
Ce mai
face
Mihaela
Spiridon?

oamn\ prof.
M i h a e l a
Spiridon, [tiu
c\ sunte]i titu-
lara catedrei de
pian la Colegiul
Universitar de
Muzic\ din
Piatra-Neam],
devenit din
a c e a s t \
t o a m n \

Facultatea de Muzic\,
apar]inând Academiei de
Muzic\ „Gheorghe Dima"
Cluj-Napoca [i c\ de anul
trecut sunte]i doctorand `n
interpretare muzical\ la
Universitatea de Arte
„George Enescu" Ia[i. De
ce Prokofiev?

- Pentru c\ este genial
[i inconfundabil, noncon-
formist [i revolu]ionar,
inadaptabil [i intransigent.
Pentru c\ m\ reg\sesc
aproape `n totalitate `n rit-
murile [i accentele debor-
dante, `n liniile melodice cu
delicate [i st\ruitoare par-
fumuri slave. Pentru c\

up\ ce pe parcursul
`ntregii veri  ]ara noastr\ a
fost lovit\ de inunda]iile
provocate de furia apelor,
`n aceast\ toamn\ asist\m
la un nou val de inunda]ii:
inunda]iile cauzate de
[iroaiele de lacrimi v\rsate
de unii dintre mai marii
no[tri care trebuie

s\...renun]e la func]ie.
De aproximativ o lun\ toat\ mass - media

local\ a ]inut capul de afi[ cu „evalu-
area directorilor unit\]ilor de `nv\]amânt
[i a inspectorilor [colari ai I.{.J.

Neam]", care mai de care plângându-se
de atitudinea „dictatorial\" a doamnei
Inspector General, profesor Dorina
Lumini]a Drexler. Jale...  mare jale
fra]ilor c\ci unii dintre „sus - pu[i" (co -
legi directori [i inspectori) au primit ca -
lificativul nesatisf\c\tor. Ei, [i... ce
parc\ toat\ lumea trebuia s\ primeasc\
numai foarte bine. Durerea este cu atât
mai mare atunci când e vorba de
„m\riile lor" inspectorii. Dumnealor
(unii), care pân\ mai ieri priveau
cadrele didactice cu maxim\ arogan]\
inspirând un aer de superioritate, s-au
prezentat cu rapoartele de autoevalu-

are `n fa]a „inchizitoarei Drexler" sp\[i]i
[i blânzi precum mielu[eii tremurând
din toate m\dularele. Trebuie `ns\
amintit faptul c\, `ntre timp, unii dintre
domniile lor [i-au mai schimbat ati-
tudinea fa]\ de subalterni (devenind
peste noapte, din zmei [i sperietori, „pri-
eteni" [i ap\r\tori ai acestora zâm-
bindu-le calm [i cu o amabilitate de
nerecunoscut) `n momentul `n care
doamna Inspector General a anun]at
modificarea organigramei I.{.J. 

Unde sunt acei directori [i inspec-
tori „duri" care „f\ceau" legea dup\
bunul plac c\lcând totul `n picioare? Au

ap\rut `n rapoartele de autoevaluare [i
sumele cerute (de c\tre unii) pentru un
transfer, deta[are sau titularizare pe
post? Au men]ionat [i faptul c\ se
`ntorceau (unii) `n urma controalelor
efectuate la [colile din mediul rural, cu
portbagajele pline?......... Stimabililor...
se mai `nvârte roata! Degeaba a]i mai
mers cu „jalba-n pro]ap" pe la M.Ed.C.
amenin]ând cu ac]ionarea `n instan]\ a
I.{.J. Neam]. Unii s-au `mboln\vit brusc
(de ce oare...? Ghici!).
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Editat\ de Sindicatul din ~nv\]\m`nt [i Cercetare Neam]

APOSTOLUL
n prezent, mul]i slujitori
corec]i [i con[tiincio[i
ai [colii sunt de p\rere
c\ at`t aria curricular\
a anilor de liceu c`t [i
num\rul de probe
sus]inute la bacalaure-
at corespund ideii de
dezvoltare [i `mplinire
ne`ngr\dit\ a perso -
nalit\]ii tinerilor, d`ndu-le

posibilitatea celor dota]i la anumite
discipline de a se afirma plenar `n
concursuri pe m\sura puterilor lor
[i a cerin]elor dezvolt\rii societ\]ii,
iar celor mai pu]in dota]i, dar con-
secven]i `n eforturile de `nv\]are,
oferindu-le [ansa de a-[i `nsu[i
cuno[tin]ele de cultur\ general\ la
un nivel care s\ le permit\ autoin-
struirea `n via]\. Se simte, cel
pu]in `n acest an, c\ oamenii
r\spunz\tori de soarta
`nv\]\m`ntului [i-au apropiat, `n
sf`r[it, viziunea colectivului
UNESCO din lucrarea "Apprendre
a etre", conform c\reia, `n sec. al
XXI-lea, analfabet nu va fi cel ce
nu va [ti s\ scrie [i s\ citeasc\,

fiindc\ asemenea indivizi nu mai
sunt de conceput, ci cel ce nu va
[ti s\ `nve]e.

~n anii din urm\, exista un fel
de `ntrecere, nedeclarat\ oficial,
ca pretenden]ii la diploma de
bacalaureat s\ promoveze "in cor-
pore" examenul [i s\ ia note c`t
mai mari. Iar faptul era socotit o
victorie a [colii (situa]ie de care
profitau diriguitorii locali ai
`nv\]\m`ntului, care interpretau
asemenea rezultate drept merite
ale stilului lor `n]elept de condu -
cere). Doar mass media, al\turi de
unele cadre didactice, tr\gea din
c`nd `n c`nd semnalul anormalit\]ii
`n situa]ia `n care to]i candida]ii
promovau, majoritatea cu note
mari, acest examen de bilan]. Un
atac puternic asupra seriozit\]ii
`nv\]\m`ntului românesc este dat
de puzderia de universit\]i private,
la care criteriul fundamental de
admitere este banul. Nu suntem
`mpotriva nici unui `nv\]\m`nt
serios, dar `mpotriva aciu\rii `n
diverse facult\]i, pe baza diplomei
de bacalaureat nemeritate [i a

banilor, a multor analfabe]i sadea.
Cum se [tie, au fost facult\]i de
geografie care au `nscris candida]i
ce nu cuno[teau suprafa]a
României [i nici efectuarea celor
patru opera]ii aritmetice f\r\ difi-
cult\]i evidente. Profesorul
George Pruteanu [i numeroase
alte personalit\]i, recunoscute
pentru contribu]ia lor la dez-
voltarea pozitiv\ a [colii
române[ti, sus]ineau `ntr-o vreme
cu fermitate retransformarea
bacalaureatului `ntr-un examen de
prestigiu, care s\ cearn\ valorile
autentice din r`ndul tinerilor, iar nu
un examen- bagatel\, despre care
unii elevi, con[tien]i de importan]a
asimil\rii temeinice a cuno[tin]elor
de cultur\ general\, spuneau cu
senin\tate c\ dac\ vor, pot s\ ia
note mari d`nd anumite sume de
bani la comisii, `ns\ vor s\ [tie
carte.

~
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CE FEL DE ANALFABE}I?

A consemnat
prof. Dumitri]a

VASILCA
Liceul de Art\ „Victor

Brauner"
(Continuare 

`n pag. 3)
Derectoru’ (ne)evaluat

(Continuare `n pag. 3)

Prof. Gh. BLAGA
Prof. N. VASILIU

(Continuare `n pag. 7)

-am `ncheiat nici o pace cu
Inspectoratul {colar, a fost
slobozit un armisti]iu
p\str`ndu-se acelea[i pozi]ii
de dialog [i negocieri legale
ale tuturor problemelor gene -
rale ale `nv\]\m`ntului pe
plan na]ional [i ale celor
specifice pe plan jude]ean. S-a
convenit c\ singura modali-
tate este cea a dialogului [i

nu a `ntreruperii lui din orgolii personale.
Mai mult chiar, p\rerile personale sunt
libere, ele pot fi exprimate, dar deciziile [i
negocie rile trebuie s\ fie rezultatul dezba-
terilor democratice ale celor din comisii.

~n acest spirit s-au reluat lucr\rile
comisiei paritare `n ziua de mar]i 20 oct.
2005.

~ntre timp, activitatea sindicatelor din
`nv\]\m`nt a `nregistrat o dezbatere la
nivel na]ional prin Colegiul Liderilor la
Bucure[ti. Rezultatul s-a materializat
`ntr-un Referendum cu privire la op]iunile
membrilor de sindicat privind formele de
lupt\ sindical\ ce se vor desf\[ura `n
toate unit\]ile [colare din jude]el ]\rii `n
etapa imediat urm\toare cu o radicalizare
de atitudine [i op]iune: grev\ general\ pe
termen nelimitat (da- nu) `n cazul nere-
zolv\rii urm\toarelor deziderate majore
ale `nv\]\m`ntului [i lucr\torilor din
`nv\]\m`nt:

1. Alocarea prin Legea Bugetului de
Stat pe anul 2006 a unui procent de 6%
din PIB.

2. Elaborarea proiectului Legii
Salariz\rii `n sistemul bugetar prin care
salariul din `nv\]\m`nt s\ se dubleze p`n\
la data de 1 ian. 2007 [i aprobarea lui `n
Parlamentul României.

3. Negocierea strategiei de descen-
tralizare a `nv\]\m`ntului preuniversitar
cu federa]iile sindicale reprezentative din
`nv\]\m`nt [i legiferarea proiectului nego-

ciat numai `n condi]iile aloc\rii a 6% din
PIB de la bugetul de stat pentru
`nv\]\m`nt.

4. Men]inerea titulariz\rii `n
`nv\]\m`nt.

5. Anularea O.U.G. nr. 63/2005 [i
acordarea premiului lunar de 2% [i a
celorlalte premii.

6. Acordarea tichetelor de mas\ [i a
unui fond de carte de specialitate (Biroul
Operativ Neam] l-a concretizat `n valoare
de 200 euro anual).

~n derularea calendarului ac]iunilor de
protest `n ziua de 26.10.2005 `ntre orele
11,00- 13,00 s-a desf\[urat o grev\
japonez\ `n unele jude]e, `n altele de
avertisment, ca semnal al declan[\rii
celorlaltor ac]iuni de protest, inclusiv a
grevei generale.

~n perioada dezbaterilor asupra Legii
Bugetului `n Parlament, vor fi pichetate, `n
Capital\, Parlamentul, Guvernul [i
Pre[edin]ia.

Pe plan jude]ean vom `ncerca, `n
urm\toarele [edin]e ale Comisiei
Paritare, normalizarea rela]iilor dintre
Inspectoratul {colar [i unit\]ile de
`nv\]\m`nt pentru a nu se mai sim]i [i
interpreta ac]iunile normale de `ndrumare
[i control ca brig\zi de pedepse, umilire [i
punere la punct a revolta]ilor.

Vom `ncerca de asemenea, ca `n anii
preceden]i, s\ readucem `n aten]ie prob-
lema premiului anual, din luna decembrie
[i respectarea index\rii salariale `n afara
m\ririlor la cota prognozat\ a infla]iei pe
anul 2006.

A[tept\m mereu ve[ti [i relat\ri con-
crete cu diverse probleme din [colile dvs,
pentru a le prezenta `n revist\ [i a `ncer-
ca solu]ii de rezolvare.

Biroul Operativ al FSLI
Secretar executiv,

{tefan CORNEANU

N
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ARMISTI}IU, NU PACE
CU INSPECTORATUL

{COLAR

Pe simeze: Dumitru BEZEM



ncep`nd cu anul [colar
2005- 2006, `n cadrul
Liceului cu Program
Sportiv Roman, se
deruleaz\ dou\
proiecte Comenius, cu
sprijinul financiar al
Comisiei Europene prin
programul Socrates,
urmare a str\daniei
cadrelor didactice [i
elevilor din acest liceu
c`t [i sprijinului acordat

de echipa managerial\ a acestui
liceu.

Primul proiect, Comenius 1.1-
Proiect [colar, se nume[te:
"European teaching and learning
across borders- Euro- LAB" av`nd
ca scop preg\tirea elevilor `n ve -
derea dob`ndirii de cuno[tin]e,
experien]e [i abilit\]i necesare
pentru a putea privi Uniunea
European\ ca o pia]\ de ob]inere
a unui loc de munc\ dar [i de per-
fec]ionare a studiilor.

~n proiect sunt 10 licee
europene partenere din Germania,
Fran]a, Polonia, Austria, Spania,
Marea Britanie, Suedia, Finlanda,

Italia [i România, iar [coala coor-
donatoare este: Hans- Leipelt-
Schule, Staatliche
Fachoberschule und
Berufsoberschule Donauworth-
Germania- Coordonator prof.
Wenzel Martina.

Prima reuniune de proiect a
avut loc loc `n perioada 16- 22
octombrie 2005 la Lycee prive
Notre Dame du Voeu, Hannebont
(Bretagne) Fran]a. Cooperarea
intensiv\ a acestor [coli europene
va include discipline multiple (lim-
bile moderne, [tiin]ele socio- umane,
sportul, muzica [i noile tehnologii
informa]ionale) [i va implica un
num\r mare de profesori [i elevi.

Proiectul se va concentra pe
schimbul de idei, experien]e,
cuno[tin]e despre cultura fiec\rei
]\ri participante la proiect,
motiv`nd astfel elevii [i profesorii.
EURO- LABORATORUL va deveni
cuv`ntul cheie pentru o colaborare
european\ la `nalte standarde.

Cel de-al doilea proiect c`[tigat
de Liceul cu Program Sportiv
Roman, Comenius 1.3- Proiect de
dezvoltare [colar\, se nume[te:

"The Involvement of the new tech-
nologies for a better knowledge of
cultures, traditions of European
countries and human relation-
ships". ~n cadrul acestui proiect
sunt patru [coli partanere din
Italia, Grecia [i România, iar Liceul
cu Program Sportiv este institu]ia
coordonatoare `n proiect.

Scopul acestui proiect este de
a realiza o mai bun\ cunoa[tere a
culturii, tradi]iilor [i rela]iilor interu-
mane, `ntre ]\rile partenere de a
promova identitatea na]ional\ `n
contextul actual al globaliz\rii, prin
intermediul noilor tehnologii infor-
ma]ionale (Platforma Internet
comun\ liceelor participante,
video- conferin]e, seminarii on-
line etc.) Profesorii implica]i `n
proiect vor realiza lec]ii at`t pentru
elevii cu aptitudini deosebite c`t [i
pentru elevii cu nevoi speciale.

Printre multiplele activit\]i pe
care le vor realiza profesorii [coli -
lor implicate `n proiect se num\r\
[i conceperea unor discipline
op]ionale av`nd ca tem\ cultura
Greciei, Italiei [i României,
("Cultur\, tradi]ii [i civiliza]ie `n

Europa central\ [i de Sud"),
crearea unor minienciclopedii cul-
turale- virtuale pentru uz [colar,
seminarii cu teme variate, printre
care modalit\]ile de integrare a
minorit\]ilor na]ionale `n
`nv\]\m`ntul public.

Prima reuniune de proiect va
avea loc la Instituto Tecnico
Industriale "F. Giordani"- Caserta
Italia, `n perioada 14- 21 noiembrie
2005. Schimbul de profesori va fi
realizat la jum\tatea lunii mai a
anului viitor la {coala nr. 14 {tefan
cel Mare, Boto[ani, a doua [coal\
din România partener\ `n proiect.

