\ s-ar pune cap la cap consecin]ele, ar trebui, totu[i, s\ se
responsabilizeze  cineva. Cineva care se `mbog\]e[te producând
subcultur\ [i antieduca]ie. Acum, `n numele libert\]ii, procesul
educativ este distorsionat prin aceste canale . Produc]iile cine-
matografice din ultimele decenii, mai ales, aduc un grav deserviciu
umanit\]ii `n general, având `n vedere procesul globaliz\rii.

Educa]ia se realizeaz\ de mai mul]i factori: familia, [coala,
mediul. Dac\ p\rin]ii lucreaz\ câte 12 ore pe zi sau sunt pleca]i prin
Italia `n speran]a unor câ[tiguri mai substan]iale , dac\ [coala
`nseamn\ mai mult instruc]ie decât educa]ie, iar timpul petrecut `n
aceast\ institu]ie este limitat la doar 5-6 ore, restul influen]ei
educa]ionale r\mâne `n seama mijloacelor  de informare `n mas\
sau `n „grija" str\zii.

S\ nu mire pe nimeni c\ avem atâ]ia tineri agresivi [i cu prob-
leme comportamentale. Dac\ nu se investe[te  `n [coal\, se
investe[te `n pu[c\rie [i `n [coli de reeducare.  N-ar trebui s\ uit\m
c\ „miracolul" japonez dar [i  progresul german  se datoreaz\
educa]iei [i numai educa]iei.

Probabil [i tinerii kamikaze, cei care ucigând se sinucid, au fost
educa]i `ntr-un anumit fel. Doar ni[te convingeri puternice i-au f\cut
s\ dispre]uiasc\ miracolul vie]ii care se produce `n fiecare individ.

Dac\ nu se vor lua ni[te m\suri urgente, m\ tem c\ deja se
schi]eaz\ un nou conflict mondial. Cu alte arme, mai subtile, cu al]i
inamici, mai greu de identificat, pe alte coordonate, mai extinse,
genera]iile viitoare se vor trezi, f\r\ s\-[i dea seama, `n cel de-al
treilea r\zboi mondial. Un r\zboi atipic `n care aproape  fiecare este
du[manul fiec\ruia.

To]i suntem responsabili pentru ziua de mâine, dar m\surile
imediate, concrete, radicale, de stopare a  influen]elor agresivit\]ii
trebuie luate cât mai curând de cei care [i-au asumat  politic [i le -
gislativ viitorul acestei na]iuni [i acestei lumi.

SF-urile  care prezint\ P\mântul  drept o planet\ dominat\ de
terori[ti, de lupte pentru supravie]uire, de aparate sofisticate capa-
bile  s\ monitorizeze complet existen]a uman\ , pot deveni realitate,
dac\ acum nu se ofer\ tinerilor idealuri decente, viabile, morale. Ar
fi atâtea lucruri de studiat, atâtea de descoperit [i omul nu g\se[te
altceva mai bun de f\cut decât s\-[i distrug\ semenul, planeta [i pe
cel de lâng\ el!

~n fond vom culege ceea ce sem\n\m .  Un proverb românesc
spune „ cine seam\n\ vânt, culege furtun\".

DESTUL cu agresivitatea!

DESTUL!

duca]ional\ conduce la
cristalizarea a dou\ struc-
turi principale: Curricu lu m-ul
nucleu (core curriculum),
cu o pondere de 65-80% `n
procesul de `nv\]are [i
care este obli gatoriu [i
Curriculum la decizia
[colii, acoperind cele 20-
35 de procente r\mase,
permi]ând centrarea studi-
ilor pe nevoi specifice ale

zonei, categoriilor sociale, vârstei etc.
Acesta din urm\, la rândul lui, poate fi
modulat `n:

l Curriculum extins pe baza unor
propuneri din programele [colare
elaborate pe plan na]ional,

l Curriculum nucleu aprofundat,
`n special pentru stabilirea standarde-
lor de performan]\ `n vederea exame -
nelor, sau

l Curriculum elaborat de [coal\

pentru a r\spunde unor necesit\]i
locale (profile ocupa]ionale specifice
zonei etc.)

Din acest al doilea tip de
diferen]iere apare tocmai no]iunea de
curs op]ional, av`nd `n vedere, a[a
cum spune [i defini]ia lui, aprofun-

darea unor con]inuturi curriculare,
pentru mai buna lor st\pânire de c\tre
elevi. {i nu `ntâmpl\tor frecven]a
cursu rilor op]ionale la obiectele de
referin]\ - acelea care constituie disci-
pline de examen - cre[te la anii termi-
nali, c`nd spore[te atât nevoia profe-
sorului de a se asigura de buna
cunoa[tere [i de suficienta fixare a
materiei, cât [i nevoia copiilor de a
recapitula, aprofunda sau relua
diverse capitole pe de o parte, [i

dorin]a unui confort psihologic c\ "se
face mai mult\ carte", pe de alt\
parte.

La aceste ore suplimentare,
"man\ cereasc\" pentru elevii care au
con[tientizat mai târziu predic]iile
alarmante ale profesorilor ("nu

`nv\]a]i voi, c\ la anu', când o s\ v\
trebuiasc\...") materia se poate, dup\
caz, actualiza (acele no]iuni care nu
se mai studiaz\ `n anii terminali, cum
este, de pild\, morfologia `n clasa a
VIII-a), sistematiza (cuno[tin]ele de
sintax\ sau de teorie literar\ mai
ales), aprofunda (stilistica, de exem-
plu) sau explicita (compuneri
func]ionale, pentru a `ncheia aceast\
exemplificare grosso-modo). 

Asta, repet\m, `n teorie. ~n prac-

tic\ - orele de curs op]ional prea ade-
sea vin s\ completeze la diverse
obiecte normele didactice `n disolu]ie.
Pân\ s\ se ajung\ la situa]ia unei
clase a V-a ai c\rei elevi `mi spuneau,
la `nceputul anului trecut: "Doamn\
profesoar\, [ti]i? Noi avem acuma

dou\ ore de sport. Una cu un profesor
[i una cu alt profesor." Pe de alt\
parte, la adunarea materialului pentru
prezentul referat, interesându-ne de
profesorii de român\ care au curs
op]ional, r\spunsul aproape invariabil
era "nu, la noi la [coal\ profesorii de
român\ au ore suficiente" sau
"normele la noi sunt complete".
Desigur, faptul e `n interesul nostru.
Dar este (ar fi!) `n interesul [colii ca
preg\tirea elevilor s\ fie luat\ cât mai

`n serios [i cât mai complet\, `n spe-
cial la asemenea obiecte.

Categoric, orele de curs op]ional
nu se pot acorda... obligatoriu. Ar fi
important pentru preg\tirea elevilor,
totu[i, ca preferin]a conducerilor [coli -
lor s\ se `ndrepte spre op]ionale la
obiectele "de baz\", importante atât
pentru examenele viitoare cât [i pen-
tru formarea elevilor. Nu de alta, dar [i
a[a nu se mai `nva]\ mare lucru; dac\
le acord\m op]ionale la sport [i
tehnologie, pe lâng\ ratarea [ansei
unei preg\tiri superioare, stric\m [i
ce-a mai r\mas din concep]ia elevului
despre [coal\ [i `nv\]are. Aceste
op]ionale pot constitui o solu]ie de
tranzi]ie `n perspectiva celei care ni se
pare singura realmente viabil\:
sporirea num\rului de ore la obiectele
principale, pentru a `mpiedica "galo pul"
prin materie [i a asigura asimilarea
temeinic\ a materiei de c\tre elevi.

(Continuare `n num\rul viitor)
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ermenul de inteligen]\, care circul\ `nc\ din antichitate,
consacart fiind de Cicero, este polisemantic; el este uti-
lizat `n maniere foarte diferite at`t `n via]a obi[nuit\, c`t [i
de   speciali[ti.  ~nc\ nu a fost formulat\ o defini]ie care
s\-i mul]umeasc\ pe to]i..

A fi inteligent `nseamn\ a stabili cu u[urin]\ leg\turi/
conexiuni, a identifica caracteristici comune unor serii de
obiecte, fenomene, capacitatea optim\ de adaptare la
mediu, de g\sire rapid\ a unor solu]ii originale pentru
situa]ii limit\. Cu ajutorul inteligen]ei reu[im de cele mai
multe ori s\ reformul\m datele cunoscute, schimb\m,
transform\m, combin\m [i recombin\m leg\turi, rela]ii,
legi tradi]ionale, conferindu-le `n]elesuri inedite.

Ca [i alte aptitudini, inteligen]a are o baz\ nativ\, dar
[i o component\ socio- cultural\, fiind deci un "aliaj" `ntre

ereditar [i ceea ce este dob`ndit, `nv\]at. Nu trebuie uitat faptul c\
inteligen]a are multiple conota]ii socio- culturale, are `n]elesuri diferite
de la o societate la alta. Cu siguran]\ inteligen]a unui european sau
nord- american este m\surat\ dup\ alte criterii dec`t cea a unui

polinezi an tr\itor `ntr-o insul\ din Pacific, dar `nseamn\, [i `ntr-un caz
[i `n cel\lalt, a [ti s\ folose[ti resursele mediului `n care ac]ionezi.
~n]elegerea conceptului de inteligen]\ este facilitat\ de ansamblul de
factori care determin\ aceast\ aptitudine general\: ra]ionamentul,
memoria, capacitatea de calcul, rapiditatea perceptual\, orientarea
spa]ial\, comprehensiunea verbal\ (capacitatea de a `n]eleg sensul
cuvintelor), fluen]a verbal\.

A r\spunde la `ntrebarea dac\ este o corela]ie evident\ `ntre
inteligen]\ [i succesul [colar este la fel de dificil ca [i a formula o defi-
ni]ie mul]umitoare inteligen]ei, unanim acceptat\ de psihologi.

La prima vedere, se pare c\ succesul [colar poate fi v\zut ca o
m\sur\ a inteligen]ei, ca o recunoa[tere oficial\ a unui coeficient de
inteligen]\ relativ ridicat. Exist\, `ns\, destule exemple care contra zic
aceast\ corela]ie; este destul s\ amintim numele unor personalit\]i
celebre, care au avut serioase dificult\]i la [coal\: Einstein sau
Edison, Verdi sau Picasso, Darwin sau Churchill. De asemenea nu ar
trebui s\ uit\m c\ destui elevi str\lucitori `n clas\ devin ni[te ano nimi,
mai t`rziu, `n domeniul `n care activeaz\. La urma urmei, inteligen]a
este doar o promisiune de poten]ial biopsihologic!

Studiind modul `n care diferi]i oameni rezolv\ situa]ii - problem\,
`n anii '80 un mare psiholog american a identificat o familie mai larg\
a inteligen]elor umane: practic, noi nu avem doar o singur\
inteligen]\, ci mai multe, cu o evolu]ie specific\ [i care se coreleaz\,
rezult`nd o matrice a inteligen]elor multiple. Concep]ia asupra
inteligen]ei promovat\ de Howard Gardner este cunoscut\ sub
numele de "teoria inteligen]elor multiple" [i teoretizeaz\ existen]a
urm\toarelor tipuri de inteligen]\: lingvistic\, logic\/ mate matic\,
muzical\/ ritmic\, spa]ial\/ vizual\, naturalist\, interpersonal\, intra -
personal\. ~ntr-o lucrare mai recent\ intitulat\ "Inteligence Reframed"
din 1999, Gardner men]iona [i alte tipuri de inteligen]\ precum cea
moral\, spiritual\ [i existen]ial\. Personal, consider\m c\ foarte
important pentru conduita uman\ este inteligen]a emo]ional\.

Viziunea inteligen]elor multiple poate fi preluat\ de `nv\]\tori,
profesori [i aplicat\ la clas\. Ce zice]i, domnilor profesori?

Prof. Mihaela GHERGHELESCU
(Caleidoscop, iunie 2005)

T
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PARTE DE CARTE

entru Cezar }ucu nimic nu mai pare
a fi sf`nt. ~ntreaga realitate
`nconjur\toare, fie c\ e vorba de
comportamentul celor din jur, de
c\utarea r\spunsurilor, niciodat\
g\site, la marile `ntreb\ri ale omului,
la via]a politic\, social\, cultural\
etc., toate s`nt luate peste picior, per-
siflate [i, tot `n stil arghezian, miz`nd
pe surpriza ultimului vers. Nu ezit\ s\

se autopersifleze, minimaliz`ndu-[i propria
crea]ie (o fi cochet\rie poeticeasc\, oare?!)

A doua parte a c\r]ii aduce `n discu]ie c`teva
aspecte tot din actualitate: starea `nv\]\m`ntului

românesc, care `n ultimii ani a cunoscut
"radierea competen]ei exemplare" [i pro-
movarea bazat\ pe "prostie, lingu[eal\ [i min -
ciun\" ("cum s\ fie [coala mare, c`nd condu -
cerea e mic\?") Nu s`nt ierta]i nici "cei ce lupt\
pentru os", `n timp ce "vl\guitele fiin]e, dup\ ce-s
pensionate", abia supravie]uiesc; nici "actuala
creatur\ superdezorientat\ [i lipsit\ de cultur\";
nici corup]ia care "A prins via]\ chiar `n Raiul din
gr\dinile Eden"; nici intrarea `n UE [i consecin]a
acesteia: "România va fi [tears\ de pe viitoarea
hart\!"

Dar, indiferent de problematica abordat\
(uneori foarte serioas\), tonul r\m`ne glume],
[\galnic, `ntr-o not\ ironic\ crescendo, `n versuri
gustate mai ales de categoriile de cititori din

r`ndul c\rora `[i extrage incrimina]ii: clasa
politic\, sistemul de `nv\]\m`nt, de exemplu, cu
manageri nepricepu]i [i corup]i.

Caracteristica general\ a poeziei lui Cezar
}ucu din aceast\ carte [i din celelalte care
con]in "blesteme" [i "scrisori", deschise le-am
numi noi, construite `n versuri memorabile,
unele, sau de valoare `ndoielnic\, altele, toate
nelipsite de metafor\, este folosirea ironiei `n
toate formele ei, de la aspectele rafinate,
prezentate cu elegan]\ [i menajamente, la per-
siflare [i autopersiflare [i p`n\ la tonul polemic,
violent [i agresiv, sarcastic, de invectiv\ al pam-
fletului versificat, n\scut din "dorin]a de a mai
`n]epa vreunul" cu "[fichiul de bici rotit ca s\
loveasc\/ Pe cel care opune rezisten]\", pamflet

din care cu greu se pot extrage citate (ar merita
citate poeme `ntregi), citate ca acela cu care
`ncheiem r`ndurile de fa]\ (risc`nd catalogarea
de c\tre poet `n r`ndul, `n tagma "agrama]ilor"
ce-i judec\ opera), [i care se refer\ la felul `n
care Eva l-a corupt pe Adam: "...-nt`iul dintre
oameni mituit/ S-a l\sat Adam, t\tucul, prea u[or
ademenit/ De-o Ev\, ce sub frunz\ ]inea darul
de [antaj/ Purt\toarea clorofilei fiind singuru-
ambalaj,/ Ce-acoperea comoara, a[teptat\ de-
un Adam/ Cu at`ta ner\bdare, f\r'-a b\nui un
dram/ C\-n cur`nd sosi-va timpul trecerii la
decontat,/ {i nu peste mult\ vreme Eva l-a
amenin]at:/ De nu va mu[ca din fructul cel oprit,
poftele lui,/ ~ncep`nd cu urm\toarea noapte s\ le
pun\-n cui!" (Constantin TOM{A)
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MITOS {I
LOGOS,
MODELE
ALE
G~NDIRII
UMANE

\ suntem p\trun[i
de puterea sacr\,
exaltant\ a eveni-
mentelor pe care le
rememor\m [i le
reactualiz\m (ca `n
mitul antropologic al
lui Platon din
Protagoras- n.n.)
Astfel, Mircea
Eliade clasific\
structura [i func]ia
miturilor printr-o

hermeneutic\ clar\ a acelei
g`ndiri tr\ite care s-a pierdut.

Astfel c\ mitul nu mai
reprezint\ o explica]ie menit\ s\
satisfac\ o curiozitate [tiin]ific\,
ci o povestire magic\ ce face
din nou s\ tr\im o realitate ori -
ginar\ [i care corespunde unei
profunde nevoi religioase, unor
n\zuin]e morale, unor exigen]e
sociale practice. De aceea mitul
este un element esen]ial al civi-
liza]iei omene[ti, nu o fic]iune de
basm, ci o realitate vie.

Faptul c\ Prometeu se
`mpotrive[te lui Zeus `ntru
binele omenirii nu este o revolt\

atee, cum au explicat unii inter-
pre]i, ci relev\ o dialectic\ foarte
ad`nc\ a interferen]ei ac]iunii
umane cu planul divin, tema
hesiodic\ a hybrisului. M`na]i de
hybris, oamenii, ca [i Prometeu,
ac]ioneaz\ `n mod exagerat, `n
planul armoniei divine ("cos-
mos" `n grece[te `nseamn\
"ordine"), astfel `nc`t devin
autorii propriilor lor suferin]e.
Hybrisul este trufia nes\buit\
care dep\[e[te m\sura ordinii
divine, dare care are un rol cen-
tral `n dogmatica jupiterian\,
a[a cum au patimile lui Cristos
`n dogmatica cre[tin\. O
apropiere `ntre Prometeu [i
Cristos vor face scriitorii de mai
t`rziu (Shelley, Spitteler, Eftimiu,
Camus), observ`nd `ns\ [i
deosebirile, conturate de N.
Frye `n "Anatomia criticii".

Arhetipul Prometeu mode-
leaz\ astfel, `n religia jupiterian\
a grecilor, o dialectic\ a g`ndirii
tr\ite `n cele trei perspective
mitologice de la Hesiod (sec.
VIII `.Hr.) la Eschil (524- 456
`.Hr.) [i p`n\ la Platon (427- 347
`.Hr.)

"BLESTEME" {I "SCRISORI" DESCHISE

e l e v i z i u n e a
educa]ional\ ar tre-
bui strict interzis\.
Copiii dumneavoas-
tr\ vor avea o
crunt\ dezam\gire
c`nd vor descopei
c\ literele alfabetu-
lui nu sar din c\r]i [i
nu ]op\ie al\turi de
ni[te g\inu[e albas-
tre.
Frank LEBOWITZ

Am f\cut un curs de citire
rapid\ [i am citit "R\zboi [i
pace" `n dou\zeci de minute. E
despre Rusia.

Woody ALLEN
Joc `ntr-un spectacol foarte

educativ. Ieri- sear\ am auzit
pe cineva spun`nd la plecare:
"S\mi fie `nv\]\tur\ de minte".

Ken DODD
Dac\ un om e prost, nu

po]i s\-l deprostifici trimi]`ndu-l
la universitate. Pur [i simplu
faci din el un prost [colit, de
zece ori mai periculos.

Desmond BAGLEY
Cele mai multe teze de

doctorat nu sunt altceva dec`t
un transfer de oase dintr-un
cimitir `n altul.

J.F. DOBIE
Intelectualul este cel care a

descoperit ceva mai interesant
dec`t sexul.

Edgar WALLACE

Prelegerea este procesul
prin care `nsemn\rile profe-
sorului devin `nsemn\rile stu-
den]ilor f\r\ s\ fi trecut prin
mintea nici unuia. 

R.K. RATHBUN
E posibil ca un om care n-a

dat pe la [coal\ s\ fure din -
tr-un vagon de marf\; dar dac\
are o diplom\ universitar\, fi]i

sigur c\ o s\ fure direct calea
ferat\.

Theodore ROOSVELT
Am ajuns s\ citesc at`t de

u[or `n latin\ [i greac\, `nc`t
pot s\ iau o pagin\ din fiecare
[i s\-mi dau seama `n ce limb\
e scris\ doar uit`ndu-m\ la ea.

Stephen LEACOCK
O `mpiedicam pe colega

mea de la colegiu s\-mi
citeasc\ scrisorile personale
ascunz`ndu-le `n manualele ei.

Joan WELSH
~n primele dou\sprezece

luni de via]\ ale copilului `l
`nv\]\m s\ mearg\ [i s\ vor-
beasc\, iar `n urm\torii doi -
sprezece ani s\ stea jos [i s\
tac\.