Toate aceste activit\]i dau
posibilitatea profesorilor [i elevilor
acestui liceu s\-[i perfec]ioneze
stilul didactic, metodele de
predare [i `nv\]are, s\ capete noi
experien]e [i abilit\]i absolut nece-
sare pentru o educa]ie de calitate
`n `nv\]\m`ntul românesc.

Prof. Irina
P|TR|UCEANU

coordonator de proiecte
[colare `n Liceul cu Program

Sportiv Roman

ercet\torul [tiin]ific
Mihai Ap\v\loae a
scos recent la Editura
"Cetatea Doamnei" o
ampl\ lucrare docu-
mentar\ dedicat\
municipiului re[edin]\
de jude], "PIATRA
NEAM} - studiu mono-
grafic". Adev\rat\
lucrare de referin]\
pentru cercet\tori [i

istorici, monografia de fa]\ este,
probabil, cea mai complet\ din
c`te au fost dedicate ora[ului de
sub Cozla. 

Bazat\ pe o foarte bogat\
documenta]ie bibliografic\ - `n
special pe monografiile acestui
ora[ deja ap\rute `n timp, precum
cele semnate de Marcel
Dragotescu, Matilda G\nescu,
Marin V. Gherasim, Mihai
Gicoveanu & Vasile Pruteanu,
monografii ale unor institu]ii

jude]ene sau ale unor localit\]i din
jude]ul Neam] - lucrarea lui Mihai

Ap\v\loae cuprinde `n cele peste
400 de pagini toate aspectele
care `ntregesc portretul munici -
piului: aspectele gologice, relieful,
clima [i hidrografia, flora, vege-
ta]ia [i fauna, solurile, originea [i
evolu]ia ora[ului, popula]ia,
economia, `nv\]\m`ntul, cultura [i
cercetarea [tiin]ific\, s\n\tatea,
turismul. A[a cum afl\m din
prefa]a semnat\ de prof. univ. dr.
Alexandru Ungureanu de la uni-
versitatea ie[ean\, membru

cores pondent al Academiei,
Piatra Neam] este al doilea ora[

dup\ Ia[i care beneficiaz\, gra]ie
acestui autor care are la activ
peste 100 de lucr\ri [tiin]ifice pu -
blicate `n ]ar\ [i peste hotare, de
o monografie geografic\ de o
asemenea amploare.

Autorul a introdus `n finalul
lucr\rii [i c`teva anexe deosebit
de utile precum listele cu cet\]enii
de onoare ai ora[ului, primarii pe
care i-a avut Piatra Neam] de la
1864 `ncoace, lista ansamblurilor,
monumentelor [i siturilor istorice,

obiectivelor de patrimoniu din
localitate, un set de fotografii de
epoc\ ce ilustreaz\ evolu]ia edili-
tar\ a ora[ului. Cred c\ trebuie s\
remarc\m la autorul monografiei
acurate]ea limbajului folosit, grija
pentru exactitatea datelor [i infor-
ma]iilor din carte [i, nu `n ultimul
r`nd, masivul volum de munc\ pe
care l-a depus la aducerea lucr\rii
`n forma sa de acum. O carte
util\, necesar\, o baz\ de studiu
pentru viitorii cercet\tori ai zonei
ora[ului Piatra Neam].

Cred c\ monografia lui Mihai
Ap\v\loae poate fi introdus\ ca
studiu particular `n toate [colile
gimnaziale din municipiul Piatra
Neam], iar o edi]ie prescurtat\ [i
`n [colile primare. Numai
cunosc`nd foarte bine istoria
ora[ului `n care tr\ie[ti po]i avea
[i respectul cuvenit pentru `nain-
ta[ii t\i [i ceea ce au l\sat dup\ ei.

Nicolae SAVA

PRIMIM DE LA ROMAN
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ROLUL PROFE-
SORULUI DE
LIMBA ROMÂN|
~N {COAL|

n [coala româneasc\ de ast\zi,
rolul profesorului de limba [i lite -
ratura român\ este unul de impor-
tan]\ deosebit\. Astfel, profesorul
trebuie s\-i `nve]e pe elevii s\i s\
dialogheze pentru a g\si solu]ii la
diverse probleme, s\ construiasc\
diferite contexte de comunicare, s\-[i
argumenteze solu]iile personale, s\
`ncurajeze procesul de comunicare,
s\-i ajute pe elevi, s\ explice [i s\

formuleze `ntreb\ri concrete [i precise [i s\
evalueze felul `n care se exprim\ oral fiecare
elev. Dar pentru a putea s\ realizeze toate
acestea, profesorul trebuie ca mai `nt`i s\
posede arta comunic\rii, pentru a reu[i s\
creeze un climat de munc\ pl\cut [i stimulativ.

De fiecare dat\ avem tendin]a doar de a da
sfaturi. Prea rar d\m dovad\ de r\bdare, pen-
tru a `n]elege o situa]ie `n profunzime.

A comunica este cea mai important\ atitu-
dine din via]\. Cele mai multe ore le petrecem
comunic`nd. ~nv\]\m ani de zile s\ citim, s\
scriem, s\ vorbim. Dar s\ ascult\m `nv\]\m?

Dintr-o experien]\ didactic\ apreciabil\ am
ajuns la concluzia c\ pu]ini sunt cei care au
beneficiat de o educa]ie a ascult\torului care
s\-i fac\ ap]i de a asculta cu adev\rat, de a
`n]elege o alt\ fiin]\ uman\.

~n esen]\ ascultarea nu implic\ o atitudine
doar aprobatoare fa]\ de cel\lalt, ea `nseamn\
o `n]elegere, dac\ se poate, deplin\, profund\
la nivel intelectual [i afectiv, `n cazul nostru-
elevul.

Un profesor bun- nu doar de limba [i litera -
tura român\, `nainte de a `ncepe activitatea cu
un colectiv de elevi, va lua `n considera]ie
nivelul clasei. Un bun elev va `ncerca s\
`n]eleag\ materia studiat\. Profesorul care
poate s\-[i exprime ideile cu claritate,
am\nun]it, ilustrativ, m\re[te credibilitatea
elevilor s\i. Cu c`t profesorul `i `n]elege mai
bine pe elevii s\i, cu at`t `i va aprecia mai mult.
Va sim]i [i nevoia de a-i respecta, pentru c\ a
atinge sufletul cuiva `nseamn\ a p\[i pe p\m`nt
sf`nt. {i cine altcineva poate s\ fac\ `n cadrul
[colii mai mult `n acest sens dec`t profesorul de
limba [i literatura român\?

Valerian PERC|

~
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n anul 1991- la `nceput
de septembrie un grup
de profesori inimo[i- `n
fruntea c\rora se afla
domnul profesor Sandu
Petru- lua fiin]\, la
Roman, Liceul cu
Program Sportiv.
Rezultatele Clubului

Sportiv trebuiau completate cu
rezultatele la fel de bune ale
elevilor [i la `nv\]\tur\. Nu a fost
u[or, afirma domnul director
Sandu Petru, dar datorit\ efor-
turilor sus]inute de `ntregul colec-
tiv didactic, acum, dup\ 15 ani de
la `nfiin]are, liceul are cl\dire pro-
prie, dot\ri necesare procesului de
`nv\]\m`nt- pentru elevii claselor
V-XII, cabinet de informatic\, unde
activitatea este administrat\ de
ing. Tamba Gheorghe.

Dar nu despre modul cum se
desf\[oar\ procesul instructiv-

educativ dorim s\ scriem, ci
despre performan]ele elevilor de
aici pe linie sportiv\. Sunt elevi
deosebi]i, care singuri [i-au ales
ca diminea]a de la orele 9 s\ fie la
antrenamente, iar dup\ - amiaza
particip\ la cursuri.

Privind dotarea cu spa]ii de
preg\tire sportiv\, liceul dispune
de dou\ s\li de antrenament pen-
tru handabl [i judo, terenuri bitu-
mizate de handabl, pist\ de
atletism, sectoare de arunc\ri [i
s\rituri.

Elevii care au optat s\ urmeze
cursurile liceului se pot preg\ti, pe
plan local at`t la `nv\]\tur\ c`t [i pe
linie sportiv\, unii dintre ei ob]in`nd
rezultate bune [i foarte bune pe
plan na]ional [i interna]ional.

Pentru c\ nu totul se rezum\
doar la teorie iat\ doar o parte din
rezultatele [i performan]ele
elevilor de la acest liceu: la

atletism, eleva Perie Bianca- cam-
pioan\ mondial\ la junioare II la
Marache[- Maroc- este cooptat\
`n lotul olimpic pentru Jocurile
Olimpice de la Beijing. Profesorul
antrenor al acestei sportive este
Lucic\ Cuco[; la handbal- at`t la
b\ie]i c`t [i la fete- Liceul cu
Program Sportiv are rezultate
notabile: participarea la turneele
finale la junioare I [i cooptarea la
lotul na]ional a 6 sportive.

Sec]ia de baseball- sportul
preferat al elevilor roma[cani- prin
abnega]ia celui care a pus bazele
acestui sport, domnul director
adjunct Popa Ioan, rezultatele
sunt meritorii [i demne de exem-
plificat: locul I- la juniori III; locul II
la juniori [i cade]i; locul III- la
junioare I; locul V la-cadete; locul
III la campionatul na]ional [colar.

La fotbal, elevii Liceului cu

Program Sportiv Roman au
c`[tigat de opt ori seria [i au par-
ticipat la turneele finale,
promov`nd juc\tori `n diviziile A [i
B.

La sec]ia judo, elevii acestui
liceu au adus medalii de bronz la
Campionatul European de tineret
[i dou\ medalii de bronz de la
Campionatele Interna]ionale ale
României.

Nu doar sportul de perfor-
man]\ este prezent la acest liceu.
Preg\tirea instructiv\ [i educativ\
se face sub `ndrumarea doamnei
director Tamba Ana, av`nd `n
preajma ei un num\r de 47 cadre
didactice- profesori care asigur\
un `nalt nivel de instruire [i
preg\tire a unui num\r total de
671 elevi. (V.P.)

~

O lucrare de referin]\
PIATRA NEAM} -
studiu monografic

PARTENERIATE EUROPENE

PERFORMAN}| {I COMPETEN}|



(Urmare din pag. 1)

el mai caraghios lucru l-a constituit
un articol din „Monitorul de Neam]"
de acum vreo dou\ - trei s\pt\mâni,
`n care un  „domn inspector" ,
proasp\t evaluat ([i nu primise
„foarte bine") se plângea de faptul
c\ i s-ar fi atras aten]ia: „a]i stat
destul `n func]ia de inspector, e tim-
pul s\ l\sa]i [i pe altcineva".
Respectivul s-a `nc\p\]ânat
amenin]ând `n stânga [i `n dreapta.

Oare i-o fi scriind pe diploma de absolvire  spe-
cializarea: "Inspector"? S-a legat chiar atât de
mult de aceast\ func]ie `ncât „a ajuns fundul s\-i

`ntunece mintea"? dup\ cum afirma un personaj
dintr-o pies\ de teatru. Sau nu este `n stare de a
face nimic `n carier\ decât fiind „inspector"?
Ori...

Nu cu foarte mult timp `n urm\, la concursul
pentru ob]inerea grada]iei de merit, un inspector
(despre care mul]i nici nu [tiau c\ exist\) a
ob]inut (]ine]i-v\ tare!) 100 de puncte (punctajul
maxim posibil!!!), `n timp ce activitatea dum-
nealui l\sa mult de dorit. ( ...drept urmare a pri -
mit acum calificativul nesatisf\c\tor).  

Se pare c\ asist\m `n premier\ la
respectarea legilor de c\tre I.{.J. Neam]. Nu
vreau s\ se ̀ n]eleag\ faptul c\ a[ acuza pe cine-
va sau c\ a[ ridica `n sl\vi pe nu [tiu cine (sau
poate c\ da), dar m\ `ntreb, cum este firesc:

deci, de ce plângem? Ce ne doare?
Incompeten]a... sau seriozitatea ce ni se cere
`ntr-o asemenea func]ie? Dac\ un cadru didactic
oarecare primea un alt calificativ decât „foarte
bine", cine `l mai ap\ra? Cine `l mai bocea
atâta? S\ fim serio[i! Nu suntem predestina]i s\
conducem [i...nimeni nu e de ne`nlocuit!
Motiva]ia cu „schimb\rile pe motiv politic" ...nu
]ine. Aminti]i-v\ cum, mul]i colegi de-ai no[tri,
imediat dup\ alegerile din 2004, b\teau pe la
u[ile partidelor de la guvernare doar, doar i-o
primi [i pe ei [i le vor da un loc c\ldu], o func]ie,
ceva acolo s\ le fie tot bine...

Apoi... cu un (ne)satisf\c\tor, cum mai vii `n
[coal\  pentru... „`ndrumare [i control"?....

RETROSPECTIVA ~NV|}|MÂNTULUI NEM}EAN
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{i inspectorii ISJ se `mpu[c\, nu-i a[a?

levii cenaclului literar "Eurocultin"
de la Scoala nr. 2, îndruma]i de
prof. Monica Cristea s-au întors
acoperi]i de lauri de la cea de-a VII-
a edi]ie a concursului de crea]ie li -
terarã "Iulia Ha[deu", sus]inut , la
Chi[inãu, în perioada 13 - 16
octombrie. Concursul s-a
desfã[urat pe mai multe sec]iuni:
poezie, prozã, eseu [i traduceri,

printre laurea]i numãrîndu-se elevi din
Republica Moldova [i din România, respectiv
din Piatra Neam].

Copiii, cu to]ii membri ai cenaclului literar
"Eurocultin", au ob]inut urmãtoarele rezultate:
o diplomã "Magna Cum Laudae" pentru cena-
clul Scolii nr. 2, Premiul I pentru Oana Mãtase
- sec]iunea de poezie, Premiul III  - Cristina
Gicoveanu, sec]iunea prozã, Premiul II - liceu,

sec]iunea poezie pentru Ionu] Cojocaru [i
men]iune pentru Smaranda Laiu, sec]iunea
prozã. Au fost decernate diplome [i de cãtre
organizatorii concursului "Comoara" din Zaim
- Tighina, elevelor Cristina Gicoveanu (prozã)
[i Oana Mãtase (poezie) - premiul I, precum [i
coordonatoarei cenaclului "Eurocultin", prof.
Monica Cristea.

Nem]enii au fost premia]i într-un cadru
mai larg, determinat de sãrbãtorirea "Zilelor
ora[ului Chi[inãu", în prezen]a ata[atului cul-
tural al României [i a Ministrului Culturii, Ion
Ungureanu. De asemenea, cu prilejul "Zilei
Poeziei", a avut loc, pe data de 15 octombrie,
lîngã statuia lui Mihai Eminescu din parcul
central al Chi[inãului, o întrunire la care, alã-
turi de scriitori din Moldova, copiii din Piatra
Neam] au citit din propriile crea]iile. "Cu acest
prilej, s-a încheiat [i un protocol de colaborare

între cenaclul "Eurocultin" [i cenaclul "Clipa
sideralã" din Chi[inãu, prin conducãtoarea
acestuia, scriitoarea Eugenia Bulat. Acest pro-
tocol va include un schimb de crea]ii literare,
publicarea lucrãrilor membrilor cenaclului
"Clipa sideralã" în revista noastrã [i a
lucrãrilor copiilor no[tri în revista "Clipa side -
ralã", precum [i realizarea unor albume foto
care sã eviden]ieze legãtura dintre cele douã
cenacluri", a adãugat prof. Monica Cristea,
coordonatoarea cenaclului "Eurocultin".