Phyllis DILLER

Cine poate, face- cine nu,
pred\.

George Bernard SHAW
La `nceput Dumnezeu i-a

f\cut pe idio]i. Asta pentru
`nc\lzire; dup\ aceea i-a f\cut
pe directorii de [coal\.

Mark TWAIN
C`nd o femeie devine

c\rturar, deobicei e ceva `n

neregul\ cu organele ei sexu-
ale

Friedrich NIETZSCHE
{tiu c\ crezi c\ `n]elegi c\-]i

imaginezi ce ]i-am spus. Dar
nu sunt sigur c\-]i dai seama
c\ ceea ce ai auzit nu-i totuna
cu ce-am vrut s\ zic.

Patrick MURRAY
Am `n]eles c\

Universitatea Harvard `[i
modific\ diplomele, dar am
uitat dac\ le m\re[te sau le
mic[oreaz\. Ceea ce e un pas
`n direc]ia corect\

R.M. HUTCHINS
Doar c`nd zeii detest\ un

om cu o patim\ neobi[nuit\ `l
fac s\ aleag\ meseria de
`nv\]\tor.

SENECA

~]i dai seama imediat c\ e
var\ c`nd `i vezi pe profesori
hoin\rind agale pe str\zi [i
sem\n`nd cu ni[te canibali
care traverseaz\ o criz\ de
misionari.

Robertson DAVIES
La intrarea `n [coala noas-

tr\ erai cautat de pistoale [i
cu]ite, iar dac\ n-aveai, ]i se
d\deau.

Emo PHILIPS
Educa]ia este inculcarea a

ceva inteligibil `n cineva igno-
rant de c\tre altcineva incom-
petent.

Josiah STAMP
Nu ]in prelegeri. Nu c\ a[

avea trac sau c\ a[ fi un vorbitor
prost, ci pur [i simplu din cauz\
c\ detest genul de oameni care
asist\ la prelegeri [i nu vreau s\
am de-a face cu ei.

H.L. MENCKREN
Le datorez enorm profeso-

rilor mei [i ]in mor]i[ s\ le-o
pl\tesc `ntr-o bun\ zi.

Stephen LEAKOCK
C`nd un profesor i se

adreseaz\ unui elev folosindu-i
numele `ntreg, e de r\u.

Mark TWAIN
Trebuie s\ cazi pe g`nduri

`n fa]a unei ]\ri unde bombele
sunt mai de[tepte dec`t absol-
ven]ii de liceu. Cel pu]in
bombele pot s\ g\seasc\
Irakul pe hart\.

Whitney BROWN

(Urmare din num\rul trecut)
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BLESTEM 51
iteratura lumii-am r\sfoit-o
Din zori `n zori, p`n\ uitam de mine,
Dar nic\ieri nu am g\sit, iubito,
Pe careva s\ semene cu tine!

Pe fiecare pagin\ de carte
Se vede-amprenta degetelor mele,
Ca m\rturii c\t\rilor de[arte
A uneia mai tras\ prin inele!

Voi da [i fila ultimei c\r]i scrise,
Poate-`nainte de-a sosi momentul

Desfacerii blestemului cu vise,
{i tot nu-]i voi g\si echivalentul!

BLESTEM 71
ai las\-mi, Doamne, inima s\ bat\
C`t s\ termin, m\car, acest poem,
~n care-am pus durerea lumii toat\,
Consider`ndu-l ultimul blestem!

{tiu c\ nici }ie prea u[or nu-]i vine,
R\bd`ndu-m\ at`ta vreme, dar,
De data asta las\ de la Tine
C\ nu o fi sf`r[itu' lumii iar!

{i-apoi, Tu nim\nui nu dai raportul
~n leg\tur\ cu ce faci [i dregi,
A[a c\, rogu-Te, c`t popii ortul
Nu l-am dat `nc\, s\ m\ `n]elegi!

{i pune muza s\ m\ urm\reasc\
Cum n-a f\cut-o, poate, niciodat',
Ca, `n sf`r[it, pe lume s\ se nasc\
~nt`iul mare vers adev\rat!

Cezar }UCU
(Din volumul Alte scrisori [i blesteme)

nainte de a intra `n
am\nunte privind
educa]ia religioas\
este necesar s\
definim conceptul de
„educa]ie". Din punct
de vedere etimologic,
termenul „educa]ie"
poate fi dedus din lati-
nescul „educo, edu-
care" - a  `ngriji, a
cre[te (plante sau
animale). ~n secolul al

XVI-lea, `ntâlnim, cu `n]elesuri
similare, la francezi, termenul
„education", din care deriv\ [i cel
românesc „educa]ie". Termenul
poate fi dedus [i din latinescul
„educe, educere" - a duce, a con-
duce, a scoate. Dup\ p\rerea
multor pedagogi, ambele traiecte
etimologice sunt corecte. 

Educa]ia exprim\ o func]ie
exclusiv uman\ [i de natur\ spir-
itual\. Ea exclude hazardul,
ac]ioneaz\ `n mod constant [i
continuu, realizând o leg\tur\
organic\ `ntre tot ceea ce poate
contribui la perfec]ionarea omu-
lui. 

Educa]ia religioas\ constituie
una dintre problemele de sub-
stan]\ ale societ\]ii române[ti `n
general [i ale politicii
educa]ionale, `n special.
Reintroducerea religiei ca disci-
plin\ de `nv\]\mânt, dup\ eveni-
mentele din decembrie 1989, tre-
buie salutat\, chiar  dac\, `nc\,
mai sunt voci `mpotriv\. Educa]ia
religioas\ constituie o latur\
aparte a educa]iei, ce presupune
o mare responsabilitate, `ntrucât
se lucreaz\ cu sufletele copiilor.
Ne  `ntreb\m, cum este firesc, ce
titulatur\ trebuie s\ aib\ aceast\
disciplin\: „religie" sau „educa]ie
religioas\"? 

Religia (latinescul „religio"-
leg\tur\) reprezint\ leg\tura
liber\,  con[tient\ [i personal\ a
omului cu Dumnezeu. Tr\irea
religioas\ [i manifestarea reli-
giozit\]ii `n fapte concrete de
via]\ se cer a fi formate `n [coal\.

~n ceea ce urm\rim noi, dup\
cum sublinia [i dl. prof. univ. dr.
Constantin Cuco[, sintagma
„educa]ia religioas\" este cea
mai corect\ [i mai fundamentat\

[tiin]ific decât expresiile „religie",
„educa]ie moral - religioas\" sau
„spiritual - religioas\" , morala
fiind tocmai aplicarea `n practic\
a educa]iei. Termenul „religie"
cuprinde un sens vast: catehism,
moral\ cre[tin\, dogmatic\,
studiu biblic, art\ cre[tin\, litur-
gic\, practic\ [i  tr\ire religioas\,
istoria religiilor etc. Factorul
moral e supus evolu]iei, cel al
credin]ei este etern. Morala
cre[tin\ este un derivat al religiei
cre[tine, o punere `n practic\ a
dogmelor acesteia. Educa]ia se
realizeaz\ atât `n [coal\ cât [i `n
afara acesteia (`n familie, pe
strad\ etc). Marii pedagogi pre-
cum: J. A. Comenius, J. J.

Rousseau, I. Kant, I. G\v\nescul,
D. Dr\ghicescu, I. Nisipeanu, G.
G. Antonescu, V. B\ncil\, {t.
Bârs\nescu etc., au acordat o
deosebit\ aten]ie educa]iei reli-
gioase atât de necesar\ `n for-
marea caracterului moral [i reli-
gios al omului. Astfel, I.
G\v\nescu afirma `n 1923:
„Educa]ia religioas\ este produ -
cerea [i dezvoltarea acelui senti-
ment superior de leg\tur\ `ntre
om [i ceva mai presus de toate
interesele vie]ii trec\toare; senti-
ment de leg\tur\ cu ceva ve[nic
[i nesupus concep]iei noastre
spa]iale, un suflet, un principiu, o
lege, o putere care st\pâne[te [i
cârmuie[te totul". Pr. prof.
Dumitru C\lug\r o definea „o
ac]iune specific uman\, care se

desf\[oar\ con[tient de c\tre
educator, conform unui plan [i
unei metode bine precizate. Ea
este sus]inut\ de iubire, de
`ncredere, de libertate [i de harul
lui Dumnezeu [i are drept scop
realizarea caracterului religios -
moral, cu des\vâr[irea lui `n per-
sonalitatea cre[tin\".

Religia reprezint\ [i o form\
de spiritualitate ce trebuie cunos-
cut\ de c\tre elevi, educa]ia reli-

gioas\ invit\ la reflec]ie [i auto-
cunoa[tere,  aduce un nou suflu
aspectelor rela]ionale, responsabi-
lizeaz\ eul. 

Astfel educa]ia religioas\ nu
reprezint\ nicidecum o `ndoc-
trinare sau prozelitism religios
(ideologiile de tip sectar nu `[i au
locul `n tran[area problematicii
educa]iei religioase), ci constituie
o component\ a educa]iei (`n
sens global) al\turi de educa]ia
estetic\, intelectual\, fizic\,
moral\, civic\, tehnologic\,  artis-
tic\ etc. ~ntre religie [i cultur\ tre-
buie s\ existe rela]ii de
`ntrep\trundere [i complementa -
ritate. Personal, consider c\, la
clasele primare [i gimnaziale,
educa]ia religioas\ ar trebui reali -
zat\ de  c\tre profesorii califica]i
[i cu o `nalt\ ]inut\ moral\ (din

nefericire sunt foarte mul]i preo]i
care predau f\r\ a avea [i
preg\tirea pedagogic\ necesar\,
ceea ce face ca, uneori, retoris-
mul amorf, impresionist sau stri-
dent al acestora s\ fie p\gubitor
atât pentru religie, cât [i pentru
educa]ie), prin etalarea con]inu-
turilor religios - morale din
secven]ele biblice sau alte surse
bibliografice. La clasele de liceu
se preteaz\ drept o disciplin\ cu
caracter de cultur\ [i istorie a
religiilor, neuitând faptul c\
accentul trebuie pus pe latura for-
mativ\.

{coala trebuie s\ asigure o
instruire preponderent religioas\
spre materializarea valen]elor
formative ale acestei educa]ii. Nu
este benefic s\ existe dou\ tipuri
de curriculum - uri: unul seculari -
zat [i altul religios, ci este nece-
sar unul singur `n care ele-
mentele celor dou\ tendin]e s\
se uneasc\ prin valorile comune
ce se vor reg\si `n con]inuturile
`nv\]amântului, f\r\ ca
informa]iile transmise elevilor s\
fie antinomice.

Cu toate c\ profesorii de
religie `nc\ nu au o experien]\
suficient\ `n abord\rile inter- sau
trans-disciplinare, educa]ia reli-
gioas\ este abordat\ `ntr-o vizi -
une modern\, `n raport cu
reformele din sistemul de
`nv\]\mânt românesc.

Angajarea societ\]ii
române[ti `n contemporaneitate
a oferit educa]iei religioase posi-
bilit\]i largi de manifestare `n
[coal\ [i `n familie. Educa]ia reli-
gioas\ dovede[te o puternic\
func]ie informativ\, punând la
dispozi]ia elevilor cuno[tin]e,
specifice fiec\rei vârste, din
domeniul religiei, din domeniul
teologiei traducându-le `n fapte.

Drd. Mihai FLOROA-
IA,

profesor la {coala „Spiru
Haret" - P. Neam]
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„A fi `nseamn\ a fi cre-
ator, restul nu suntem!"

cesta reprezint\
motto-ul pe care
Dan Iacob [i l-a luat
drept crez `n  via]\,
str\b\tându-i `ntrea-
ga sa crea]ie.

Licen]iat al
Institutului Politehnic
Bucure[ti, cu `ncli-
na]ii spre teatru, filo-
zofie [i teologie, pre-
ocupat mereu de

c\utarea de sine, autorul
prezint\ ideile, cuget\rile, anali -
zele [i medita]iile sale sub forma
unui jurnal filosofico-literar.
Cartea este structurat\ `n dou\
p\r]i: Las\-te locuit [i
Neodihnirea de Fiin]\. Partea I
apare ca un jurnal `n [apte p\r]i,
fiecare dintre ele purtând titlul:
„{i a fost o sear\ [i a fost o
diminea]\: ziua `ntâi, a doua, a

treia etc." Pe tot cuprinsul celei
de a doua p\r]i avem de a face
cu medita]ii teologico - filosofice
privind menirea Fiin]ei `n
crea]ie.

Tema neodihnirii de Fiin]\
str\bate `ntregul eseu consti-
tuind un adev\rat „fir ro[u" al
medita]iilor autorului: „te odih -
ne[ti de Fiin]\, atunci când te
sim]i fiin]\... Tr\im, preg\tindu-ne
vasul fiin]ei pentru a putea fi
locui]i: de un gând, de o idee, de
un `nger, de Dumnezeu -
Iubire... dragostea te poate odih-
ni de fiin]a secund\ - socialul - [i
de Fiin]a prim\ - Dumnezeu." ~n
final `[i exprim\ dorin]a de a se
l\sa locuit de Dumnezeu, de
s\mân]a Cuvântului. Noi trebuie
s\ fim p\mântul cel bun `n care
rode[te Hristos pentru a putea
afirma asemenea Sfântului
Apostol Pavel: „Nu mai tr\iesc
eu, ci Hristos tr\ie[te `n mine"
(Galateni II, 20).

Fr\mântat de problemele

interioare specifice oric\rui
tân\r absolvent de  `nv\]\mânt
superior, `n perioada 1984-
1986, Dan Iacob ]ine leg\tura
prin scrisori [i apoi direct (vizita

f\cut\ la P\ltini[ `n perioada 19-
24 august 1986) cu filosoful
Constantin Noica. Este un
moment deosebit, aproape
imposibil s\-l descrii `n cuvinte,
s\ te afli `n preajma unui
asemenea om de cultur\ dup\
ce i-ai parcurs `n `ntregime
opera. ~n dialogurile avute,
filosoful define[te filosofia,
poate spre surprinderea multo-
ra, „o form\ de
anticunoa[tere..." motivând c\

omenirea a recurs  la ea „când
celelalte drumuri spre
cunoa[tere s-au blocat..."

Interesant este modul `n
care fiul lui Noica, monahul

Rafail de la M\n\stirea Sf. Ioan
Botez\torul (Essex, Anglia) per-
cepe cuvântul filozofie: „iubirea
`n]elepciunii... Or `n]elepciunea
lui Dumnezeu este Hristos...Tot
ce este civiliza]ie [i cultur\ eu o
v\d numai ca o preg\tire a omu-
lui pentru Dumnezeu...
Devenirea omului este `ntru
fiin]\, Fiin]a fiind ~nsu[i
Dumnezeu. Toat\  via]a
cre[tineasc\ este f\ptuire, nu
filozofie...omul se poate mântui

chiar [i analfabet [i tr\indu-[i
toat\ via]a `ntr-un s\tuc dintr-un
vârf de munte sau ascuns, ca
Sfântul Siluan `ntr-o mare
comunitate de c\lug\ri. Poate
reg\si universalul prin
rug\ciune." Pentru monahul
Rafail, religia reprezint\ cel mai
`nalt cer, `n timp ce pentru tat\l
s\u, filosoful, cerul culturii este
cel mai `nalt.

Foarte  motivat de actualul
context („un mediu care pune
`ntre paranteze cultura"
deoarece via]a ne constrânge
s\ ne umplem timpul cu prob-
lemele cotidiene), autorul
vorbe[te despre salvarea prin
cultur\,  amintind despre voin]a
de cultur\ ̀ ntâlnit\ la Noica. Noi,
oamenii, exist\m numai `n
m\sura `n care ne angaj\m
fiin]a `n ceva mai cuprinz\tor
decât noi `n[ine. Astfel Dan
Iacob men]ioneaz\ trei nivele
umane: Omul vie]uitor, Omul
creator, Omul care se creaz\ pe

sine. Tocmai puterea creatoare
a  omului `l separ\ pe acesta de
animal. Crea]ia ̀ [i merit\ ̀ ntr-adev\r
numele  `n m\sura `n care nu
este un scop `n sine ci expresie
a experien]ei de transformare
l\untric\ a creatorului. Cultura
este lupt\, este neodihnire de
Fiin]\. Rug\ciunea [i `nchinarea
ne poart\ spre odihnirea  `n
Fiin]\. Astfel cultura [i
`nchinarea sunt ̀ n [i ̀ nspre Duh.  

Recomand c\lduros
lucrarea domnului Dan Iacob
tuturor celor care doresc s\ par-
curg\ o sintez\ a gândirii
filosofice prin prisma unor
`nsemn\ri [i medita]ii adunate ̀ n
aproximativ un sfert de veac [i
totodat\ un mod de a privi [i
accepta  via]a. 

Drd. Mihai
FLOROAIA,

profesor la {coala „Spiru
Haret" Piatra- Neam]

A DAN IACOB

Las\-te locuit,
Editura Timpul, Ia[i, 2004

„„RReell iigg iiee""   ssaauu
„„eedduuccaa]] iiee   rree ll iigg iiooaass\\""??
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„Cea mai `nalt\ art\ este aceea de a forma bine
pe om, care este fiin]a cea

mai ciudat\ [i mai schimb\toare [i mai greu
de condus dintre toate  vie]uitoarele".  

J. A. Comenius



cum, la `nceput de mileniu
III, devine tot mai necesar\
utilizarea calculatorului `n
fiecare ramur\ a
economiei [i nu `n ultimul
rând `n sistemul
educa]ional. 

Prin specificul [i
valen]ele sale, `n sine, cal-
culatorul se constituie ca
un autentic mijloc de

`nv\]\mânt numai c\ lui i se asociaz\,
`n mod obligatoriu, un soft (o dimensi-
une informa]ional\), un pachet de
obiective ce trebuie atinse, o anumit\
combinare de metode [i procedee
ceea ce transform\, `n ultim\
instan]\, utilizarea sa `ntr-o strategie
didactic\. Acest lucru este cu atât mai
evident dac\ ne gândim la combina-
rea: calculator (mijloc) - I.A.C.
(metod\) - activitate individual\
(form\ de organizare). Desigur c\ prin
structura soft-ului [i prin sarcinile
didactice elaborate, de[i pleac\ de pe
pozi]iile unei strategii algoritmice,
folosirea calculatorului poate deveni,
`n func]ie de exigen]e, strategie euris-
tic\.

Aportul uti-
liz\rii PC-ului
`n ciclul
primar

entru copii, calculatorul
`nseamn\ mai mult diver-
tisment, mai mult timp
petrecut `n fa]a monitoru-
lui, mai pu]in timp alocat
lec]iilor. Dar aceast\
dorin]\ de a lucra la calcu-
lator poate fi controlat\ [i
`ndrumat\ de c\tre p\rin]i
`n scopuri constructive. O
preg\tire temeinic\ poate

`nlocui orele `ntregi ale copiilor `n
compania jocurilor pe calculator.
Aceste jocuri pot fi instructive dac\
sunt jocuri de aten]ie, jocuri de perspi-
cacitate, jocuri logice. Putem `nlocui
jocurile distractive cu programe [i CD-

uri educa]ionale, pe diferite teme.
Sunt extrem de interesante [i educa-
tive programele multimedia care
prezint\ marile muzee ale lumii, sau
p\r]ile componente ale corpului ome-
nesc. Copiii pot re]ine mai u[or date
despre vie]uitoarele Terrei urm\rind
diferite CD-uri. Calculatorul se
dovede[te a fi util [i `n `nv\]area unei
limbi str\ine, sub forma unor jocuri de
construc]ie. Mijloacele de `nv\]\mânt
u[ureaz\ nu numai achizi]ionarea
cuno[tin]elor (func]ia informatic\), ci
[i formarea de abilit\]i [i capacit\]i
inte lectuale (func]ia formativ\).

V\ prezent\m [i o list\ cu câteva
dintre CD-urile educa]ionale disponi-
bile, care pot fi folosite `n `nv\]area
mai u[oar\ [i mai eficient\ a
diferitelor discipline `n func]ie de par-
ticularit\]ile de vârst\ [i nivelul de
cuno[tin]e deja acumulate. Fiecare
dintre aceste CD-uri are men]ionat\ [i
vârsta pentru care este adecvat [i
nivelul de preg\tire.