Avînd în vedere cã din partea cenaclului
"Eurocultin" au participat, la competi]ie, [i
elevi ai ciclului primar, juriul concursului a
acordat douã premii speciale [i elevelor Irina
Nu]u, clasa a II-a [i Luana Gafi]a, clasa a III-
a.

Irina NASTASIU

Lauri pentru condeierii nem]eni
Elevii cenaclului “Eurocultin” premia]i la Chi[inãu

E

C

(Urmare din pag. 1

deea de a aborda pro -
blematica interpret\rii
concertelor sale pentru
pian m\ provoac\,
oblig\ [i `nsp\imânt\
totodat\. A[adar,
r\suflu adânc [i `ncep
urm\torul capitol con-
vins\ [i sus]inut\ fiind
de ideea c\, de fapt -
[ti]i cum se spune:
Prokofiev m-a ales pe
mine [i nu invers.

- Care sunt performan]ele
dumneavoastr\ `n stagiunea per-
sonal\ trecut\ despre care dori]i s\
ne vorbi]i acum ?

- Performeri au fost, sunt [i vor
r\mâne Sviatoslav Richter, Arthur
Rubinstein, Vladimir Ashkenazi,
Marta Argerich ... Haide]i s\
spunem c\, `n ultimul an, eu doar
am concertat pe scena S\lii Radio
Bucure[ti, Operei Na]ionale
Române Cluj-Napoca, Muzeului
„George Enescu" Bucure[ti,
Filarmonicilor de Stat din Bra[ov,
Târgu Mure[, Chi[in\u, Bac\u [i
alte s\li nu mai pu]in importante sau
mai s\race `n tradi]ia muzical\.
Deloc `n ultimul rând ]in s\
men]ionez participarea la edi]ia a
XXXIV-a Festivalului Interna]ional
„Vacan]e Muzicale la Piatra Neam]"
unde, `n calitate de pianist corepeti-
tor, am avut pl\cerea [i, de ce nu,
privilegiul de a colabora cu Maestrul
Ludovic Spiess, un profesionist
des\vâr[it [i o personalitate absolut
fascinant\.

- Apropo de Vacan]e Muzicale,
[tiu c\ ave]i o viziune personal\
despre „reformarea" acestui eveni-
ment din punctul de vedere al
con]inutului [i formei, `n vederea
rec\p\t\rii aerului, atmosferei,
semni fica]iei lui ini]iale.

- Am descoperit „Vacan]ele" `n

anii '80, student\ fiind la
Conservatorul „Ciprian
Porumbescu" din Bucure[ti.
Rememorez de fiecare dat\ cu
emo]ie vremurile acelea, când nume
mari sfin]eau scenele ora[ului sau
s\lile de curs [i când participarea la
acest festival era o bucurie imens\
a[teptat\ de la un an la altul ̀ n egal\
m\sur\ de public [i
protagoni[ti...Dup\ edi]ia din acest
an am fost invitat\ de dl. prof.
Constantin Alupului-Rus - principalul
organizator al festivalului, care mi-a
propus s\ preiau atribu]iile con-
silierului artistic, ceea ce a `nsemnat
pentru mine nu doar recunoa[terea
meritelor profesionale [i organiza-
torice pe care -zice lumea bun\ c\
le am-, ci [i onoarea de a fi de folos
mi[c\rii artistice a acestui ora[
c\ruia ̀ i doresc s\ r\mân\ un centru
cultural al Moldovei [i, de ce nu, al
]\rii.

- Despre stagiunea artistic\ a

acestui an ne pute]i divulga ceva?
- Sper c\ nu v\ ve]i sup\ra

foarte tare pe mine dac\, deocam-
dat\, nu voi face m\rturisiri com-
plete. Pot s\ spun `ns\ c\ pe
iubitorii muzicii simfonice din Piatra-
Neam] `i a[teapt\ surprize deosebit
de pl\cute, cu soli[ti de prim\
m\rime [i programe care, cu sigu-
ran]\, vor satisface toate gusturile [i
exigen]ele.

- Am avut pl\cerea s\ v\d
medalia comemorativ\ „2005-in
memoriam George Enescu" pe care
a]i primit-o luna trecut\ la Tescani.
Spune]i [i cititorilor no[tri, despre
ce-i vorba?

- ~n fiecare an, la `nceputul lunii
septembrie, se desf\[oar\ la
Tescani Festivalul Interna]ional
„Enescu - Orfeul moldav", mani-
festare la care am participat ca
pianist\, `n nenum\rate edi]ii. Anul
acesta, la 50 de ani de la dispari]ia
marelui compozitor, Centrul de

Cultur\ „Rosetti Tescanu-George
Enescu" a acordat 50 de medalii
comemorative „pentru merite
deosebite `n promovarea culturii
române[ti". Este emo]ionant s\
prime[ti o asemenea distinc]ie
al\turi de pianista Ilinca Dumitrescu,
violoni[tii {erban Lupu, Florin
Ionescu-Gala]i [i Alexandru
Tomescu, muzicologii Clemansa-
Liliana Firca [i Gheorghe Firca-
cercet\tor la Academia Român\ [i
al]i oameni de cultur\.

- ~n loc de „planuri de viitor",
cum v\ vede]i, dac\ nu fericit\,
m\car `mplinit\, `n afara carierei de
pianist-concertist, pe care incon-
testabil a]i demonstrat-o deja?

- E greu de crezut c\ voi reu[i
s\ fiu cu adev\rat fericit\ [i `mplinit\
altfel, a[a c\ voi continua deopotriv\
s\ `nving emo]ia [i nelini[tea dinain-
tea primului pas pe scen\ [i s\
tr\iesc fericirea [i `mplinirea odat\
cu primele aplauze.

i

Retrospectiva
`nv\]\m`ntului

nem]ean
LLUUNNAA  OOCCTTOOMMBBRRIIEE

l Miercuri, 26 octombrie, cadrele didac-
tice [i-au `ntrerupt activitatea, timp de dou\
ore, `n semn de protest fa]\ de subfinan]area
`nv\]\m`ntului. 

l Ministerul Educa]iei Na]ionale a admis,
`n afara listei ini]iale, `nc\ 138 de elevi
nem]eni pentru a fi `nscri[i `n programul social
"Bani pentru liceu". Ace[tia provin din
S\b\oani [i [i-au depus dosarele dup\ ter-
menul stabilit, 1 octombrie. ~n Neam], cele mai
multe solicit\ri pentru acordarea burselor, `n
valoare de 1,8 milioane lunar, s`nt de la

Colegiul Tehnic "Ion Creang\", din Tg. Neam].
l {colile nem]ene afectate de inunda]iile din aceast\

var\ vor fi reabilitate cu fonduri Phare. Neam]ul va primi
aproximativ 1 milion de euro, din care vor fi `nlocuite
acoperi[urile a 31 de unit\]i de `nv\]\m`nt, toate din me diul
rural.

l C`teva zeci de sindicali[ti nem]eni au pichetat sediul
Prefecturii Neam], acuz`nd slaba finan]are a `nv\]\m`ntului.
Protestul a fost ini]iat de Federa]ia Sindicatelor Libere din
~nv\]\m`nt, care amenin]\ cu declan[area grevei generale,
`n cazul `n care bugetul pe anul viitor nu va fi majorat.

l {ase elevi ai [colii speciale "Alexandru Ro[ca", din
Piatra Neam], au fost medalia]i la Jocurile Special
Olympics, concurs sportiv interna]ional, rezervat copiilor cu
deficien]e psihice. La gimnastic\, fetele au ob]inut aur,
argint [i bronz, iar la atletism, b\ie]ii au ocupat locul I.

l Proiectul de descentralizare a `nv\]\m`ntului preuni-
versitar, `n care Neam]ul este jude] pilot, are numero[i con-
testatari. Primele critici au ap\rut din partea sindicali[tilor,
care s`nt nemul]umi]i de eliminarea titulariz\rilor `n
`nv\]\m`nt, dar [i de posibilitatea ca [colile s\ nu mai fie
conduse de profesori.

l Dasc\lii nem]eni au fost s\rb\tori]i de Ziua
Interna]ional\ a Educa]iei prin mai multe manifest\ri, `n
cadrul c\rora s-au acordat diplome [i premii celor cu acti -
vitate `ndelungat\ [i bogat\. 

l Modul de desf\[urare [i rezultatele evalu\rilor
inspectorilor [colari [i directorilor unit\]ilor de `nv\]\m`nt au
st`rnit numeroase discu]ii [i acuza]ii la adresa actualei con-
duceri a Inspectoratului {colar Neam]. Vizat\ direct este
prof. Dorina Drexler, inspectorul [colar general, care a fost
reclamat\ inclusiv la ministrul secretar de stat Paloma
Petrescu, din Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii.

l La Z\ne[ti, a fost inaugurat, `n luna octombrie,
Clubul copiilor, a doua institu]ie de acest gen din mediul
rural, dup\ cea din S\b\oani. Ini]iativa apar]ine unui grup
de profesori din localitate. Clubul va func]iona, pentru
`nceput, cu [apte cercuri, care acoper\ domeniile cultur\,
tehnico-[tiin]ific [i sportiv.

l S\pt\m`na Por]ilor deschise la Casa Corpului
Didactic, manifestare desf\[urat\ `ntre 24 [i 28 octombrie,
a debutat cu lansarea ofertei de programe a CCD [i a ofer-
tei Consiliului Jude]ean de Asisten]\ Psiho-pedagogic\
Neam]. 

M. DR|GOI 

l

n septembrie, c`nd ele-
vimea s-a `ntors `n
b\nci, ministrul
Educa]iei a cerut ca
acest an s\ fie "Anul
copacului". Dasc\lii [i
`nv\]\ceii s\ planteze
copaci, asigur`ndu-se
revigorarea spiritual\,
probabil la g`ndul c\

românul e frate cu codrul. S\ nu
ajungem `n pom! De ce zic a[a?
Pentru c\, reforma din `nv\]\m`nt
`nnoie[te p`n\ pr\p\de[te. Mai clar?

Noul Regulament [colar
prevede o serie de m\suri menite s\
instituie un climat de ordine, de exi-
gen]\, propice unei calit\]i sporite a
demersului didactic. Nu-i r\u. Cum?

Prin `ncheierea unor contracte
familii- [coal\, prin care p\rin]ii s\-[i
asume o serie de obliga]ii `n sensul
unui real parteneriat. Cum p\rin]ii
sunt de mai multe feluri, inclusiv de -
zinteresa]i sau chiar refractari,
semnarea contractelor cu [coala va
fi dificil\. Absenteismul (chiulul) [i
mai grav abandonul [colar au
devenit fenomene frecvente. Nu
exist\ [coal\ `n Piatra Neam] s\ nu
aib\ elevi ne[colariza]i.

Tot `n acest an, ministerul de
resort a mai elaborat un act normativ
privind asigurarea calit\]ii `n
`nv\]\m`nt. ~n consecin]\, se vor
`nfiin]a dou\ noi organisme: ARACIP
[i ARACIS (Asocia]ia Român\ de
Asigurare a Calit\]ii `n ~nv\]\m`ntul

Preuniversitar/ Superior). Conform
actului `n cauz\ dac\ nu sunt
`ndeplinite standardele de calitate,
ministerul avertizeaz\ [coala, o
trage de urechi. ~i acord\ un an pen-
tru redresare, dac\ nu reu[e[te s\-[i
revin\, o desfiin]eaz\. Anul [colar
2005/2006 a `nceput prost. Demisia
de onoare a dl. ministru Miclea nu
rezolv\ problemele `nc`lcite ale [colii
române[ti. {coala a r\mas pe chi -
tuci, ministrul fiind `nvins de buget.
La Neam], lupta pentru fotoliul de
"ge neral" s-a transformat `ntr-un
r\zboi politic de uzur\ [i de durat\,
care d\uneaz\ grav... [colii. ~n
aceast\ conjunctur\, "Anul copacu-
lui" e `n pom. P\rerea mea!

Dumitru RUSU

"ANUL COPACULUI" E... ~N POM

~

Ce mai face Mihaela Spiridon?
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CU LUCA PI}U, DESPRE
CUMETRIALITATEA LITERAR|

n num\rul  8-9 din acest an al revis-
tei "Via]a Româneasc\" am re]inut
din bogatul ei sumar un eseu al scri-
itorului, drag nou\ [i multor al]i colegi
de condei, Luca Pi]u: "O zon\ liber\
de cumetrialitate literar\". Zona cu
pricina ar fi localizat\ "pe axa unind
Urbea Napocan\ cu Amarul T`rg al
Olteniei", iar preacinstita trinitate
despre care ne atrage aten]ia renu-
mitul scriitor ar fi alc\tuit\ din

Gheorghe Grigurcu, Laszlo Alexandru [i Ovidiu
Pecican. Spre deosebire de cei trei scriitori cu
coloan\ vertebral\ la polul opus se situeaz\,
zice Luca, revolu]ionarii scriitori ie[eni care s-au
c\p\tuit cu terenuri dup\ '89. Iat\ cum `i `ncon-
deiaz\ pe ace[tia din urm\: "La Cluj s-au ridicat
[i au murit oameni `n 21 decembrie 1989, pe
c`nd printre Bahluvi[ti, `n afara c`torva gesturi
individuale, numai ucronia poe]ilor de la CUG;
dac\ ei ar fi adunat lumea `n Pia]a Unirii, Lovilu]ia

ar fi `nceput pe 14 decembrie la Ia[i. Dac\ baba
ar fi avut piston, era motor. Lumea nu s-a
adunat, `ns\ ei, dup\ Lovilu]ia bucure[tean\, or
cumulat diplome semnate de Ilici, terenuri intra -
vilane, scutiri de impozite, constituindu-se `n
armat\ de rezerv\ a neocomuni[tilor, al\turi,
fire[te, de mineri".

ION B|IE{U {I GRUPUL
DE LA AMFITEATRU

~n "România literar\"  nr. 41, criticul [i
istoricul literar Gabriel Dimisianu evoc\ o
perioad\ fast\ din via]a literar\ a sf`r[itului de
secol XX `n România, epoca scurt\ dar lumi-
nat\, din primii ani ai pre[edin]iei lui Ceau[escu
`n care cenzura literar\ a fost mai pu]in dur\
dec`t alt\dat\. ~n acea perioad\ au ap\rut prin-
cipalele reviste literare din ]ar\ (Ateneul
b\c\oan, Tomisul dobrogean, Orizontul

b\n\]ean, Cronica ie[ean\), printre care [i
revista "Amfiteatru". Iat\ ce scrie Demisianu
despre epoca respectiv\: "~n epoca de care
vorbesc redac]iile revistelor `nc\ dispuneau de
scheme cu multe posturi, nu chiar ca `n perioa-
da proletcultist\ c`nd la Contemporanul, de
exemplu, erau `ncadra]i optzeci de redactori, dar

nici ca mai t`rziu, c`nd s-a trecut `n pres\ la
reduceri de personal [i la acele `ncadr\ri for]ate
pe jum\t\]i de norm\ (...) Ion B\e[u `[i stabilise
un fel de cartier general la Union, `n b\rule]ul de
la parterul blocului-turn sau pe terasa restauran-
tului de la primul etaj, unde zilnic avea "primiri".
Se vedea cu mult\ lume [i foarte divers\, uni-
versitari, actori, confra]i din pres\, vedete
sportive, personaje de toate forma]iile [i cali-
brele, ca s\ zic a[a, de la profesorul Romul
Munteanu, de exemplu, la faimosul Tea[c\,

antrenorul ghinionist al na]ionalei de fotbal".
B\ie[u era iubit [i celebru [i datorit\ piesei care
i se juca la tv "Tan]a [i Costel".