Pentru `nv\]\mântul primar se
poate alege `ntre urm\toarele     CD-
uri: matematic\ - clasa I - Adunarea [i
sc\derea, clasa a II-a: ~nmul]irea [i
`mp\r]irea, clasele III - IV - Numerele
naturale [i ordinea efectu\rii
opera]iilor. Aceste programe cuprind
`n special exerci]ii [i probleme
prezentate `ntr-o form\ atractiv\.
Exemplu: matematic\ - clasa I: „Pe o
ramur\ sunt 7 rândunele. Au mai venit
dou\. Câte rândunele sunt `n total ?"
Problema are `n primul rând un suport

audio. Copilul poate `n acela[i timp s\
observe o ramur\ pe care sunt
a[ezate ini]ial 7 rândunele. Copilul
observ\ [i celelalte dou\ rândunele
care vin `n zbor [i se a[eaz\ lâng\
celelalte. El le poate u[or num\ra
deoarece poate vizualiza problema cu
foarte mare u[urin]\. Copilul are posi-
bilitatea de a scrie efectiv rezultatul
dar `n cazul alegerii unei solu]ii
incorecte, calculatorul `l avertizeaz\.

Tot `n scop educa]ional se pot
folosi CD-uri cu muzica clasic\
(Mozart, Beethoven, Vivaldi) sau cele
din domeniul artei care prezint\

diferite capodopere ale arti[tilor plas-
tici celebri sau ale sculptorilor.

De asemenea sunt jocuri logice
care solicit\ stabilirea unor corela]ii
`ntre cuvinte [i imagini, jocuri care
solicit\ memorarea vizual\ (imagine,
pozi]ie `n spa]iu), care anagrameaz\
cuvinte din domenii diferite sau care
folosesc dominouri `n prezentare [i
solicit\ stabilirea unor rela]ii `ntre ele.

Având un calculator la dispozi]ie,
elevii pot deveni preocupa]i de noile
programe interesante care vin `n com-
pletarea cuno[tin]elor acumulate `n
cadrul [colii.

~n urma test\rii jocurilor `n cadrul
unui grup format din 80 de copii s-a
ajuns la urm\toarele concluzii pentru
dezvoltarea jocurilor logice pe calcu-
lator: sistem de recompensare vizual
[i sonor, num\r redus de itera]ii,
selec]ia gradului de dificultate, averti-
zare sonor\ [i vizual\ pentru r\spun-

suri corecte [i gre[ite.
Se pot realiza astfel

jocuri atractive [i `n
acela[i timp s\ dezvolt\m
anumite capacit\]i.
Condi]ia este c\
strategia de
realizare a jocu-
lui s\ men]in\ viu
interesul utiliza-
torului. Ea tre-
buie s\ fie
subordonat\
obiect ivu lu i
final.

Do ta rea
u n i t \ ] i l o r
[colare cu re]ele
de calculatoare per-
mit cadrelor didactice
s\ adopte pentru
diverse op]ionale care
permit acumularea unor
cuno[tin]e minimale referi-
toare la utilizarea unui calcula-
tor personal, dezvoltarea unor pri-
ceperi [i deprinderi de lucru.
Avantajele pe care le ofer\ aceste
op]ionale sunt multiple, printre care
amintim:

- bun\ cunoa[tere a modului
de lucru pe calculator;

- o bun\ cunoa[tere a pro-
gramelor de grafic\, editare de texte
[i calcul tabelar;

- dezvoltarea aten]iei [i a
perspicacit\]ii cu ajutorul jocurilor;

- dezvoltarea sim]ului estetic
prin `mbinarea cuno[tin]elor, pricepe -
rilor [i deprinderilor dobândite `n

cadrul orelor de educa]ie plastic\,
educa]ie moral - civic\, citire - lectur\,
etc.;

- valorificarea timpului liber
`ntr-un mod util, pl\cut [i educativ.

~n educa]ie, calculatorul aduce `n
mediul elevului o serie de

fenomene [i procese
complexe, astfel
inaccesibile; asigur\
facilit\]i grafice care
permit celui ce
`nva]\ s\ perceap\
complexitatea unor
fenomene din pers -
pective diverse `n -
tr-un timp scurt; sunt

dotate cu software mul-
tifunc]ional adecvat,
putând propune mo -

dele alternative
unor situa]ii

[i scu r -
t â n d
c a l e a

de `n]elegere
a acestora, opti-

mizând procesul
cunoa[terii `ntr-o lume aflat\

ast\zi, sub imperiul asaltului
informa]ional.

Lucrul elevului cu calculatorul,
atunci când este controlat [i `ndrumat,
nu `nseamn\ o pierdere a timpului, ci
o modelare corespunz\toare a per-
sonalit\]ii copiilor prin jocuri. 

~nv. Nicoleta Iamandei,
`nv. Mihaela Iamandei, 

{coala Ion Creang\, jude]ul
Neam]

Rubric\ coordonat\ de
Dan  AGRIGOROAE
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onografia "R\d\cini la B\l]\te[ti",
asupra c\reia `ncerc\m s\ ne oprim,
este o reu[it\ istoriografic\ [i nu este
un caz singular. 

Monografia cuprinde, `n egal\
m\sur\, fapte [i [tiri asupra evolu]iei,
demografice, a spa]iului locativ,
administra]iei locale, ordinei publice,
asisten]ei medicale. O aten]ie spe-
cial\ a fost acordat\ Sanatoriului bal-
neoclimateric [i de recuperare medi -

cal\ "Dr. Dimitrie Cantemir", momentul de
`nceput al acestui stabiliment [i evolu]ia lui p`n\
`n ziua de azi. Este firesc ca autorii s\ insiste
asupra acestui spital, el fiind, de fapt, emblema
sta]iunii balneoclimaterice a localit\]ii.

Autorii nu neglijeaz\ `n paginile lor
activit\]ile productive- agricultura, produc]ia
manufacturier\, serviciile publice. O mare
aten]ie se acord\ activit\]ii [colare [i `n special
a datinilor specifice colectivit\]ii.

Din p\cate- scriu autorii, cu v\dit regret-
"obiceiurile [i datinile tradi]ionale [i-au alterat
forma [i con]inutul, mai ales dup\ libertatea,
uneori gre[it `n]eleas\, c`[tigat\ odat\ cu anul

de gra]ie 1989". ~n orice caz, c`ntecele, povesti -
rile, versurile satirice, datinile de Cr\ciun, Anul
Nou, la na[terea [i botezul copilului, la nunt\, la
s\rb\torile pascale [i `n alte cazuri, sunt pline de
savoare, nelipsite uneori de accente satirice. Ele
demonstreaz\ anumite calit\]i ale localnicilor
pentru poezia popular\, pentru filozofia ver-
surilor [i a fru-
muse]ii con]inutu-
lui nealterat
al c`ntecelor
sau ur\rilor
ocazionate
de mo -
mente fes-
tive.

Oamenii de seam\ ai comunei B\l]\te[ti
sunt elogia]i `n monografia respectiv\: dr.
Dimitrie Cantemir (o simpl\ coinciden]\ de
nume cu eruditul voievod Dimitrie Cantemir),
notarul Ioan Timofte, cel care a l\sat `n manus -
cris un jurnal zilnic cu cele mai importante eveni-
mente ale localit\]ii- starea vremii, cultura
plantelor, al doilea r\zboi mondial [i sacrificiile
umane locale `n aceast\ conflagra]ie mondial\,

educatoarea Maria Oprea, personalitate de
mare cultur\, poet\, colaboratoare a savantului
Nicolae Iorga, acad. Gh. Platon, profesor al
Universit\]ii "Al. Cuza" din Ia[i, lectorii universi-
tari Mihai Timofte [i Apostol Paulina, ing. Mircea
R\[c\nescu [i nu `n ultimul r`nd sublocotenentul
Mihai C. Oprea.

Nu putem
`ncheia prezentarea

acestei meritorii
monografii f\r\ a
consemna faptul
c\ aceste
meleaguri, pline
de istorie, care au

fost str\b\tute [i descrise cu m\iestrie de profe-
sorul Calistrat Hoga[, se afl\ la 11 km distan]\
spre Tg. Neam] de Humule[ti, locul de ba[tin\ a
ne`ntrecutului povestitor Ion Creang\; c\ `n cimi -
tirul m\n\stirii V\ratec odihne[te pentru vecie
Veronica Micle, poet\ [i prietena lui Mihai
Eminescu, c\ scriitori sau poe]i ca Mihail
Sadoveanu, Alex. Vlahu]\ sau al]ii [i-au petrecut
o parte din via]\ aici.

Monografia "R\d\cini la B\l]\te[ti" se reco-

mand\ prin ea `ns\[i, este rodul unei munci
tenace, perseverente. Este cea de a doua edi]ie,
mult `mbun\t\]it\ [i `mbog\]it\ cu semnificative
informa]ii inedite [i prezentate cet\]eanului cu
m\iestrie [i competen]\. M\ g`ndesc la faptul c\
dac\ cercetarea monografic\ a  localit\]ilor [i
publicarea cercet\rii s-ar realiza, am asista la un
volum complex de date [i fapte care ar comple-
ta- suntem siguri- istoria mare, istoria na]ional\,
cu momente mai bune sau mai rele, adic\ cu
realitatea `n fa]\, am [ti infinit mai mult despre
cum a tr\it [i tr\ie[te poporul român, ce obiceiuri
[i datini are, ce rol a jucat `n trecut [i joac\ acum
biserica, ce realit\]i sunt cuprinse, `n fine, `n
mentalitatea românilor, care este gradul lor de
cultur\ [i multe, multe altele. Monografia sem-
natarilor Vasile Ailinc\i [i Emil Roman nu este
altceva dec`t o mic\ parte a istoriei na]ionale,
recomandat\ celor care cred `n simpla istorie [i
c\ ne ajut\ s\ devenim mai buni, mai demni [i
mai apropia]i de ceea ce se cheam\ Istorie
adev\rat\.

Prof. univ. dr. Emilian BOLD

A

P

M
Vasile Ailinc\i, Emil Roman

R|D|CINI LA B|L}|TE{TI
(Piatra Neam], Editura Alfa, 2005, 220 p.)

Elevul din ciclul primar [i calculatorul



in diverse motive obiec-
tive, documentele scrise
`nregistreaz\ fapte, eveni-
mente etc. uneori cu o
deosebit\ `nt`rziere. A[a,
de exemplu, `n cazul ce `l
analiz\m, existen]a biseri-
cilor din B\l]\te[ti [i
Ghind\oani este atestat\
de documente scrise cu o
foarte mare `nt`rziere fa]\

de existen]a lor efectiv\.
~nainte de a vorbi de existen]a

unor biserici `n arealul B\l]\te[ti
descoperirile arheologice de la
Davideni- Neam], atest\ existen]a
unor mari a[ez\ri omene[ti `nc\ din
sec. V- VI d.H. deci din perioada de
formare a poporului român. Dintre
numeroasele materiale arheologice
descoperite, unele sunt obiecte
cre[tine sau cu `nsemne cre[tine.
Dintre acestea, de o deosebit\
importan]\ este realizarea imaginii
M`ntuitorului Hristos pe o fibul\
(agraf\), confirm`nd astfel sintagma
c\ "românii s-au n\scut cre[tini" (1).

Este, deci, indubitabil faptul c\ `n
satele moldave, respectiv la
B\l]\te[ti [i Ghind\oani au existat
cre[tini, au existat biserici cre[tine cu
foarte mult timp `nainte de atestarea
lor prin documente scrise din sec.
XVII, cum este documentul din 22
noiembrie 1628, care dovede[te
existen]a a dou\ biserici, atunci `n
ruin\, `n satul Ghind\oani. Este
vorba de o informare a p`rc\labului
(prefectului) de Neam] care, `nso]it
de un vornic de poart\, conform c\r]ii
(ordinului) primit de la Domnul ]\rii,

Radu Mihnea, a colindat ]inutul pen-
tru a depista ]\ranii fugi]i de pe
mo[iile boiere[ti sau m\n\stire[ti.
Documentul gl\suie[te astfel: "{i am
dat `n hotarul Ghind\oanilor [i am
v\zut dou\ biserici r\s\pite
(d\r`mate) de domnii cei b\tr`ni (ce
au domnit  mai `nainte) [i am v\zut
acel hotar `mpresurat de doi c\lug\ri,
ce au fost fra]ii Radului Voievod".

Un document, datat din 2 febru-
arie 1665, atest\ existen]a unor
preo]i, deci, implicit, a unor biserici
din mai multe sate [i chiar numele

unora dintre ei. ~n document se
men]ioneaz\: "... Silioan- egumenul
de la schitul Varlaam, popa Gligorie
din M`nje[ti, popa Iona[cu [i al]ii din
Grum\ze[ti, Urecheni, B\l]\te[ti,
Ciohl\ie[ti, Corni [i Vind\oani".

Trebuie men]ionat c\ M`nje[ti
era `n sec. XVII un sat `n imediata
apropiere a satului B\l]\te[ti, cu
mo[ia, biserica [i preotul s\u. ~n
multe documente din acea perioad\,
ele erau men]ionate `mpreun\,
am`ndou\ fiind ini]ial sate domne[ti,
apoi am`ndou\ au fost "miluite"
(date) de domn aceluia[i boier. Din
motive necunoscute `nc\ nou\, de la
`nceputul sec. XIX satul M`nje[ti nu `l
mai g\sim men]ionat `n documente,
el contopindu-se probabil cu satul
B\l]\te[ti. Nu este `nt`mpl\tor faptul
c\, `n zilele noastre, zonei nordice a
satului i se spune M`nje[ti, ca [i tar-
lalei din extravilan, aflat\ `n
apropiere. A doua men]iune se refer\
la "Vind\oani", care este una din

vechile denumiri ale satului
Ghind\oani.

Un alt document ne reconfirm\
numele a doi preo]i- men]iona]i mai
sus- [i ne fac cunoscute numele a
`nc\ doi. Este vorba de un document
din 30 mai 1673, emis `n satul
T`rpe[ti cu ocazia judec\rii de c\tre
domn a unui conflict `ntre c\lug\ri de
la m\n\stirile Agapia [i Secu [i un
grup de boieri, pentru }olici.

Printre cei invita]i s\ asiste la
acest proces sunt pomeni]i:
"Iona[co, popa Vasile, Gligorie,
Cre]u [i al]i megie[i [i oameni b\tr`ni
din jurul satului".

Cele mai vechi informa]ii scrise,
care atest\ `n mod expres existen]a
unor biserici `n Ghind\oani [i
B\l]\te[ti sunt urm\toarele:

- un document care atest\ c\ la
12 iulie 1642 "... preotul Filimon [i
preoteasa lui Cr`stina, cu copii lor
Andronic [i Nasta am cump\rat
aceast\ carte Anghirest 5, s\ fie pen-
tru rug\ciunea [i pomenirea noastr\
[i a p\rin]ilor [i copiilor no[tri; [i am
dat-o la biserica voievozilor Mihai [i
Gavril din satul Vind\oani... Aceast\
carte am legat-o [i am `ndreptat-o [i
am `nfrumuse]at-o, eu singur, dia-
conul Ion din }ara Ungureasc\, l`ng\
Cetatea Sibiului [i a pl\tit popa Laz\r
[i preoteasa lui Nasta [i nepotul lui

popa Filimon din acela[i sat
Vind\oani..."

Prof. univ. Victor
T|N|SESCU

(Continuare `n num\rul viitor)
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n iunie a avut loc Congresul anual al Societ\]ii de
Geografie din România cu tema "GEOGRAFIA
ROMÂNEASC| ~N PERSPECTIVA INTEGR|RII
ROMÂNIEI ~N UNIUNEA EUROPEAN|".

Lucr\rile Congresului, prilejuite [i de `mplinirea a
130 de ani de la fondarea Societ\]ii de Geografie din
România, s-au desf\[urat `n amfiteatrul "Simion
Mehedin]i" de la Facultatea de Geografie a
Universit\]ii din Bucure[ti, unde au fost prezen]i [i
reprezentan]ii [colii geografice nem]ene, prof.
Atudosiei Mihai, pre[edintele filialei Neam] a Societ\]ii
de Geografie din România (Colegiul Na]ional "Petru

Rare[") [i prof. Ciocan Vicen]iu, vicepre[edinte al aceleia[i filiale
({coala General\ Nr. 1 Roman).

Deschiderea lucr\rilor Congresului a fost f\cut\ de prof. univ.
dr. Mihai Ielenicz, pre[edintele Societ\]ii de Geografie din
România, dup\ care au urmat mesajele adresate Congresului:

l Casa Regal\ a României- {ef Protocol al Casei Majest\]ii
Sale, Regele Mihai I, Simina Mezincescu;

l Comisia de cultur\ [i mass- media a Senatului României-
Vicepre[edinte, Conf. univ. dr. Adrian Cioroianu;

l Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii- Consilier, prof. Ovidiu
M\nt\lu]\;

l Ministerul Administra]iei [i Internelor- Comisar {ef Marian
Nencescu;

l Alocu]iunea Excelen]ei Sale Domnul Herve Bolot-

Ambasadorul Fran]ei `n România, licen]iat `n geografie, invitat de
onoare al Congresului.

~n continuare au fost prezentate rapoarte pe tema
Congresului, axate pe probleme actuale privind spa]iul geografic
românesc, dup\ cum urmeaz\:

l "~nv\]\m`ntul superior european [i românesc spre soci-
etatea bazat\ pe cunoa[tere" - prof. univ. dr. Ioan Iano[;

l "Programul Bologna [i `nv\]\m`ntul superior geografic la
Universitatea din Bucure[ti" - prof. univ. dr. Mihai Ielenicz;

l "~nv\]\m`ntul geografic clujean [i conceptele de la
Bologna" - prof. univ. dr. Pompei Cocean;

l Aplicarea "Procesului Bologna" la Universitatea "Al. I.
Cuza" Ia[i [i impactul acestuia asupra `nv\]\m`ntului superior
geografic;

l Dezvoltarea actual\ a cercet\rii geografice - prof. univ. dr.
Dan B\lteanu [i prof. univ. dr. Silviu Negu];

l Dimensiuni ale `nv\]\m`ntului geografic preuniversitar
european- prof. univ. dr. Nicolae Ilinca;

l Curriculum [colar disciplinar de geografie din ]\ri ale

Uniunii Europene [i reflectarea problematicii UE `n acest curricu-
lum- cercet. [t. dr. Octavian Mândru];

l managementul resurselor de ap\ `n condi]ii climatice de
criz\ - inunda]ii, prof. univ. dr. Ioan Tecuci, I.N.H.G.A.;

l Tornade [i trombe pe teritoriul României, prof. univ. dr.
Sterie Ciulache, pre[edintele Asocia]iei Climatologilor din
România;

l "S.O.S.- Delta Dun\rii", prof. univ. dr. Petre G`[tescu.
Au urmat dezbateri pe marginea materialelor prezentate, evi-

den]iindu-se ideea necesit\]ii armoniz\rii structurii Sistemului
European al ~nv\]\m`ntului Superior, cu recunoa[terea
interna]ional\ a diplomelor.

România, ca ]ar\ european\, trebuie s\-[i restructureze pro-
gramele de studiu, s\ instituie sisteme de asigurare a calit\]ii, s\
acorde resurse mai importante, s\ intensifice mobilitatea stu-
den]ilor [i a cadrelor didactice s\ atrag\ studen]i din alte ]\ri (`n
1981 România ocupa locul 9 pe glob, cu 16.962 studen]i str\ini,
iar ast\zi locul 24 cu numai 11.669 studen]i str\ini).

A fost eviden]iat faptul c\ la `nceputul acestui mileniu, pe plan
european, s-a realizat un program complex de restructurare [i ori-
entare `n preg\tirea universitar\, dezb\tut pentru prima dat\ la
Bologna de c\tre mini[tri de resort din ]\rile comunit\]ii europene.

Prof. Mihai ATUDOSIEI
pre[edintele filialei Neam] a Societ\]ii de Geografie din

România

CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL
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ncepem anul [colar 2005-
2006 cu n\dejdea c\, `n
sf`r[it, mult dorita [i `ndelung
a[teptata "reform\ a
`nv\]\m`ntului românesc"-
de fapt, refacerea [i reabi -
litarea lui dup\ devast\rile
totalitarismului 1948- 1989-
se va finaliza [i `nv\]\m`ntul
nostru "`[i va reveni la teap\
ca apa la matc\".