SABIN B|LA{A: "UN VULTUR ~N
COTINEA}| DEVINE CIOAR|"

~n revista literar\ din Buz\u "Rena[terea cul-
tural\" nr. 20-21, cunoscutul pictor Sabin B\la[a
acord\ un lung interviu redactorului Dumitru
Istrate. ~ntrebat cum face fa]\ unei pie]e con-
curen]iale, dezumanizate, B\la[a r\spunde c\
nu `[i face griji deloc `n acest sens: "A[a cum
spuneam. Un vultur `n cotinea]\ devine cioar\,
mai ales c`nd intr\ singur acolo. Niciodat\ mai
mult ca acum [ansele culturii nu au fost mai
mari, fiindc\ pia]a e plin\ de nimicuri. Lumea e
dornic\ de cultur\, de art\, creatorii de art\ nu
trebuie s\ lupte cu nimeni, ei trebuie doar s\-[i
p\streze direc]ia. Dac\ o plant\ s-ar orienta
spre `ntuneric ar fi post-modernist\. Eu nu am

~
Revista presei literare

""PP||IIAANNJJEENNUULL   DD IINN  CCOOLL}}UULL   SSTTEELLEE II""
"Trece-m\ tu,
memorie/~n
cont,/S\ nu scriu
pe datorie

Trece-m\ tu,
via]\/~n
moarte/Pe o
sub]ire hârtie"

(Ion Stratan-"A zecea
ne`mpacare")

To]i [i-au amintit
brusc de el. ~ntr-o
singur\ zi s-a vorbit
[i s-a scris despre
poetul Ion Stratan
cât `n ultimii cinci
ani laolalt\. Dar nu
despre marele scri-
itor, ci despre faptul
divers al dispari]iei
sale. {tirea mor]ii lui

Ion Stratan a fost transformat\
`ntr-o b\taie de joc mediati -
c\."(Cristian Teodorescu-
"COTI DIANUL", edi]ia din 21
octombrie 2005). 

"A avut o str\lucire unic\,
de vizionar [i st\pân al cuvin-
telor", dar "poe]ii nu sunt des-
curc\re]i".

"Optzecist" [i "lunedist",
autorul multor volume de ver-
suri, prezent `n dic]ionare [i
antologii de poezie din ]ar\ [i
str\in\tate, tradus `n
francez\("Ruleta ruseas c\"),
studiat cu seriozitate `n
Japonia, Ion Stratan publica `n
acela[i ritm cu prietenul s\u,
Florin Iaru: un volum de ver-
suri, la fiecare "schimbare de
prefix": "unu', pe an".
"Paradoxurile", "parafrazele" [i
versurile `i erau solicitate de
cele mai selecte pu blica]ii lite -
rare. Pân\ la voluntarul s\u
autoexil din aceast\ lume, a
condus cunoscuta publica]ie
"CONTRA-PUNCT", din
Bucure[ti. A fost distins cu

numeroase [i prestigioase pre-
mii, amintind aici doar dou\:
cel al Academiei Române [i cel
al Uniunii Scriitorilor din
România. Evitând "genuflexiu-
nile" [i `ncovoiatul spin\rii
dinaintea puterii politice, Ion
Stratan-nonconformistul demn
[i onest, cu suflet de copil, spi -
rit liber [i independent- a
cunoscut din plin gustul cen-
zurii ceau[iste [i interdic]ia de
a publica.

Datoria statului [i a soci-
et\]ii civile fa]\ de arti[tii au -
tentici se manifest\, de obicei,
abia dup\ decesul lor: poetului
i-a fost asigurat un loc de veci,
la Cimitirul BELLU, printre ma -
rile personalit\]i ale na]iunii.
Sc\pat de grija zilei de mâine,
anticipând momentul trecerii
sale "la loc cu verdea]\": 

"Nu ne-am resemnat, nu
Nu aicea scriu, acolo" ("A

patra ne`mp\care"-1998), Ion
Stratan va continua s\ publice
cu aceea[i caden]\, pentru
cea mai generoas\ editur\. O
editur\ care-i accept\ [i pe
ne`mp\ca]i.

Subsemnatul a realizat la
Ploie[ti, `n perioada 1998-
1999, câteva interviuri cu poe -
tul, din care vom reproduce
câteva fragmente.

"P|IAN-
JENUL DIN

COL}UL
STELEI"

Ion Stratan: "Dac\ ar fi s\
g\sesc un fel de a privi
lucrurile, a[ spune c\ le-a[
privi...muzical. Eu m\ consider
un acordor. Noi zicem: putem
evada, dar exact ca [i cum am
fi `ntr-o `nchisoare [i restul
lumii ar fi liber. Eu am impresia
c\ noi, uneori, ne afl\m `n
liber tate, noi, cei care ne pre-
ocup\m de ART| [i de

RELIGIE, iar cei dinl\untrul
nucleului, neaf`nat de cultur\ [i
spiritualitate, sunt `n
`nchisoare. Cred c\ Arta [i

Religia nu
r e p r e z i n t \
evad\ri, ci
condi]ia fireasc\ a
omului. Nu numai
intelectul particip\
la crearea
POEZIEI, dar [i
Revela]ia, care
este un fapt pro-
fund, pe care
st\m [i `l studiem
de mii de ani. 

Revela]ia este
o manifestare
asupra sensibilu-
lui `n sensibil, ]ine
de plurieduca]ie [i
c o n c e n t r a r e ,
decide domeniul
discursiv al
cuceririlor con-
ceptelor reli-

gioase, dar este [i un fapt de
dilematic\ `n care, ca `n lupta
lui Iacob cu `ngerul, te po]i

a[eza al\turi, po]i s\
`mbr\]i[ezi [i apoi s\ te
despar]i de un concept, de o
stare, de o idee, de un nume,
de o istorie... Revela]ia nu-i de
natura comunului, dar este atât
de comun\ `ncât f\r\ ea n-ar
exista Arta. Revela]ia se afl\,
cum spunea poetul Ion Barbu,
`n "m\runte lumi care
p\streaz\ dogma". Se afl\ atât
la nivel de cuvânt, de silab\, de
metafor\ [i de construc]ia
`ntregului bloc sintactic. ~ntre
titlu [i modurile `n care sunt
al\turate strofele, totul este
construit pe o arhitectur\ ca a
p\ianjenului. Acel p\ianjen nu
se afl\ `n col]ul casei. Acel
p\ianjen se afl\ `n col]ul stelei!
{i sufletul românesc, atât de
sideral, face ca p\ianjenul
sufletului care se afl\ `n col]ul
stelei s\ poat\, uneori, `n
momentele foarte rare, toarce
o pânz\ de lumin\. Pânza

aceasta de lumin\ este de
natur\ trans cendent\ [i de
natur\ revelat\. Ea ]ine seama
de persoana teandric\ a lui
Iisus care nu este numai
extrauman [i nu numai intrau-
man... Ea ]ine seama de mis-
terul Botezului [i de gândirea
fiin]ei `n sensul propus de
filosofii cu nuan]\ filologic\ [i
existen]ial\ a jum\t\]ii noastre
de secol.

Suntem un creuzet `n con-
tinu\ LUCRARE [i acest fapt al
muncii noastre ne face s\
putem privi f\r\ `ntoarcere
c\tre produsele spirituale pe
care le z\mislim. Nu cred c\
poetul este o fiin]\ speculativ\,
`n sensul c\ poten]eaz\ doar
vorbirea tribului [i las\ doar o
mo[tenire filologic\." (fragment
dintr-un interviu *ianuarie
1999)

A consemnat
Mihail-Sorin GAID|U

“

OCHELARIST
(Continuare `n pagina 5)

coala este sacr\, deoarece
prin credin]a `n cultur\, `n
educa]ie, prin str\daniile
didactice de `nv\]are ilu-
mineaz\ min]ile, cur\]\
sufletele copiilor. {coala duce
mai departe cei [ase ani de
acas\, bunul sim], strig\tul
curat de mam\, p`n\ la
moarte, dincolo de moarte.

Nu sun\ frumos?
Dup\ revolu]ie, elevii no[tri au devenit

mai slobozi la gur\ [i la fi]e. Asculta]i-i
pu]in: "S\ nu se ating\ de mine cu unifor-
ma lor, c\ mu[c!", "A[ purta uniforma dac\
a[ fi de la Standford, Harvard, Yale,
Priceton sau Oxford", "S\-mi pun uni-
form\? Dar ce, se potrive[te cu freza mea
albastr\?", "Uniformele nu sunt igienice"...
De ce sunt a[a de indigna]i elevii c`nd aud
vocabula "uniform\"? Cic\, nu vor s\ fie
`ncorseta]i, uniformiza]i, `nregimenta]i ca
pe vremea "tic\losului Ceau[escu, despre
care au auzit ceva de la p\rin]i. Nu

accept\ spiritul de turm\. Numai
pu[c\ria[ii poart\ uniform\ [i nici ace[tia.
Uniforma, spun protestatarii, este "un
atentat la libertate".

Pu[tanul de gimnaziu de azi dore[te o
democra]ie f\r\ bariere. Cum vede `n
filmele americane de duzin\. Ce crede el
despre oamenii cu catalog [i despre
[coal\? Multe. Le poate contesta nota
pus\, c`nd are el chef, le poate face zile
fripte zilnic, `i poate `njura `n fa]\ sau pe la
spate. Culmea, frauda sa este de foarte
multe ori `ncurajat\ chiar de c\tre p\rin]i.
Cele zece porunci publicate de un elev
`ntr-o gazet\ clarific\ problema `n discu]ie
c`t se poate de str\lucit. Citi]i: S\ nu
dore[ti moartea profesorului t\u. F\ ̀ n a[a
fel s\ [i-o doreasc\ singur. 2. ~nv\]\tura
`nnobileaz\ omul, dar noi nu avem nevoie
de nobili! 3. Munca ]ine `n via]\ omul, dar
nici odihna n-a omor`t pe nimeni! 4. Lenea
e s\n\tate curat\. 5. {coala nu este nici
c`rcium\ s\ stai acolo [apte ore [i nici bi -
seric\ s\ te duci acolo [i duminica. 6. Nu

l\sa pe m`ine ce po]i face azi, las\ pe
poim`ine... Ca s\ nu v\ plictisesc de
moarte sar peste murphismele, poruncile
7, 8, 9 [i `nchei cu ultima- 10. Nu ne este
fric\ de [coal\, deoarece [tim s\ o ]inem
departe de noi. Bravo, b\ie]i!

Judec\]i juvenile deplasate, teribi -
lisme, inep]ii? Din toate c`te pu]in. ~ntr-o
[coal\ cu democra]ie f\r\ bariere, te po]i
a[tepta la orice. Prichindeii sunt
n\stru[nici foc, nu de azi, din antichitate.
"Copiii din ziua de azi sunt tirani. ~[i con-
trazic p\rin]ii, `[i h\p\ie m`ncarea [i `[i
tiranizeaz\ profesorii- zicea Socrate la
vremea lui. Dac\ ne-am lua dup\ autorul
glumi]elor numite porunci, [coala
româneasc\ ar trebui s\ se transforme `n
{coala lui Murphy. {i nu [tiu dac\ e bine.
{i a[a ne-au n\p\dit destule "l\custe ves-
tice" `n ultimul timp. Ne referim la `nv\]atul
lipsit de un climat de ordine, de exigen]\
propice unei calit\]i sporite a demersului
didactic.

Dumitru RUSU

CELE ZECE PORUNCI

{

ION STRATAN
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n galeria marilor personalit\]i
culturale române[ti, care au
lucrat spornic la `n\l]area [i
consolidarea coloanei infinite a
`nv\]\m`ntului românesc, un
important loc `l ocup\ socio-
logul, filosoful, eticianul, axio-
logul, publicistul PETRE
ANDREI (29.06.1891, Br\ila-
4.10.1940, Ia[i), profesor
str\lucit al universit\]ii ie[ene.
A venit student la Ia[i `n 1910,
atras de faima lui Dimitrie Gusti

(1880- 1955), c\ruia, `n 1915, `i va deveni
student. ~n 1920, c`nd acesta s-a transferat
la Bucure[ti, i-a preluat sarcinile catedrei,
devenind titular `n 1922, cu sprijinul lui
Garabet Ibr\ileanu (1871- 1936) [i al lui Ion
Petrovici (1882- 1972). ~ntre el [i magistrul
s\u Dimitrie Gusti- s-au stabilit rela]ii
perene [i rodnice. A ac]ionat pe multe
direc]ii pentru [coala [i `nv\]\m`ntul româ-
nesc, p`n\ `n ultima zi a vie]ii sale- 4
octombrie 1940, acum 65 de ani- c`nd au
venit s\-l aresteze trei legionari `narma]i cu
pistoale. Ca s\ nu suporte umilin]ele [i
moartea `n chinuri el a luat otrav\, dinainte
preg\tit\, dup\ care `[i cerea iertare celor
patru b\ie]i minori: "S\ m\ ierta]i, dragii
tatii". A procedat eroic, ca [i str\mo[ul erou,
Decebal.

Ca profesor a fost adorat de studen]i [i
foarte apreciat de colegi. Ilustrul pedagog
ie[ean, {tefan B`rs\nescu (1895- 1984),
fost student (din 1919) [i apoi coleg de can-
celarie, apreciaz\ c\ "... a fost un mare om
de catedr\, dotat cu talent academic [i o
educa]ie deosebit\, cu un ferm spirit de sis-
tematizare" (`n vol. Medalioane. Pentru o
pedagogie a modelelor", Ed. Junimea,
1983, Ia[i, 170 p, p. 123).

~n dou\ r`nduri s-a angajat la condu -
cerea destinelor {colii române[ti: ca subse -
cretar de stat `n vremea ministeriatului ma -
gistrului s\u D. Gusti (13.06.1932-
14.11.1933) [i ca ministru al Educa]iei
Na]ionale (5.12.1938- 6.07.1940). ~n
aceast\ ultim\ calitate, a elaborat dou\ legi
care-i poart\ numele: 1. Legea pentru orga-
nizarea [i func]ionarea `nv\]\m`ntului pri-
mar [i normal (promulgat\ `n 17.05.1939) [i
2. "Legea pentru organizarea [i
func]ionarea `nv\]\m`ntului secundar teo-
retic" (4.11.1939).

Consider`nd educa]ia ca "o func]ie
social\ imanent\ `n societate [i absolut
necesar\ pentru c\ numai prin ea se face
procesul de omogenizare social\, se refer\
la ea `n toate lucr\rile lui de sociologie,
etic\, axiologie. Mai ales `n Sociologia gene -
ral\ (1936. 1970, 1978, 1997) [i Filosofia
valorii- publicat\ `n 1945 de magistrul s\u,

D. Gusti [i reeditat\ `n 1997, la Polirom Ia[i.
Pe l`ng\ dou\ manuale de sociologie-

pentru licee [i [coli normale- elaborate `n
colaborare cu Vasile Horea (1895- 1987) a
publicat lucrarea specific\ "Cultura social\
[i public\ `n [coal\) (1931).