Neamul, care a sinteti-
zat `n]eleapta zical\ c\
"{coala face omul om ca

altoiul pomul pom", a creat un `nv\]\m`nt
unitar românesc, comparabil [i competitiv
cu oricare altul din lume. La aceast\
m\rea]\ `mplinire româneasc\ a contribuit
structural [i jude]ul Neam]; at`t prin voca]ia
educativ\ a ceea ce am putea numi
"spa]iul Ceahl\ului" c`t [i prin lucrarea unor
ilustre chipuri didactice nem]ene. Printre
acestea, un loc aparte `l ocup\ admirabilul
`nv\]\tor - LEON MREJERIU- pe care `l
s\rb\torim acum la 60 de ani de la moarte
(14. oct. 1945), survenit\ la Mizil `n timp ce
revenea din refugiu. A fost `nmorm`ntat
acolo, dar adus la Piatra- Neam] `n 1968,
c`nd a murit [i so]ia sa, Eugenia, [i ea o
remarcabil\ institutoare la Piatra - Neam].
A fost o familie model, a crescut 6 copii.

Performantul pedagog [i om al cet\]ii
s-a n\scut `n satul Cot\rga[i, com.
Bro[teni (pe atunci `n Neam], acum `n
Suceava). Dup\ [ase clase primare f\cute
la Bro[teni cu mirabilul `nv\]\tor Mihai
Popescu (1861- 1922), a studiat doi ani la
gimnaziul din F\lticeni, unde a fost coleg
de clas\ [i prieten cu Mihail Sadoveanu.
Mai t`rziu, vor colabora la editarea c\r]ilor
de citire pentru toate clasele [colii primare.
Va continua studiul la {coala Normal\
"Vasile Lupu" din Ia[i, absolvit\ `n 1899.
De[i rezultatele la examene (primul pe
]ar\) `i d\deau dreptul s\ aleag\ un post
`ntr-un ora[ mare, el a venit ̀ n satul Crucea
din comuna natal\, f\c`nd din [coala de
acolo una cunoscut\ `n toat\ ]ara. Chemat
de fostul lui `nv\]\tor, merge `n 1904 ca
`nv\]\tor la Orfelinatul Agricol "Ferdinand"
din Zorleni (l`ng\ B`rlad), unde M. Lupescu
era director. ~n colaborare cei doi au elabo-
rat lucr\rile: 1) ~ndrum\rile pentru condu -
cerea [i administrarea l\untric\ a orfelina -
tului (Buc. 1906) [i 2) Programele
`nv\]\m`ntului teoretic [i practic al orfeli-
natului agricol (Buc. 1906). Ulterior, aces-
tea au fost recomandate de ministrul Spiru
Haret `n toat\ ]ara. Pentru preg\tirea uni -
fic\rii `nv\]\m`ntului românesc, a organi-
zat, cu elevi din orfelinat o excursie `n
Ardeal (august 1905). A `ntocmit, la
`ntoarcere, "Raport f\cut administra]iei

Cur]ii Regale",
publicat cu titlul
"O c\l\torie `n
Transilvania",
(Buc. 1905).
Tot aici a creat
piesa de teatru
popular "O
[ez\toare ]\r\neasc\", jucat\ de elevi la
10 mai 1906 [i publicat\ la B`rlad `n 1907.
Tot pentru educarea cet\]eneasc\ a publi-
cat cartea “Gospodina [i fata de la ]ar\,
cum sunt [i cum ar trebui s\ fie. Rostul
[coalei `n lupta de ridicare a gospod\riei
]\r\ne[ti" (B`rlad 1907).

A mai func]ionat ca `nv\]\tor la [colile:
Poiana Teiului (1908- 1914), unde a creat o
sec]ie a Ligii Culturale; la nr. 1 de b\ie]i din
Tg. Neam]; 1914- 1916; la nr. 1 b\ie]i din P.
Neam] (1916- 1923) [i la nr. 2 b\ie]i din P.
Neam]  p`n\ `n 1936, c`nd s-a pensionat. A
`ndeplinit numeroase func]ii administrative
[i politice. ~n toate a urm\rit ridicarea {colii
Române[ti. Amintim doar c`teva dintre
acestea: revizor [colar pentru clasa a II-a
(1908- 1911); organizatorul [colii
române[ti din jud. Durastor dup\ unirea
Cadrilaterului (1914- 1916). ~n aceast\
cali tate a publicat c\r]ile: "Rolul [colii `n
general [i al celei din Dobrogea Nou\ `n
special (Buc. 1914); 2. "{coala din jud.
Durastor `n 1914- 1915" (1915, Tg. Neam],
unde el era titular).

~n 1916- 1917 a luptat eroic pe front
fiind decorat cu cele mai importante deco-
ra]ii române[ti [i ruse[ti. ~n 1917 a fost
directorul cursurilor de `ndrumare a
`nv\]\torilor din Orhei (15 mai - 3 aug.)
public`nd [i cartea "Din Basarabia" (P.N.,
1918)

A mai fost: membru `n Consiliul
General de Instruc]ie (1925- 1930, 1932-
1935); deputat (1912, 1919- 1920, 1922-
1926, 1927- 1928); prefect de Neam]
(1933- 1937); vicepre[edinte al Asocia]iei
Generale a ~nv\]\torilor din România etc.
etc.

Amintim c\ `n lucrarea "Din trecutul
coopera]iei" ap\rut\ sub semn\tura lui la
P. Neam] `n 1941, `nv\]\torul Ioan
Stupcanu din Tg. Frumos, cooperatist, ca
[i Leon Mrejeriu, a scris c\ le-a fost
prezentat "un om care `ntruchipa
"Neam]ul" cu comorile lui de bog\]ie
sufleteasc\... chez\[ia str\daniei [i a
izb`nzii muncii române[ti pe acele
meleaguri".

Azi avem nevoie esen]ial\ de modelul
[i reperul românesc Leon Mrejeriu. S\-l
c\ut\m!

Prof. Traian CICOARE

~
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ATEST|RI DOCUMENTARE DIN SEC. XVII DE BISERICI
{I PREO}I ~N B|L}|TE{TI {I GHIND|OANI (I) LEON MREJERIU

{ASE DECENII
DE POSTERITATE
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Exist\ oare o
replic\ mai
antipatic\? Iar
`ncepe   " nebu -
nia": `ncadr\ri
cu skepsis ,

orare f\cute doar `n favoarea
elevilor, comisii metodice cu
[efi jena]i de faptul c\ trebuie
s\-]i cear\ o sut\ de mii de
h`rtii, consf\tuiri fixate
s`mb\t\ (dup\ `nceperea
anului [colar), directori deja
stresa]i, amenin]\ri cu brig\zi
[i controale, blestematele
planific\ri pe unitate de
con]inut [i... colac peste
pup\z\ - noul Regulament
[colar. 

Am auzit c\ acesta
hot\r\[te c\ elevii trebuie s\
vin\ la [coal\, iar p\rin]ii s\
aib\ grij\ de copii (cum se
`mbrac\ [i cum se poart\) .
Pentru tot ce-i firesc, `n ]ara
asta a gr`ului, `n care
oamenii n-au p`ine , exist\ un
nou obicei stupid - se d\ o
lege. Ar fi haios dac\ [i noi
dasc\lii am `ncropi o lege
prin care s\ som\m statul
român s\ ne respecte studi-
ile, vechimea, munca ,
d\ruirea [i s\ ne lase s\
punem [i note, c\ despre
parale, [tie toata Europa,  c-am
r\mas ultimii oameni.

Cum ar fi s\ se stipuleze
`n vreo lege c\ profesorii au
voie s\ tr\iasc\ decent, au
dreptul s\-[i pl\teasc\ din
leaf\ datoriile la stat [i dac\
nu e considerat\ o imperti-
nen]\ s\-[i poat\ cump\ra o
carte [i s\ le asigure propri-
ilor copii o via]\ normal\ `n
studen]ie.

Cine nu [tie c\ banii de
concediu s-au terminat `n
august (?), c\ urm\toarea
alimentare a cardurilor va fi
pe 15 octombrie (de ce
oare?) , c\ am fost pl\ti]i la
toate examenele din var\ "`n
elefan]i" (cu 0,76 euro pe
or\) [i c\ ne `ntreb\m zilnic
care 6% din PIB? 

E strig\tor la cer, dar
nimeni nu zice nimic. Vom
`nghi]i cumin]i [i anul acesta
pre]ioasele indica]ii ale MEC,
care ne vor cere din nou s\
fim: bine preg\ti]i profesio -
nal, doctori, masteri, opera-

tori pe calculator, [tiutori de
2-3 limbi str\ine, s\n\to[i la
cap [i la pl\m`ni, veseli,
calmi, iubitori de copii [i de
]ar\, `mbr\ca]i elegant [i cu
mult\ putere de munc\ ([i
mai ce?)

N-ar fi fost mai simplu
dac\ `n noua lege, la articolul
1 s-ar fi b\gat textul: "V\
ordon s\ fi]i ferici]i !? " 
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Doamnelor [i domnilor,
dumneavoastr\ mai ]ine]i
minte c\ a]i fost la vot?
Aproape c\ nu [i ave]i [i
dreptate, c\ asta s-a
`nt`mplat cam de multi[or,
prin noiembrie, anul trecut. {i
ce dac\ poporul a votat
"schimbarea"? Opozi]ia e tot
la putere [i ne arat\
amenin]\tor cu degetul c\ ne
va p`r` la Haga [i Strasbourg,
dac\-i scoatem de pe fotolii. 

Nu [tiu care-i explica]ia,
dar PSD-ul r\m`ne pe pozi]ii,
`ncep`nd din Parlament [i
p`n\ `n structurile descentra -
lizate. Cic\-i greu s\-i
schimb\m din v\mi, SRI,
poli]ie, s\n\tate, `nv\]\m`nt,
c\ "n-avem cum"! Da' ei cum
au avut cum [i i-au schimbat
pe to]i `ntr-o lun\?  {i n-a mai
fost nici un pl`ns si nici o
reclama]ie [i s-a `n]eles clar
c\ s-a votat "altfel" ... doar
acum e f.f.f. greu . 