Idei pedagogice de nivel european, pe
care timpul nu le-a erodat, a comunicat `n
unele volume colective precum: 1. cursurile
literare de vacan]\ ]inute la B\l]ieni 1935",
editat de V. Horea `n care a contribuit cu
studiul "{coala [i `nv\]\torul"; 2.
"~nv\]\torul român contemporan [i destinul
neamului nostru" (Ia[i 1939), `n care are
studiul ce a dat titlul volumului. Germeni
educativi a sem\nat `n numeroase
expuneri, conferin]e, emisiuni radiofonice,
articole de ziar etc.

O men]iune special\ merit\ concep]ia
lui Petre Andrei cu privire la cultivarea ide-
alurilor personale, na]ionale [i umanitare, la
corelarea lor. Definind idealul ca "ideea
despre valoarea care ar trebui s\ se reali -
zeze", el consider\ resortul principal al
evolu]iei umane [i precizeaz\ c\ "dac\ i se
ia omenirii idealul, atunci omenirea dis-
pare".

C`teva idei pedagogice actuale:
- "Educatorilor nu le este `ng\duit s\

uite nici un moment c\ profesiunea pe care
o au le impune datoria de a fi totdeauna `n
acord cu adev\rul [i de a fi pild\ `n activi-
tatea lor";

- "Profesorii reprezint\ cel mai `nalt
grad de spiritualitate [i intelectualitate";

- "Apropia]i-v\ cu `ncredere de profe-
sorii vo[tri, `n al c\ror suflet este, trebuie s\
fie, destul\ dragoste pentru a v\ `n]elege [i
a v\ ajuta".

Prof. Traian CICOARE

~

at\ c\ la numai un an de la
publicarea traducerii
"Simfoniilor lui Beethoven" de
J.G.- Prod'homme, Editura
R\ze[u ofer\ iubitorilor de
frumos cea de a doua lucrare
dedicat\ marelui compozitor
german de c\tre acela[ autor:
"Tinere]ea lui Beethoven"
realizat\ `n condi]ii grafice
excelente, elegant cartonat\
[i ilustrat\.

Ca [i primul volum [i
acesta reprezint\ o traducere din limba
francez\, `n premier\ `n limba român\, tra-
ducere realizat\ cu mult profesionalism, dar
[i cu mult\ dragoste [i pasiune de c\tre dis-
tin[ii speciali[ti `n domeniile lor de speciali-
tate, dar [i mari iubitori ai muzicii de cali-
tate: ing. Yvonne R\ze[u, dr. Virgil R\ze[u
[i dr. Constantin Goilav, dr. Virgil R\ze[u

semn`nd [i prefa]a la edi]ia româneasc\.
Biografia neroman]at\ a geniului

muzicii universale, Ludwig van Beethoven
(`ntre anii 1770 [i 1800), este bazat\ pe un
impresionant num\r de documente inedite
[i m\rturii autentice [i se adreseaz\ nu
numai cunosc\torilor ci [i publicului larg,
cartea constituind o lectur\ captivant\.

~n primele capitole ne este prezentat
Bonnul secolului al XVIII-lea (ora[ul natal al
compozitorului), familia, copil\ria, primele
studii muzicale, apari]ia `n concert public la
doar 7 ani. Asist\m la debutul s\u `n com-
pozi]ie, afl\m detalii despre parcursul s\u
eropean (Viena, Berlin, Praga etc.) `n cali-
tate de virtuoz al pianului, stabilindu-se defi -
nitiv `n capitala muzicii din acea vreme,
Viena.

Afl\m am\nunte despre via]a muzical\
vienez\, despre rela]iile lui Beethoven cu
cei mai importan]i muzicieni stabili]i aici,

Haydn, Hummel, Salieri etc precum [i cu
protectorii s\i princiari.

Urm\rim cu emo]ie crearea primelor
capodopere `n domeniul muzicii de camer\,
a celei vocale [i simfonice, lucr\ri prezen-
tate [i `n ordine cronologic\ `n finalul c\r]ii.
Un capitol `ntreg se refer\ la femeile din
via]a compozitorului, prietene [i iubite.

"Via]a nemuritorului Ludwig van
Beethoven- cea mai admirabil\ [i cea mai
dureroas\ via]\ tr\it\ vreodat\", ne spune
`n prefa]a la edi]ia româneasc\ dr. Virgil
R\ze[u. Via]a acestui gigant al muzicii tre-
buie cunoscut\. Crea]iile sale nemuritoare
au str\b\tut [i vor str\bate veacurile.

Prin str\dania lor, traduc\torii [i Editura
R\ze[u au `ndeplinit un admirabil act de
restituire, `n premier\ `n peisajul cultural
românesc. Le mul]umim.

Ing. Valeriu DÂM

65 DE ANI DE POSTERITATE
VORBELE LUI PETRE }U}EA

etre }u]ea a fost un per-
sonaj original din toate
punctele de vedere.
Destinul  s\u   fascinant
l-a purtat din atmosfera
de emula]ie intelectual\
a genera]iei interbelice
(a fost unul dintre
n a e i o n e s c i e n i i
cunoscu]i) `n infernul
pu[c\riilor comuniste [i

apoi, `nc\rcat de experien]a trecut\
[i prezent\, `ntr-un Bucure[ti unde
l-au frecventat, `n c\utare de
repere, deopotriv\, tinerii [i maturii.
Op]iunile sale interioare au fost [i
ele marca unui timp al libert\]ii
absolute, al dialogului [i al furiilor
de tot felul. De la marxismul juvenil
}u]ea trece la simpatiile legionare
[i, dup\ experien]a `nchisorii
politice, la cre[tinism, pe care l-a
adoptat [i `n fapte [i `n vorbe. A fost
considerat un geniu verbal, un
„Socrate" autohton („Dumnezeu
[tie cât de Socrate sunt!" - sun\ una
din spusele sale), maestru al afir-
ma]iilor [ocante [i al defini]iilor lapi-
dare, un filosof f\r\ oper\ [i f\r\
pasiunea elabor\rilor sistematice.
Dup\ anii '90 cele mai multe din
c\r]ile ce l-au avut ca autor au
antologat lungi [i variate convorbiri
(cea mai cunoscut\ - ~ntre
Dumnezeu [i neamul meu). De[i
nedefinitivat, Tratatul de antropolo-
gie cre[tin\ r\mâne, probabil, sin-
gura `ncercare a lui }u]ea de a l\sa
`n urm\ o construc]ie intelectual\
articulat\, `n afara oralit\]ii, cu pre-
cizarea c\ lucrarea e prima [i, deo-
camdat\, unica tratare filosofic\ din
perspectiv\ cre[tin\ din cultura
român\. 

322 de vorbe memorabile ale lui
Petre }u]ea (Humanitas, 2005) a
ap\rut prima dat\ `n 1993. Volumul
`mparte pe „teme" (adev\r, carte,
Platon, poporul român etc.), ordo-
nate alfabetic, cele mai sclipitoare
dintre afirma]iile ce apar]in „folcloru-
lui Petre }u]ea", identificabile [i `n
alte dialoguri cu autorul. Aspectul
de dic]ionar aforistic corespunde

perfect felului colocvial [i succint de
a gândi a lui }u]ea: nu prin ra]iona-
mente ori dizerta]ii, ci prin propozi]ii
percutante [i esen]ializate. Astfel,
accesul la „]u]ianism" e permis din
oricare parte ai porni, f\r\ obliga]ia
parcurgerii succesive a textului, de
la cap la coad\. Enun]urile lui }u]ea
poart\ mereu `n ele eviden]a
adev\rului ultim, pornit dintr-o con-
cep]ie coerent\ [i elaborat\ despre
subiectul afirmat, o concep]ie al
c\rei proces r\mâne, `ns\, cunos-
cut doar autorului. El simte nevoia
de a-[i exprima ideile doar `n forma
lor definitiv\, `n mod decantat, liber
de adaosuri inutile [i ambigui. El
`nsu[i era con[tient de
„socratismul" s\u programatic („Am
avut [i discipoli...Nu se putea s\ nu
am discipoli, fiindc\ sunt un om
vorb\re]. Toat\ suferin]a mea se
datore[te poftei mele de a vorbi f\r\
restric]ii..."), numai c\ e vorba de un
„socratism" trecut prin for]a predicii
cre[tine: „Eu am fost asem\nat cu
Socrate. Atât el cât [i eu, `n actele
c\ut\rii, c\ut\m la scara noastr\ de
oameni neaflând [i [tim ne[tiind.
Atât. Socrate a fost pentru mine un
model existen]ial. Dar raportat la
Isus `[i pierde semnifica]ia. El a
c\utat un zeu. Eu, de pild\, nu-l
caut, c\-l am". Pedagogia oral\ a lui
}u]ea implic\, mereu, valorile
cre[tine, pe care le invoc\ de câte
ori are ocazia, prinzându-le `n pasta
stilului s\u inconfundabil [i prac-
ticând, `n fa]a lor, o smerenie agre-
siv\. E celebr\ opinia sa despre
superioritatea babei „murdare pe
picioare" care se roag\ Maicii
Domnului, `n compara]ie cu geniul
ateu. ~n vârful axiologiei sale st\
mântuirea prin Hristos (s-a [i carac-
terizat undeva ca „mistic"), de[i nici
una din marile probleme ale lumii
nu pare a-i fi str\in\. }u]ea
r\spunde cu aceea[i dezinvoltur\
oric\ror `ntreb\ri, indiferent de aura
lor laic\ ori derizorie: adev\r
(„Intelectul e dat omului, dup\
p\rerea mea, nu ca s\ cunoasc\
adev\rul, ci ca s\ primeasc\
adev\rul"); ateism („Ateii ne

deosebesc de animale prin faptul
c\ nu avem coad\"); Cioran („Eu m-
a[ `ntâlni cu Cioran `n nelini[tile
mele, care seam\n\ cu ale lui, iar el
s-ar `ntâlni cu misticismul meu `n
lirismul lui"); femei („C\rui b\rbat
nu-i plac femeile? ~n primul rând le
iube[ti pentru farmecul lor, [i `n al
doilea rând le iube[ti pentru c\ fac
oameni"); Kant („Eu am citit Critica
ra]iunii pure ca student [i am `nlem-
nit de emo]ie. Acum am fa]\ de ea,
ca mistic biblic, considera]ia pe care
am avut-o fa]\ de Informa]ia
Bucure[tiului. Dar a trebuit s\ fac
80 de ani..."); pudoare („Pudoarea
cre[tin\ e atât de pur\ `ncât carnea
eroticului cre[tin cap\t\ pecetea
spiritului,  ceea ce pân\ la cre[tini
n-a realizat nimeni"); revolu]ie
(„Revolu]ia e o `naintare pe loc.
Nimic nu mai poate fi inventat dup\
facerea lumii; doar dac\ te situezi `n
afara ei [i creezi o lume nou\.
Revolu]ia nu adaug\ nimic Ideilor
lui Platon"); ru[i („Rusul e con-
traindicat la cugetare ca sifilisul la
sistemul nervos"); unguri („Cu
ungurii nu putem avea probleme
militare: dac\ d\m drumul la to]i caii
din Ardeal, f\r\ c\l\re]i, `n dou\
ceasuri se pi[\ `n Budapesta");
Vlad }epe[ („|sta-i voievod abso-
lut, Vlad }epe[. P\i f\r\ \sta istoria
românilor e o paji[te cu miei") [.a..
Efortul s\u enun]iativ nu a creat, e-
adev\rat, un sistem, asemenea lui
Blaga sau lui Noica, dar `n mod
sigur d\ m\sura deplin\ a unui spi -
rit c\ruia suferin]ele [i vârsta nu i-au
r\pit deloc din bucuria de a tr\i lucid
pân\ la cap\t, cu inteligen]\ [i
umor.

Unele admirabile, altele con-
testabile, fragmentele „]u]iste" (sin-
gur [i-a definit stilul ca „]u]ism")
aduc `n fa]a noastr\ nu doar un
mod pitoresc de a trata lucruri
esen]iale, ci [i curajul de a gândi
totul cu propriul t\u instrumentar
verbal. Ceea ce, `n panoplia tuturor
originalilor din genera]ia sa, nu-i
deloc pu]in.

Prof. Adrian G|IN|

(Urmare din pag. 4)
evoie de intermediari
ca s\-mi explice arta
mea, nici de negus-
tori care s\ m\
cumpere pe mine.
Eu am fost [i s`nt
consecvent pe
direc]ia mea. Ea
coincide cu cerin]ele
suflete[ti ale oame-

nilor valizi. Restul nu m\ intere-
seaz\".

NICOLAE LABI{ A
~NV|}AT LEC}IILE
COMUNISMULUI ~N

FAMILIE

"Oglinda literar\" nr.  46 din
octombrie a.c. continu\ publi-
carea unui foarte interesant dia-

log literar dintre Ana-Profira [i
Eugen Labi[, text preluat din
"Revista noastr\" din ianuarie-
martie 1986. ~ntrebat\ cum `[i
explic\ ea orientarea ferm\ a
poetului spre poezia politic\,
Margareta Labi[, sora poetului
declar\: "Orientarea ferm\ c\tre
teme [i idei politice a fost deter-
minat\ de atmosfera din familie,
din [coal\, din epoc\. Tata,
`ntors de pe front, cu idei noi, pri-
menitoare, a intrat `n r`ndurile
Partidului Comunist, `n 1945, iar
mama, la pu]in timp dup\ aceea.
Copilul [i-a dezvoltat spiritul
revo lu]ionar `n organiza]ia de
pionieri, de tineret, c\l\uzit de o
mare `ncredere `n izb`nzile
viitoare ale poporului condus de
Partidul Comunist Român. Ideile
comuniste, `mpletite cu
numeroase aspecte autobi-
ografice, str\bat cu sinceritate [i
profunzime `ntreaga lui oper\
poetic\". Brrr!

TINERE}EA LUI BEETHOVENTINERE}EA LUI BEETHOVEN
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MMoottttoo ::   "Timpul, `n
ritmuri constante 
aievea se scurge,  

tr\gând r\s\ritul de
soare   tot mai

aproape"
(Cr\i]a - Silvana {erb\nescu)

a ceas de toamn\ ruginie,
chemarea meleagurilor
bunicilor se aude [optit [i
tânguitor pentru c\ prea
u[or [i prea nedrept le-am
l\sat `n urm\, cu to]ii gonind
s\ facem pe placul contem-
poranului rege neiert\tor:
banul. {i totu[i, când ne
este greu, [i ne este multora
dintre noi, când am prea
obosit alergând spre „nu [tiu

unde" [i spre „nu [tiu ce" doar pentru a
ne fi pu]in mai bine mâine, când
mul]imea liniilor de start c\tre „tar -
get-urile" propuse pentru indivizii din
„time-uri" ne ame]esc, când mai mai s\

accept\m faustiene târguri doar pentru
a ne fi mai „u[oar\" povara, revenim la
meleagurile sorgintei noastre gene -
roase [i tolerante.