Ce n-au `n]eles "tovii"?
C\ au lipit afi[e cu Bombonel
pe st`lpii comunelor, `n timpul
serviciului, c\ au f\cut f\r\
jen\ campanie electoral\ `n
s\lile de curs [i de sport ale
[colilor, c\ i-au ur`t pe pedi[ti
[i pe liberali, ca pe ni[te "bur-
jui" care puneau botni]e
culeg\torilor de struguri? 

M\i b\ie]i! Duce]i-v\,
Doamne iart\-m\, dac\ nu la
tzepe, m\car acas\, de unde
s\ pleca]i [i voi, m\car patru
ani din cin[pe, la munc\! Sau
a]i uitat ce-i aia? V\ `nv\]\m
noi, c\ asta facem mereu:
muncim [i v\ ̀ nv\]\m: s\ ave]i
un pic de demnitate, s\ v\
face]i datoria ca simpli cet\]eni
(c\ doar nu v-a n\scut
m\micu]a voastr\ direct [efi)
[i mai ales, vorba Pre[edin-
telui B\sescu: "s\ mai termi-
na]i odat\ cu minciuna !" 

Viespea DIDA

I.
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REMEMOR|RI PEDAGOGICE NEM}ENE
~n numerele anterioare au fost semnalate anivers\rile:
M. Lupescu, 5/1862; Teodor Crive], 6/1861; Eugenia
Didilescu, 7/1910; N. Dinu, 7/1938; N.N. Popa, 7/1952;
Al. Lambrior, 10/1846; I. Cr\ciun, 10/1910; I. Rotaru,
11/1924; Eduard Covali, 11/1930;
C.V. Gheorghiu, 15/1916; dr. C.I.
Istrati, 16/1850; V.A. Trifu,
17/1869; Alberto Cirillo, 17/1878; I.
Luca, 19/1909; Eugen Ciochin\,
21/1920; Victor Savin, 23/1905;
Victor }\ranu, 25/1901; V. Bogrea, 26/1881; Aristide

Caradja, 28/1861.
l {i comemor\rile: 12/1983, I. Luca; 20/1977, V. Chiri]escu;

25/1922, M. Stamatin; 26/2000, C\t\lin Stupcanu.
1/1891, n. la Ia[i, profesorul de limbi clasice al Universit\]ii

Cluj, Teodor Naum, fost profesor al {colii Normale "Gh. Asachi"
din P. Neam] (1919- 1920), proprietar la C`nde[ti.

l 1/1922- 1/1939, a fost directoare a {colii Normale de

~nv\]\toare P. Neam], profesoara de lb. român\ Eufrosina
S\vescu.

l 1/1931, {coala Normal\ de ~nv\]\toare din P. Neam] s-a
mutat `n localul propriu.

l 13/1875, n. la P. Neam], prof. univ. de
Drept, la Ia[i [i Bucure[ti, Eugen Herovanu,
m. 1956.

l 14/1925, m. la P. Neam], prof. Ermil
Istrate, fost director al Liceului Petru Rare[
(1898- 1905), n. 1864, la Bicaz.

l 15/1938, a fost comemorat\ la {coala Normal\ de
~nv\]\toare din P. Neam] Regina Maria, n. 16 sept. 1875.

l 24/1932, preotul C. Matas\, profesor `n P. Neam], a trans-
mis la radio conferin]a "De la Piatra la Bicaz".

l 26/1927, a fost comemorat de elevele {colii Normale de
~nv\]\toare din P. Neam] "Regele Ferdinand Cel Loial, regele
`ntregitor de }ar\..." (dup\ formularea anun]ului).

Prof. Traian CICOARE

l

SS\\  mmaaii  [[ii  rr `̀ddeemm
ac\ nu faci curat `n cas\ mai mult
de dou\ luni, n-are cum s\ fie [i
mai murdar.

Quentin CRISP
Nu te duce niciodat\ la cul-

care sup\rat- r\m`i treaz [i bate-
te.

Phyllis DILLER
Nebunia e ereditar\; pot s\ ]i-

o transmit\ proprii copii.
Sam LEVENSON

~mi plac copiii, mai ales c`nd pl`ng- c\ci
atunci vine cineva [i-i ia de acolo.

Nancy MITFORD
E mai bine s\ fii negru dec`t homosexu-

al, fiindc\ dac\ e[ti negru nu trebuie s\-i
spui mamei.

Charles PIERCE
De ce s\ facem ceva

pentru posteritate?
Posteritatea ce-a f\cut
pentru noi?

Joseph ADDISON
Copiii `]i lumineaz\ `ntr-adev\r casa.

~ntotdeauna uit\ s\ sting\ lumina. 
Ralph BUS

C`nd vezi cum vine prietenul fetei tale [i-o
ia de acas\, ai sentimentul c\-i `nm`nezi un
Stradivarius de un milion de dolari unei
gorile.

Jim BISHOP
So]ul meu [i cu mine ne-am decis s\

`ntemeiem o familie c`t timp p\rin]ii mei sunt
`nc\ suficient de tineri ca s\-[i poarte de
grij\.

Rita RUDNER
Nu po]i fi fericit cu o femeie care scrie

"miercuri" cu cratim\.
Peter DE VRIES

Dac\ v\d un copil cum se-neac\ la c`]iva
metri de mine `mi dispare pofta de m`ncare.

Harry GRAHAM
~n pat, copilul \sta era o adev\rat\ stro-

pitoare.
Noel COWARD

Invariabil, era prima care s\rea gardul `n
urm\rirea culturii

George ADE

Am ni[te copii tare ar\to[i; slav\
Domnului c\ m\ `n[al\ nevasta.

Rodney DANGERFIELD
E posibil ca v\duvele care cultiv\ o

form\ mai extravagant\ de doliu s\ insiste
ca timp de un an de la moartea so]ului s\ nu
se culce dec`t cu negri.

P.J. O'ROURKE
Ai mei s-au cunoscut `n metrou, pe c`nd

`ncercau s\ se buzun\reasc\ unul pe altul.
Freddie PRINZE

Nu pot s\-]i spun dac\ geniul e ereditar,
`ntruc`t cerul nu mi-a d\ruit nici un urma[.

James Mc Neill WHISTLER
S\pt\m`na trecut\ am declarat c\

femeia asta e cea mai ur`t\ pe care am
v\zut-o vreodat\. ~ntre
timp am primit vizita
surorii ei [i vreau s\-mi
retrag cuvintele.

Mark TWAIN
Cea mai bun\ cale de

a g\si un lucru pe care l-ai
pierdut e s\ cumperi un altul la loc.

Ann LANDERS
Ur\sc treburile casnice! Faci paturile,

speli vasele [i dup\ [ase luni te treze[ti c\
trebuie s\ o iei de la cap\t.

Joan RIVERS
~n general, copiii mei nu m\n`nc\ nimic

din ce n-au v\zut dans`nd la televizor.
Erma BOMBECK

Copiii din ziua de azi sunt tirani. ~[i con-
trazic p\rin]ii, `[i h\p\ie m`ncarea [i `[i
tiranizeaz\ profesorii.

SOCRATE
Geniul este un b\rbat care `[i re`mpa-

cheteaz\ o c\ma[\ nou\ [i nu-i r\m`ne nici
un ac.

Dino LEVI
A fost foarte frumos din partea lui

Dumnezeu c\ le-a permis lui Thomas [i
doamnei Carlyle s\ se c\s\toreasc\ unul cu
cel\lalt [i `n felul \sta s\ nenoroceasc\ doi
oameni `n loc de patru.

Samuel BUTLER
Singurul lucru la care se poate a[tepta

copilul este ca tat\l s\ fi fost prezent la
momentul z\mislirii.

Joe ORTON

D

NORMALITATE
{I DEZINTERES

up\ 15 ani de la buluceala
din Decembrie '89, [coala
Domnului Trandafir s-a
schimbat "radical". Cel
pu]in a[a pretind diriguitorii
actuali. Dar nu precizeaz\
dac\ `n bine  sau  `n r\u.
S-a umplut de inten]ii [i
proiecte str\ine. S-au
alternat ma nuale, s-au
implementat    programe,
s-au preluat modele, s-au

dat [i s-au anulat exame ne, s-au schim-
bat grilele, s-au modi ficat sistemele de
notare. Nu e impresio nant? S\ con-
tinu\m? Cu pl\cere.

Elevii au intrat [i au ie[it din uni-
forme, din grupe, din clase, din teste.
Din acest an iar intr\ `n uniform\.
Proiectul de regulament nedezb\tut cu
cadrele didactice  nu se refer\ [i la
progeniturile barosanilor din t`rg. Asta
nu `nseamn\ c\ dasc\lii adev\ra]i nu
fac [coal\ serioas\. C\ ducem lips\ de
elevi eminen]i sau profesori extraordi-
nari. Nu. Avem mul]i [i buni, dar
nepre]ui]i de guvernan]i. Care guver-
nan]i au uitat cum au ajuns "sus".

~nv\]\m`ntul românesc nu constitu-
ie o prioritate pentru guvernele care se
perind\ la c`rma acestei ]\ri. Mai zilele
trecute, un deputat de Neam] se l\uda
c\ `l va aduce pe ministrul de resort `n
jude]. Nu l-a adus. Nici o pagub\! {i a[a
nu rezolva nimic. Nu `mbun\t\]ea pro-
cesul instructiv- educativ. Cadrele
didactice se vor sp\la ̀ n lighean, ̀ n con-
tinuare ...

A-]i trimite copilul la [coal\ `n
România seam\n\ din ce `n ce mai
mult cu participarea la o emisiune de
Surprize, Surprize. Actualele
nemul]umiri cu care a debutat anul
[colar sunt de c`nd h\ul [i Bac\ul. Au
fost semnalate [i anul trecut, [i "la mul]i
ani". P`n\ c`nd? au `ntrebat  mitingi[tii la
Bucure[ti, pe 12 septembrie. Viitorul [i
surprizele lui ne vor aduce, poate, un
r\spuns. Poate.

Dumitru RUSU
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Neam] [i Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] (martie 1999).

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

- director executiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef, {tefan CORNEANU - redactor [ef adjunct, Dumitri]a VASILCA, 

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

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]

SEPTEMBRIE
2005

De r`sul
curcilor 

D

ANTOLOGIA

APOSTOLUL