Dac\ suntem de acord c\ drepturile
omului sunt unul din pilonii unei societ\]i
democratice [i vrem s\ ajungem mai
repede acolo sus `n "lumea civilizat\"
trebuie ca noi, formatorii adul]ilor seco -
lului al XXI-lea s\ contribuim efectiv la
ridicarea acestei coloane. Coloanele
naturale din pe[teri se formeaz\ prin
`ntâlnirea unei stalactite (]ur]urele din
tavanul pe[terii) cu o stalagmit\
(forma]iunea calcitic\ ce cre[te pe
podea din pic\turile care se scurg de pe
stalactit\). A aborda problema educa]iei
resursei umane pentru a face fa]\ unor
astfel de provoc\ri, `nseamn\ a crea
posibilitatea `ntâlnirii celor dou\ p\r]i
(stalactit\) formatorul, cu stalagmita
(omul supus form\rii) care, singure
dac\ ar fi observate, nu ar produce
acele emo]ii adânci [i de neuitat ca
atunci când sunt `mpreun\!   

Este momentul s\ cre\m condi]ii
noi pentru a deschide noi ferestre prin

care s\ poat\ „privi  spre lume" [i s\
comunice cu ea, to]i acei care, dintr-un
motiv sau altul sunt defavoriza]i. 

R\spunzând unei astfel de nevoi,
Programul pentru ~nv\]\mântul Rural-
PIR are o misiune [i o viziune mai mult
decât generoase, subscrise Motto-ului
acestui program:         " To]i copiii din me -
diul rural trebuie s\ mearg\ mai
departe! Tu `i po]i ajuta! „

Obiectivele educa]ionale propuse `n
cadrul acestui program sunt:
`mbun\t\]irea activit\]ilor de predare-
`nv\]are `n [colile din mediul rural;
preg\tirea profesional\ a cadrelor
didactice din mediul rural prin activit\]i
desf\[urate `n [coal\; crearea de posi-
bilit\]i de preg\tire profesional\ pentru
cadrele didactice din mediul rural; asigu-
rarea condi]iilor minime de func]ionare a
[colilor din mediul rural; asigurarea
materialelor didactice necesare [colilor
din mediul rural; `mbun\t\]irea rela]iilor
dintre [coal\ [i comunitatea local\;
`nt\rirea capacit\]ii de monitorizare,
evaluare [i elaborare de politici  privind
, elaborarea indicatorilor na]ionali ai

educa]iei [i realizarea evalu\rii
na]ionale a `nv\]\mântului obligatoriu. 

Pornind de la obiectivele sale,
Proiectul este structurat pe patru com-
ponente, din care: 

Componenta 1 - ~mbun\t\]irea
activi t\]ilor de predare-`nv\]are `n [coli -
le din mediul rural.

~n cadrul acestei componente, se va
desf\[ura [i activitatea de mentorat [i
se vor  implementa urm\toarele sub-
componente: 

* Subcomponenta 1.1 - Dezvoltare
profesional\ pentru cadrele didactice
din mediul rural pe baza activit\]ii proprii
desf\[urate `n [coal\; 

* Subcomponenta 1.2 - Oportunit\]i
de preg\tire profesional\ pentru cadrele
didactice din mediul rural; 

* Subcomponenta 1.3 - Condi]ii mi -
nime de func]ionare pentru [colile din
mediul rural; 

* Subcomponenta 1.4 - Mijloace de
`nv\]\mânt pentru [colile din mediul
rural.

Lansat `nc\ de la `nceputul anului
[colar 2004-2005 prin UJIP din cadrul

ISJ Neam], acest program suscit\
interes din partea cadrelor didactice din
jude] [i a directorilor de [coli, dup\ cum
a reie[it [i din interven]iile f\cute de
ace[tia `n cadrul `ntâlnirilor de lucru la
care au participat ace[tia. 

Prin intrarea mea ca mentor `n
acest program PIR, doresc s\ revin `n
locurile `n care „ s-a n\scut ve[nicia" , `n
care oamenii [tiu s\ aplice porunca lui
Cristos: "S\ v\ iubi]i unii pe al]ii" [i din
care ne f\urim salvatoarele tablouri cu
imagini ce `nchid o c\su]\ alb\, cu mult
verde `n jur [i cu flori de cire[... [i `n
care evad\m atunci când suntem
obosi]i de ritmul vie]ii! 

Mai mult chiar, valorificând spa]iul
generos oferit de publica]ia APOS-
TOLUL pentru promovarea programelor
ce lanseaz\ [coala nemtean\ ca [coal\
european\, vom ini]ia, `mpreun\ cu
colegii mei din tot jude]ul, un forum pe
aceast\ tem\, din care vom extrage
informa]iile reale [i necesare unui feed-
back ce s\ propulseze activit\]ile
viitoare similare. 

Mentor, profesor
Niculina NI}|

roiectul pentru ~nv\]\mântul
Rural este un proiect al
Guvernului României cofi-
nan]at de Banca Mondial\
(~mprumut nr. 4691 RO) [i
implementat `ncepând cu
data de 14 noiembrie 2003,
pe baza Legii nr. 441/2003.
Valoarea Proiectului este de
91 de milioane USD, dintre
care 60 milioane USD
reprezint\ `mprumutul
BIRD, 30 de milioane USD

reprezint\ contribu]ia Guvernului, iar 1
milion USD contribu]ia comunit\]ilor
rurale. Obiectivul Proiectului `l constituie
`mbun\t\]irea accesului elevilor din
mediul rural la un `nv\]\mânt de cali-
tate, printr-un ansamblu de programe
structurate `n câteva mari componente.
Proiectul se adreseaz\ tuturor elevilor [i
cadrelor didactice, tuturor [colilor [i
comunit\]ilor din cele 2868 de comune
din mediul rural din ]ara noastr\, fiind un
proiect de echitate social\. 

COMPONENTA 1 ~mbun\t\]irea
activit\]ilor de predare - `nv\]are `n [co -
lile din mediul rural (67. 91 milioane
USD). Sub-componenta 1.1 -
Dezvoltare profesional\ pentru cadrele
didactice din mediul rural pe baza activi -
t\]ii proprii desf\[urate `n [coal\ (12.08

milioane USD).
Elementele [i dinamica procesului

de dezvoltare profesional\: Programul
de dezvoltare profesional\ este realizat
la nivel de comun\ [i la nivelul fiec\rei
[coli `n parte din mediul rural.  El este
oferit tuturor cadrelor didactice dintr-o
comun\,  inclusiv cadrelor didactice
necalificate sau care nu au o calificare
corespunz\toare. Programul de dez-
voltare profesional\ se realizeaz\
printr-o activitate de mentorat sus]inut\
de c\tre doi mentori. Activit\]ile de men-
torat se desf\[oar\ atât `n [coala centru
de comun\, cât [i `n toate [colile din
satele apar]in\toare, pe o perioad\ de
14 - 20 de zile, incluzând 100 de ore de
formare pentru fiecare cadru didactic.
Curriculumul activit\]ilor de formare
cuprinde urm\toarele module:
~nv\]area interactiv\, centrat\ pe elev;
Evaluarea continu\ la clas\;
Instrumente de cunoa[tere a elevului;
Adaptarea curriculum-ului la mediul
rural; ~nv\]are simultan\; Recuperarea
lecturii; Recuperarea cuno[tin]elor de
matematic\; Româna ca a doua limb\
(pentru elevii apar]inând minorit\]ilor
na]ionale); Utilizarea computerului `n
procesul didactic; Management
educa]ional.

Pentru implementarea programului

de dezvoltare profesional\, la nivelul
fiec\rui jude], proiectul asigur\ Centre
Mobile de Resurse (CMR). Aceste cen-
tre, utilizate exclusiv de c\tre mentori,
sunt constituite din autoturisme capa-
bile s\ asigure accesul `n cele mai difi-
cile zone din mediul rural, `n orice
perioad\ a anului, [i sunt dotate cu
toate materialele [i instrumentele nece-
sare realiz\rii unui proces de mentorat
[i de formare eficient [i de calitate.
CMR le vor permite mentorilor s\
viziteze [colile [i s\ realizeze formarea
[i activitatea de mentorat chiar la nivelul
[colii, f\r\ deplasarea profesorilor `n
alt\ localitate. Dezvoltarea profesional\
pe baza propriei activit\]i desf\[urate `n
[coal\ va stimula cadrele didactice `n
direc]ia inova]iei [i va constitui un sprijin
direct pentru munca lor `n clas\.
Aceast\ activitate se va reflecta `n
rezultate mai bune la `nv\]\tur\, la
evalu\ri  [i la examene pentru elevii din
mediul rural.

De asemenea, `n vederea imple-
ment\rii procesului de mentorat, proiec-
tul a asigurat dotarea a 463 de Centre
Fixe de Resurse `n toate [colile `n care
a avut loc procesul de comasare [i care
au fost dotate cu autobuze. Centrele
Fixe de Resurse sunt dotate cu calcula-
toare, imprimante, televizoare, video-

recordere, video-proiectoare, radio-
casetofoane, faxuri, telefoane, leg\turi
Internet. La aceste centre au acces atât
cadrele didactice, cât [i elevii, precum [i
comunitatea din centrul de re[edin]\
sau din comunele apropiate. 

Abordarea dezvolt\rii profesionale
pune accentul pe activitatea de `ndru-
mare a cadrelor didactice  care vor
c\uta `n mod activ solu]ii la probleme.
Acest lucru le va `nt\ri sentimentul de
posesori ai unor noi metode de predare
[i le va perfec]iona aptitudinile profe-
sionale. Activitatea se concentreaz\
asupra nevoilor de formare, a[a cum
sunt acestea percepute de cadrele
didactice [i utilizeaz\ lucrul `n echipe [i
discu]iile `ntre profesori ori de câte ori
este cazul. Avantajul mentoratului este
c\ formarea continu\ a cadrelor didac-
tice se desf\[oar\ chiar `n [coala `n
care acestea activeaz\. De asemenea,
pentru parcurgerea modulelor de for-
mare, profesorii vor primi credite pe
care le vor utiliza pentru `ndeplinirea
cerin]elor de dezvoltare profesional\
stabilite prin documentele M.Ed.C. Ca
valorificare a rezultatelor acestui pro-
gram se va realiza [i Preg\tirea unei
Evalu\ri Na]ionale a ~nv\]\mântului de
Baz\. ~ncepând cu 2006, M.Ed.C. va
publica un raport sintetic na]ional anual

asupra sistemului de `nv\]\mânt, uti-
lizând indicatorii [i BNDE. Raportul
na]ional anual se va baza pe rapoarte la
nivel jude]ean, care vor constitui [i baza
pentru preg\tirea de c\tre fiecare jude]
a unui Plan anual privind performan]a
realizat\ `n cadrul sistemului. Produsele
acestei sub-componente vor include
rezultatele studiilor de evaluare PISA,
TIMSS, PIRLS [i evaluarea la clasa a
IV-a; rapoarte anuale [i semestriale
asupra sistemului educa]ional [i de for-
mare din fiecare jude]; metodologia [i
experien]a dobândit\ `n planificarea
educa]ional\ anual\ la nivelul inspec-
toratelor [colare jude]ene [i al [colilor.  

~n viitoarele numere ale publica]iei
APOSTOLUL vom continua s\
prezent\m [i celelalte componente [i
vom men]ine „cald\" informa]ia cu [i
despre cum decurge implementarea
acestui program `n jude]ul nostru.

Petru BERBEC,
economist UJIP Neam]

Mihaela SOFRONIA,
expert `n educa]ie UJIP

Neam]- profesor

{COALA NEM}EAN|, PENTRU O {COAL| EUROPEAN|

Pag. 6 APOSTOLUL octombrie 2005

L

P

ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII
p\rut\ `n septembrie 2005,
la Editura Alfa Piatra Neam],
lucrarea prof. Rodica
{urubaru [i a prof. dr. Mihai
{urubaru, Dirigen]ia vol.II
(proiectarea activit\]ii
educative a dirigintelui `n
ciclul gimnazial), ne pro -
pune scenarii educative
pentru clasele a VII-a [i a
VIII-a. Volumul e structurat

`n patru capitole: I. Proiectarea activi -
t\]ilor educative la clasa a VII-a; II.
Proiectarea activit\]ilor educative la
clasa a VIII-a; III. Anexe; IV. Bibliografie.
Abrevieri.

Accentul activit\]ilor cade pe for-
marea personalit\]ilor elevilor [i pe dez-
voltarea capacit\]ilor acestora de a
proiecta, executa [i evalua propria
munc\ astfel `ncât s\ fac\ fa]\
provoc\rilor lumii contemporane. Pentru
a v\ stârni curiozitatea ]in s\ men]ionez
doar câteva dintre temele propuse [i
dezvoltate `n carte: Drepturi, `ndatoriri,
responsabilit\]i; Distrac]ii periculoase;

Personalit\]i multilaterale. Genii [i titani;
Meserii frumoase, meserii b\noase;
Alcoolul - medicament [i otrav\;
Tineretul mileniului III; Raportul calitate
- pre]; Succesul `n afaceri; Drogurile [i
SIDA; Drepturile fundamentale ale omu-
lui `n perspectiva european\; Ubi bene,
ibi patria? etc.

La fiecare subiect propus este
prezentat proiectul activit\]ii: obiectiv
cadru, obiective opera]ionale, strategii
de realizare, produse ale activit\]ii,
dup\ care  urmeaz\ desf\[urarea pro-
priu - zis\ a activit\]ii: controlul igienic
de fond, analiza `ndeplinirii sarcinilor
trasate, organizarea clasei (dac\ este
necesar\) `n func]ie de tema dezb\tut\,
motivarea elevilor, momentele activit\]ii
propriu-zise, rezolvarea unor probleme

curente, anun]area temei pentru
urm\toarea or\.  Dirigintele apare ca un
moderator discret, cu rolul de a dirija
activitatea, scenariul fiind centrat pe
colectivul de elevi provocându-i pe
ace[tia s\ se autoinstruiasc\ [i s\ se
autoeduce. ~n cuprinsul celui de-al
treilea capitol (Anexe) sunt prezentate
131 anexe cu referire la fiecare tem\
educativ\ abordat\: explica]ii supli-
mentare, dic]ionar de specialitate, legis-
la]ie, fragmente din marile teme ale isto-
riei, literaturii universale, filosofiei [i
[tiin]ei, curiozit\]i, fi[e de evaluare,
chestionare, maxime etc., toate acestea
contribuind considerabil la u[urarea
muncii profesorilor dirigin]i `n vederea
preg\tirii activit\]ilor educative pe care
vor s\ le desf\[oare la clas\. 

Con[tien]i de faptul c\ activitatea
profesorului diriginte nu poate fi redus\
la o singur\ or\
pe s\pt\mân\,
autorii au con-
ceput activit\]ile
educative pe
durata mai multor
ore (`nainte, `n
timpul [i dup\ ora
de dirigen]ie). 

F\când o
a n a l i z \
am\nun]it\ a
c\r]ii dlor prof.
{urubaru, o reco-
mand (al\turi de
primul volum pen -
tru clasele V-VI

ap\rut `n 2004) tuturor colegilor impli-
ca]i `n formarea genera]iilor actuale,
considerând-o un ghid indispensabil `n
aceast\ dificil\ dar nobil\ misiune.            

Prof. Mihai FLOROAIA,
consilier cu probleme educative la

{coala „Spiru Haret" 
Piatra Neam]

“BLESTEME”
Dirigen]ia vol. II (clasele VII - VIII)A
Spre aten]ia dirigin]ilor:

DRUM DESCHIS SPRE {ANSE EGALE 

PROIECTUL PENTRU ~NVA}AMÂNTUL RURAL- PIR

Pagin\ coordonat\ de
prof. Niculina NI}|



(Urmare din num\rul
anterior)

onform aceleia[i
Enciclopedii a
educa]iei, "termenul
de con]inut curricular
se refer\ la anumite
fapte, idei, principii,
probleme [.a.m.d.,
incluse `ntr-un pro-
gram de studii.
Fiecare con]inut
poate viza diferite
o b i e c t i v e
instruc]ionale, [i reci-

proc, fiecare obiectiv poate fi
atins prin con]inuturi diferite."
(op. cit. vol. III, p. 1151) O defi-
ni]ie destul de general\, dar din
care se poate deduce, `n prim\
instan]\, o relativ\ libertate a
profesorului de a-[i structura
dup\ dorin]\ problematica pe
care dore[te s\ o dezbat\ cu
elevii, mai ales la cursurile
op]ionale. La `nceputul anului
[colar, inspectoratul local de pro-
fil a solicitat transmiterea de
c\tre profesori a planific\rilor
anuale ale materiei la cursurile
op]ionale, `mpreun\ cu argu-
mentarea lor. Orice libertate
dus\ la extrem se transform\ `n
anarhie...

Este evident c\, datorit\
mereu mai sc\zutului interes
pentru studiul sistematic pe care
`l manifest\ majoritatea elevilor,

nu numai cursurile op]ionale, dar
nici orele obi[nuite de limba [i li -
teratura român\ nu-[i mai ating
decât arar scopul propus `ntr-un
procentaj mult mai mare de 60-
70%. Pân\ de curând auzeam
de statistici `n care se spunea c\
elevii nu fac progrese evidente
decât la orele de clas\ având ca
obiect limbile moderne; acum,
dac\ e s\ credem colegii care le
predau, nici m\car pentru aces-
tea interesul nu mai este prea
mare. Preg\tirea pentru exame -
nele sau concursurile ce con-
cluzioneaz\ un ciclu [colar -
bacalaureat, testare na]ional\,
admitere etc. - se face `n salturi,
pe principiul sprintului final, iar
beneficiarii acestora - licee,
facul t\]i, societatea `n genere -
se mul]umesc... cu ce cap\t\.
De aceea scade continuu nivelul
de preg\tire al elevilor,
studen]ilor [i, pe cale de con-
secin]\, a viitorilor speciali[ti `n
felurite domenii.

Pe lâng\ acestea, de cele
mai multe ori cursul op]ional mai
are de luptat [i cu al]i factori de
perturbare:

l Plasarea lor, de regul\,
ca ultim\ or\ de curs, deci
expuse sacrificiului cu ocazia
oric\ror manifest\ri extracurricu-
lare,

l Aruncarea lor frecvent\ `n
zilele de joi sau vineri, când ele-
vii au o receptivitate sc\zut\,

l Riscul de a toci interesul
copilului repetând lucruri pe care

- crede el! - le cunoa[te deja,
l Concuren]a pe care o

face acestor ore programul de
preg\tire individual\ a elevilor,
mai ales ca volum de studiu indi-
vidual [i volum de timp utilizat `n
rezolvarea temelor aplicative
sau recapitulative

l Desconsiderarea lor, c\ci,
din punctul de vedere al
p\rin]ilor, elevilor [i uneori chiar
al conducerii [colii, acestea, fiind
ore "de umplutur\", sunt ore "de
sacrificiu", cu totul altceva decât
orele de curs; sunt ore de la care
elevii pot fi lua]i pentru repeti]ie
la cor, recuperarea cut\rei ore
pierdute de cine [tie cine, pro -
bleme de familie care necesit\
`nvoirea etc.

Oricum, nu se poate spune
c\, `n valoare absolut\, aceste
cursuri nu-[i dovedesc singure
importan]a, dac\ nu ca unitate
de sine st\t\toare a preg\tirii
elevului, cel pu]in ca un nou
unghi de atac al necesarului de
cuno[tin]e de specialitate. {i,
a[a cum ne spunea de curând
un p\rinte c\ruia ne plângeam
de pu]inul progres pe care `l fac
elevii "la român\" [i de relativul
lor dezinteres pentru orele de
consulta]ii: "Oricât de pu]in le-ar
r\mâne `n cap, doamn\, nimica-i
mai pu]in..." Zic - rezon!

Interesant\ este extinderea
unui mecanism al economiei de
pia]\ `n domeniul cursurilor
op]ionale. Conducerea MEC a
anun]at intrarea `n vigoare a
concuren]ialismului `n
`nv\]\mântul universitar: profe-
sorii de ierarhie inferioar\, dac\
voiesc s\-[i completeze orele,
nu au decât s\ propun\ cursuri
cât mai interesante `n sistem
master, urmând ca, prin atracti -
vitatea acestora, s\ aib\ cât mai
mul]i studen]i. Mai nou, s-a auzit
c\ [i `n `nv\]\mântul preuniver-
sitar sistemul se va - nomina
odiosa - implementa, profesorii

urmând a propune, dac\ n-au
propus deja, conducerii [colii
proiecte de cursuri op]ionale
pentru anul [colar 2005-2006,
acestea fiind sau nu aprobate, `n
func]ie de cererea care va urma
acestei oferte, adic\ de num\rul
de elevi care se arat\ doritori s\
le urmeze.

Inten]ia este pozitiv\ [i, `ntr-o
lume ideal\, s-ar putea s\ dea
rezultate excelente. "Pe lumea
asta", cum se spune `n basme,
este posibil ca aceste cursuri s\
fie pândite de obi[nuitele primej -
dii: 

l excesul de concesii f\cut
elevilor, pentru a-i atrage; 

l garan]ia c\ acestea vor
`nsemna sutimi `n plus la medie,
ceea ce va duce la sc\derea exi-
gen]ei;

l rezisten]a p\rin]ilor la
ideea c\ programul elevului, [i
a[a plin, se va supra`nc\rca

l eventualitatea [icanelor
legate de num\rul de elevi nece-
sari [i suficien]i pentru un curs

l [i, nu `n sfâr[it, pro -
blemele de orar `n cazul când un
asemenea curs ar cuprinde ele-
vii mai multor clase

De partea cealalt\ st\ visul
de a lucra cu un grup de elevi
sincer interesa]i, sincer dedica]i,
veni]i acolo din pur\ pl\cere, nu
de nevoie, cel mai sigur cu apti-
tudini pentru discu]ia `n sine [i
cu interes pentru carte, adic\ o
garan]ie a unor ore de calitate.
Greu de hot\rât. Dar, pentru unii
dintre profesori, s-ar putea s\ nu
fie o op]iune.

Una peste alta, oricâte
impedimente ar `ntâlni, un curs
op]ional care s\ aib\ ca obiect
extinderea cuno[tin]elor de
limb\ [i literatur\, sau cel pu]in
aprofundarea acestora, nu poate
fi decât profitabil unor elevi pen-
tru care viitorul este incert, deci
orice plus de preg\tire se poate
constitui la un moment dat `n -
tr-un atu de importan]\ vital\.
Noi, ce s\ facem? Ne d\m silin]a
cât putem.

Ova ovam vivendo varia fit.
Doctorand

Ada POPOVICI
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in nevoia de a comunica, `nc\
din Antichitate, omul a fost
preocupat a alc\tui un sistem
de reproducere, prin semne
conven]ionale- desenate, pic-
tate sau gravate, pe un suport
orecare- a g`ndurilor [i a lim-
bajului vorbit. Astfel, cu circa
trei mii de ani `.Hr., egiptenii
au inventat scrierea prin
reprezentarea obiectelor puse
`n rela]ie. Aceast\ scriere cu
caracter pictografic ca

`nf\]i[are, ideografic `n esen]\ (unde un
semn scris- ideograma- reprezint\ un
cuv`nt `ntreg), s-a numit hieroglific\.
Monumentele egiptene p\streaz\
numeroase inscrip]ii, pictate sau gravate,
cu `nalt\ valoare documentar\ [i artistic\.
Majoritatea hieroglifelor erau desene sim-
plificate ale unor obiecte sau simbolizau
no]iuni legate de acestea. Cu timpul,
secretul acestei scrieri s-a pierdut, dar el a
fost descifrat `n 1821 de Champollion.
Popoarele mesopotamiene au folosit, de
asemenea, scrierea ideografic\, numit\
cuneiform\, pentru c\ semnele ei erau

asem\n\toare unor cuie. Popoarele
extremorientale (chinezii [i japonezii) au
folosit scrierea sub form\ de logograme.

Meritul invent\rii unui alfabet- adic\ a
totalit\]ii literelor aranjate `ntr-o ordine
anumit\, ce servesc la notarea
fenomenelor unei limbi- apar]ine fenicie-

nilor. Se presupune c\ primul alfabet a
fost alc\tuit de ei, cu circa 1300 de ani
`.Hr., pornindu-se de la scrierea hierogli -
fic\ egiptean\. Mai t`rziu, din scrierea feni-
cian\ s-au ramificat toate celelalte sis-
teme de scriere fonetic\: greaca, latina,
araba etc. Num\rul literelor este diferit de
la un alfabet la altul. De exemplu: cel latin
are 26 de litere, cel românesc 27, cel gre-
cesc 24, cel arab 28, cel rusesc 33 etc.
Alfabetele limbilor moderne au la baz\ fie
alfabetul latin, fie cel grecesc. Alfabetele
vehilor popoare semitice au la baz\ alfa-

betul ebraic, cel arab [i probabil, pe cele
indiene. Alfabetele unor limbi asiatice, ca
persana, afgana, pakistaneza, malaeza
etc. se bazeaz\ pe alfabetul arab. Ast\zi,
scrierea majorit\]ii limbilor moderne
folose[te sisteme de litere provenite direct
din alfabetul latin. Alfabetele unora dintre

limbile slave moderne (rusa, ucraineana,
bulgara) au la baz\ alfabetul chirilic.
Acesta e derivate din litere unciale (carac-
terul literelor majuscule) grece[ti. Este
folosit `n textele slave `ncep`nd din sec. al
IX-lea. Elaborarea lui este atribuit\
misionarului Chiril. Acest alfabet a fost
folosit [i pentru scrierea `n limba român\
p`n\ `n 1860, c`nd a fost introdus oficial
alfabetul latin. Alfabetul gotic, creat de
Ulfila- folose[te o scriere combinat\ din
litere grece[ti, unciale române [i rune ger-
manice. A fost `ntrebuin]at `n scrierea lim-

bii germanice `ncep`nd din sec. al IX-lea.
Scrierea runic\ a vechilor popoare ger-
manice a fost derivate dintr-un alfabet ita -
lic de nord.

Deosebit de rolul ei fundamental ca
mijloc de comunicare, scrierea s-a dez-
voltat [i ca o preocupare artistic\ intere-

sant\- caligrafia. Mae[trii caligrafi au
lucrat numeroase capodopere manus -
crise, decorate cu frontispicii, ini]iale orna-
mentale [i miniaturi. ~n ]ara noastr\ au
func]ionat `n evul mediu mai multe scrip-
torii de caligrafie chirilic\, fiind vestite
manuscrisele create de Gavril Uric,
Teodor Marisescu, Spiridon de la Putna,
Atanasie Crimca, Nicodim de la Tismana
[.a. Manuscrisele de mare valoare artis-
tic\, cum sunt Codex aureux (din sec. VIII-
X), Codex Neagoeanus (copiat `n 1620)
sau Codex Sturdzanus (copiat `ntre 1580

[i 1619) constituie adev\rate monumente
literare [i artistice.

Alfabetul fonetic este un sistem de
notare exact\ a sunetelor vorbirii, folosit
de lingvi[ti [i filologi `n lucr\ri de speciali-
tate (ex. alfabetul fonetic interna]ional).

Este important a aminti `nc\ dou\
alfabete specifice:

a) cel telegrafic- un tablou de cores -
ponden]\ `ntre semnele unui cod [i sem-
nele grafice pe care le reprezint\ (de
pild\, alfabetul Morse, alc\tuit din linii [i
puncte, folosit [i `n prezent);

b) alfabetul Braille, sistem de scriere
pentru nev\z\tori- inventat de Louis
Braille (1809- 1852)- adoptat `n lumea
`ntreag\. Fiecare liter\ a acestui alfabet
(inclusiv cifrele [i punctua]ia) este
reprezentat\ `n relief prin 1- 6 puncte, gru-
pate `ntr-un anumit fel. Nev\z\torii pip\ie
puncte, cu ajutorul degetelor [i descoper\
textul. Braille a elaborat o metod\
asem\n\toare [i pentru scrierea notelor
muzicale.

Prof. ing. Vasile B~LI{
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CE FEL DE ANALFABE}I?
(Urmare din pag. 1)

Numero[i profesori de pe toate
treptele sistemului se pl`ng c\ elevii nu mai
`nva]\ ca alt\dat\, c\ nu mai manifest\
interes real [i consecvent pentru [tiin]a de

carte, neav`nd motiva]ia vreunui profit la
trecerea `n universul social- economic,
univers `n care tinerii v\d c\ le este foarte
bine celor ce nu s-au omor`t niciodat\ cu
`nv\]atul, ba chiar dispre]uiesc interesul
pentru cultur\. Pentru a repune lucrurile

pe f\ga[ul lor normal, socotim necesar\ o
reevaluare a atitudinii guvernan]ilor fa]\ de
cadrele didactice ca singurii speciali[ti
capabili s\ asigure nivelul de cultur\ al
na]iunii `n conformitate cu exigen]ele lumii
actuale.

(Urmare din num\rul
anterior)

nc\ o dat\ se
simte nevoia s\
ar\t\m c\ afir-
ma]ii, ca aceea
de mai sus, nu
trebuie `n]elese
ca o apologie a
violen]ei `n isto-
rie, ci este vorba
de o exagerare
menit\ s\ sublini -

eze cât de important\ este
vitalitatea unei na]iuni; c\
aceast\ vitalitate, la un
moment dat al istoriei -
`nceputul evului mediu -, s-a
manifestat `n form\ brutal\,
[i aceasta este o realitate,
care `i permite lui Cioran s\
creeze imagini stilistice
deosebit de sugestive.

Absen]a total\ a vitalit\]ii
`n istoria noastr\ ar putea s\
apar\ ca o afirma]ie eronat\.
Ea este exagerat\ cu sigu-
ran]\, dar Cioran are [i argu-
mente, care nu pot fi invali-
date `n totalitate. "Lipsurile
ini]iale ale României (caz tipic
de cultur\ cu o soart\
minor\) n-au fost corectate [i
compensate niciodat\ printr-o
iubire con[tient\ a puterii.
Dovad\? Ce viziune `n trecu-
tul nostru ne-a exagerat rolul
`n lume? S-a spus de atâtea
ori: am ap\rat latinitatea ([i
se citeaz\: o oaz\ de latini-
tate `n Balcani); un dig
`mpotriva slavismului,
ap\r\tori ai cre[tin\t\]ii;
p\str\tori ai tradi]iilor romane
etc. A]i `n]eles: am ap\rat [i
am p\strat. Se cheam\

aceasta destin? Na]iunile
mari au spintecat istoria `n
pornirea lor de a se afirma.
Dup\ fl\c\rile lor r\mâne o
dâr\ de foc `n lume, c\ci o
cultur\ mare seam\n\ unei
ofensive cosmice. Dar ce
r\mâne dup\ defensiva unei
culturi mici? Praf - dar nu de
pu[c\, pulbere, purtat\ de un
vânt de toamn\. Caut `n
zadar prim\vara culturilor
mici".

Acum este mai clar c\
Cioran nu este un detractor al
istoriei noastre, ci nu face
decât s\ arate - e drept, `n stil
personal - o alt\ realitate [i
anume, lipsa caracterului
ofensiv `n istoria noastr\. Nu
ne mândrim noi oare cu fap-
tul c\ niciodat\ `n istorie nu
ne-am atacat vecinii? Trebuie
`ns\ s\ recunoa[tem c\
defensiva are neajunsurile
sale, [i anume: nu aduce
nimic creator. Nimic r\u `n
aceasta dac\ te `mpaci cu
soarta unui popor mic, dar
trebuie s\-l `n]elegem [i pe
Cioran, care [i-a dorit altce-
va. "Noi nu spunem c\
str\daniile lui {tefan cel Mare
sau ale lui Mihai Viteazul sunt
lipsite de importan]\ [i de un
anumit dramatism. Ele n-au
dep\[it `ns\ caracterul unei
reac]ii de existen]\ [i n-au
`ntrecut, `ntru nimic, limitele
defensivei". {i mai dureros
este pentru autor c\
"România actual\, conti -
nuând o tradi]ie de o mie de
ani, nu poate concepe via]a
decât defensiv. E `ngrozitor!"

Constantin
GHERGHELESCU 

~
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~n numerele ante-
rioare au fost sem-
nalate anivers\rile
din octombrie: Gh.
Blaga, 1/1937; D.M.
C\dere, 4/1876;
Simion Purice,
4/1922; N.
Avadanei, 5/1945;
Petre Missir,
8/1856; I.A.

Neagoe, 11/1869; Evghenie
Humulescu, 14/1870; Virgil
Iancovici, 13/1900; Gh. }ig\u,
18/1944; D. Alma[, 19/1908;
H. Mih\ilescu, 21/1906; D.
Irimia, 21/1939; D.A.
Cornelson, 25/1901; Gh.
Bunghez, 26/1936; D. Ro[ca,
28/1930; {t. V`rgolici, 30/1843;
acad. Horia Scutaru, 30/1943.

l {i comemor\rile:
1/2000, Agr\pina Stupcanu;
14/1945, Leon Mrejeriu;
16/1853, Neonil Buzil\;
22/1933, Alexandru
{tef\nescu (nepotul lui A.
Vlahu]\); 30/1998, Vasile
M\rculescu.

l 1/1896, apare la P.
Neam] "Revista Societ\]ii
Corpului Didactic din jude]ul
Neam]", care la 15.X.1899 [i-a
luat numele "Prop\[irea",
ap\r`nd p`n\ `n 1903.

l 1/2005, s-au organizat
`n [colile nem]ene
ac]iuni de cultivare la
elevi a respectului fa]\
de b\tr`ni [i tradi]ii, fiind
"Ziua Interna]ional\ a
Persoanelor V`rstnice".

l 5/2005, de "Ziua
Interna]ional\ a Educa]iei", s-au
organizat ac]iuni specifice
legate [i de "Anul Educa]iei
pentru Cet\]enie
Democratic\".

l 11/1907, n. la
Grum\ze[ti, botanistul Mihai
R\v\ru], profesor universitar,
participant activ la congrese
interna]ionale; m. 18.I.1981.

l 13/1931, nem]eanul
Mihail Jora transmite la radio
eseul "Compozitorul Enescu",
`n cadrul emisiunii "Program
pentru [colari".

l 18/1952 n. la P. Neam],
profesorul Dumitru D\nu]
Ursache, doctor `n filosofie,
exeget al operei filosofice a lui
Lucian Blaga, cu lucr\ri apreci-
ate `n treptele `nalte ale
filosofiei române[ti.

l 22/1937, n. la R\chi]i,
jud. Boto[ani, h\ruitul profesor
de geografie Mihai Uliciuc, fost
competent inspector [colar [i
director al {colii Normale "Gh.
Asachi" cu remarcabile reali -
z\ri (1986- 2000).

l 26/1882, n. la Roman,
profesoara, poeta, publicista
Olimpia Oltea Teodoru; m.
martie 1961, la Sf. M\n\stire
V\ratec.

l 26/1928, n. la
Cr\c\oani, ilustrul biolog, prof.
univ. N. Fr\sinel.

Prof. Traian
CICOARE
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utorul lucr\rii men]ionate `n titlul de mai
sus, am dedus din context, este director
al Liceului Teoretic "Ion Creang\" din
capitala Moldovei de peste Prut [i b\nuim
c\ aceasta este teza cu care [i-a sus]inut
examenul de doctorat, av`nd `n vedere c\
pe foaia de titlu [i pe versoul acesteia s`nt
men]ionate c`teva nume: D. Patra[cu
(coordonator [tiin]ific), prof. univ. dr. Virgil
M`nd`canu, conf. univ. dr. Vasile Gh.
Cojocaru [i directorul Liceului "Gh.
Asachi" din Chi[in\u, Boris Volosat`i
(recenzen]i).

Cartea aceasta, pe care am primit-o la redac]ie
prin bun\voin]a domnului Valeriu Eutu[ianu,
pre[edintele Filialei Neam] a Asocia]iei Culturale "Pro
Basarabia [i Bucovina", editat\ `n 2003 (nu este pre-
cizat\ editura), purt`nd girul [tiin]ific al Universit\]ii
Pedagogice de Stat "Ion Creang\" din Chi[in\u, este
incitant\ [i de actualitate pentru actuala etap\ pe care
o parcurge `nv\]\m`ntul din Republica Moldova.

Cu tot respectul cuvenit muncii depuse de autor
pentru consultarea unei asemenea bibliografii, bogat\
`n titluri [i editat\ `n mai multe limbi, pentru elabo-
rarea textului [i ideile personale asupra problemei
puse `n discu]ie, nu putem trece cu vederea unele
"mici", s\ le numim, deficien]e, precum cele pe care le
punem pe seama celui care a realizat procesarea
computerizat\ (activitatea important\, a c\rei denu-
mire nu se scrie cu majuscule): scrierea numelui
autorului cu liter\ mic\ (guzgan), `n caseta cu
descrierea CSP; denumirea unor institu]ii (v. Liceul
(t)eoretic "Ion Creang\" [i (liceul "Gh.(eorghe)
Asachi" [.a.); punerea punctului dup\ titluri, dup\
localitatea [i anul apari]iei lucr\rii (v. p.1 [i p.3). Pe
l`ng\ acestea, la lectur\ am constatat unele "aspecte"
care, pentru vorbitorii limbii române literare vor fi cu
siguran]\ motiv de nedumerire. Iat\ c`teva mostre
care ne-au determinat s\ nu ne prefacem c\ nu le-am
observat: folosirea incorect\ a articolului posesiv- geni -
tival, folosire care d\ na[tere la dezacorduri grave ("...
ac]iuni coordonate a (sic!) unui `ntreg...", "... precum

[i n\zuin]ele elevilor [i a (sic!) comunit\]ii...", p. 12 [i
p. 94); utilizarea obsedant\ a unor automatisme din
vorbirea popular\, uneori `n construc]ii sintactice
apropiate (v. p. 15: "... elementul coezional (sic!) al
defini]iei [i concep]iei spre care a fost orientate
c\ut\rile noastre este anume (sic!) cultura. Anume
(sic) cultura `[i pune..." [i dup\ c`teva r`nduri:
"Consider\m c\ anume (sic!) acele elemente...");
folosirea unor regionalisme `n locuri [i cu sensuri
nepotrivite (v. p. 152: "... cadrele didactice s`nt, `n
temei (sic!), de sexul (sic!) feminin", sau definirea
[colii, la un moment dat: "o tind\ a bisericii"). La aces-
tea ad\ug\m doar c`teva construc]ii sintactice
curioase: "s\ introducem (sic!) atitudini"; "expunerea
de mai departe"; "trebuie de spus c\ anume" (iar
"anume"! [i folosirea verbului "a spune" la supin);
"drept (`n loc de "prin") cultur\ se sub`n]elege"; "...
schimb\rile din natur\ care aveau loc `n rezultatul (`n
locul formul\rii corecte "ca rezultat al") ac]iunii oame-
nilor". Ar mai fi de ad\ugat [i folosirea unor termeni
"construi]i" f\r\ a se ]ine seama de mijloacele de

`mbog\]ire a lexicului limbii române. Termeni care
devin "curiozit\]i" lingvistice: "dezvoltativ" (v. p. 28);
"coezional" (citat deja de noi), precum [i introducerea
nepotrivit\ a celor dou\ forme de plural ale substan-
tivului "nivel" ("nivele" [i "niveluri") sau a formelor de
"superlativ al superlativului" (v. "c`t mai plenar", "tot
mai actual\" [.a.)

Am putea continua cu citarea [i a altor "striden]e"
dar consider\m suficiente exemplele semnalate deja
pentru a conchide: `ntr-o lucrare `n care s`nt abordate
probleme privind modernizarea sistemului de
`nv\]\m`nt nu este admis\ folosirea limbii române
`ntr-o alt\ form\ a ei, alta, dec`t cea literar\, mai ales
c`nd se fac, precum [i `n lucrarea de fa]\, trimiteri la
o anumit\ ]inut\ academic\. A[a cum am mai spus [i
cu alt\ ocazie, c`nd am recenzat o carte tradus\ `n
limba român\, din limba francez\ de c\tre un intelec-
tual de la Chi[in\u, toate aceste "mici deficien]e" ar fi
evitate dac\ s-ar apela la un bun cunosc\tor al limbii
române literare.

Constantin TOM{A

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  EEDDUUCCAA}}IIOONNAALL::
CULTURA ORGANIZA}IONAL|

~N UNITATEA {COLAR|
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iti]i-v\ atent textele [i ori de
c`te ori da]i peste un fragment
despre care crede]i c\ este
extrem de reu[it, [terge]i-l.

Samuel JOHNSON

C`nd doi oameni se adun\
ca s\ scrie o carte e la fel ca
atunci c`nd trei persoane se
str`ng ca s\ fac\ un copil. Una
e `n plus.

George Bernard SHAW

Singura mea preten]ie de glorie lite -
rar\ e c\ pre vremuri `i f\ceam rost de
carne unei femei care a devenit soacra lui
T.S. Eliot.

Alan BENNETT

Dac\ vrei s\ te `mbog\]e[ti din scris,
scrie genul de lucruri pe care le prefer\
persoanele care `[i mi[c\ buzele c`nd `[i

citesc lor `n[ile. 
Don MARQUIS

Nici `n ruptul capului nu ave]i voie s\
s\ruta]i m`na care a scris "Ulise". A f\cut
o mul]ime de alte lucruri.

James

JOYCE

Poe]ii imaturi imit\; poe]ii maturi fur\.
T.S. ELIOT

Asta nu e o carte pe care s-o tot mu]i
de colo colo. Ar trebui aruncat\ cu toat\
for]a. 

Dorothy PARKER

Stau `n cea mai mic\ `nc\pere din
cas\. Am `n fa]\ recenzia dumitale. ~n
cur`nd o s-o am `n spate.

Max REGER

"Poemele lui Seth" vor fi ]inute minte
mult timp dup\ ce epopeile lui Homer [i
Virgiliu vor fi date uit\rii- dar nu mai
devreme.

Richard PORSON

Am lucrat toat\ ziua la ciorna unei
poezii. De diminea]\ am pus o virgul\, iar
dup\- mas\ am revenit [i am scos-o.

Oscar WILDE

Am citit o singur\ carte toat\ via]a, [i
anume "Col] Alb". E at`t de bun\, `nc`t nu
mi-am dat silin]a s\ mai citesc vreuna.

Nancy MITFORD
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Cel mai frumos
moment a fost
i n a u g u r a r e a
[colii. A fost o
bucurie imens\
s\ ne mut\m de
la {coala 4, unde
lucram `n 4
schimburi, `ntr-o
cl\dire nou\, cu
l a b o r a t o a r e ,
biblio tec\, sal\
de sport, sal\ de

festivit\]i  [i condi]ii exce-
lente", `[i aminte[te directorul
de acum, profesorul Ion
Aruxandei. "Apoi, fiecare an a
avut farmecul lui, realiz\rile [i
`mplinirile care ne-au f\cut s\
ne p\str\m optimismul.
Apari]ia sistemului Step by
Step a fost o noutate absolut\
pentru corpul profesoral [i
influen]ele se simt acum,
dup\ 5 ani, [i `n sistemul
tradi]ional, la modul c\ se
pune accent pe rela]ia dintre
cadrele didactice [i elevi, iar

copiii s`nt ajuta]i s\ fac\ tot ce
[tiu ei mai bine".

Ca `n orice institu]ie de
`nv\]\m`nt [i la {coala 10
regulile s`nt suverane, dar nu
aplicate rigid, cu acea dis-
tan]\ "clasic\" `ntre profesor
[i `nv\]\cel, ci bl`nd, ca `ntr-o
familie `n care fiecare are pro-

pria personalitate ce este
respectat\ de ceilal]i. ~n timp,
`nv\]\torii, profesorii [i elevii
au `nv\]at s\ formeze echipa
care le-a adus at`tea suc-
cese: olimpici na]ionali, pre-
mii la concursurile cultural-
artistice, la competi]iile inter-
na]ionale "Kangouru" [i
"Amitie Partage", la
"Preuniversitaria" (locul I la
cultur\ general\ `n 2003,

locul I la proba artistic\ `n
2004, locul II la cultur\ gene -
ral\ `n 2005), locurile I, II [i III
la faza na]ional\ a concursu-
lui "Europa de m`ine", 5
men]iuni la concursul de
matematic\ "Mircea
Costiniuc", dou\ medalii de
aur [i [apte de bronz la

Olimpiada francofoniei,
locurile I, II [i III la concursul
"Tinere condeie", foarte multe
premii la concursurile artistice
la care elevii s-au prezentat
cu dansuri, piese de teatru [i
chiar numere de circ bine
realizate. 

~n paralel cu instruirea
elevilor, fiecare cadru didactic
se ocup\ [i de propria-i

preg\tire. Mul]i dintre profe-
sori s`nt autori de articole de
specialitate, lucr\ri [tiin]ifice
[i participan]i la sim-
pozioanele na]ionale [i la cur-
surile de perfec]ionare. ~ncu-
nunarea eforturilor comune [i
dovada c\ echipa elevi-profe-
sori func]ioneaz\ impecabil,
se reg\sesc [i `n cele dou\
diplome ob]inute anul acesta,
de Zilele ora[ului, la Expo-
didactica.

Ce-[i dore[te corpul pro-
fesoral al {colii 10 este scris
simplu `ntr-un pliant aniver-
sar: "Ne dorim ca imaginea
[colii noastre s\ fie mai bine
promovat\, s\ creasc\ pres-
tigiul profesiunii de dasc\l, s\
creasc\ apetitul elevilor no[tri
pentru cunoa[tere,
schimb`ndu-[i astfel ati-
tudinea fa]\ de propria lor
devenire". 

Cristina MIRCEA 
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