
ânãra instituþie
Liceul de
Informaticã, înfi-
inþatã în 1990 ºi
creatã pe bazele
unei ºcoli ante-
rioare cu rezultate
meritorii, continuã
sã fie apreciatã din

2004 sub numele de Colegiu
Naþional de Informaticã.

Am optat pentru un nou
început în învãþãmântul
nemþean, care coincide cu
iniþierea schimbãrilor din soci-
etatea româneascã. Acesta
oferã deplina libertate ancorãrii
în prezent ºi deschiderii cãtre
viitor. Liceenii noºtri au astfel
ºansa de a-ºi dezvolta propriile
tradiþii, de a se consacra unor
domenii de pionierat ale
cunoaºterii ºi, mai ales, de a-ºi
crea propria identitate profe-
sional\ într-o lume mereu în

schimbare.
Deºi tineri, mulþi dintre

absolvenþii noºtri s-au afirmat
deja pe plan profesional, ca
specialiºti ai unor mari com-
panii sau iniþiatori ai propriilor
firme de IT, dar optând ºi pen-
tru administraþie publicã, sis-
tem bancar, justiþie,
învãþãmânt, medicinã, publici-
tate etc. ªcoala creeazã,
printr-o serioasã bazã de ele-
mente de culturã generalã,
suportul pentru realizarea pro-
priilor aspiraþii ale absol-
venþilor.

Ne dorim ca deschiderii
naþionale sã-i urmeze cea
internaþionalã. Calitatea activi -
tãþii de predare/învãþare, dez-
voltarea logisticii existente,
iniþierea ºi participarea la
proiectele ºi programele ºco-
lare naþionale ºi internaþionale
- atât în plan educaþional, cât ºi

cultural  (trupa de teatru,
dansuri, revista ºi Anuarul
ºcolii) - sunt câteva obiective
urmãrite pentru realizarea
scopului propus.

Director, prof. dr.
Daniela NEAMÞU
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omnule Gabriel Plosc\, `n `nceputul discu]iei
noastre, vreau s\ v\ rog s\ v\ prezenta]i, s\ [tie
toat\ lumea cu cine stau de vorb\.

- Sunt lider de sindicat la Grupul {colar
Materiale de Construc]ii din Roman, de unde
provin, lider de zon\ pentru zona Roman,
vicepre[edinte al Sindicatului Liber al Lucr\torilor
din ~nv\]\mânt [i Cercetare {tiin]ific\ Neam],
vicepre[edinte al FSLLICS, pre[edintele Uniunii
Jude]ene Neam] a Sindicatelor Democratice, care
]ine de Confedera]ia Sindicatelor Democratice din
România, `n care sunt membru al Biroului

Executiv.
- Mi se pare o activitate foarte bogat\.
- Putem vorbi [i de altele, din punct de vedere profesio -

nal. R\mânând, `ns\, `n sfera sindical\, mai sunt reprezent\ri,
`n calitate de lider, `n Consiliul Consultativ al Agen]iei
Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\, membru `n Comisia
de autorizare a furnizorilor formare profesional\ pentru adul]i.

1 DECEMBRIE
1918-

ZIUA
MÂNTUIRII
{I A UNIRII
~NTREGULUI

NEAM
ROMÂNESC

a 1 decembrie
2005 ne
a d u c e m
aminte, cu ve -
nera]ie [i
recuno[t in]\,
de f\uritorii
Marii Uniri de la
1918. Ziua de 1
decembrie nu

trebuie s\ r\mân\ doar o
zi comemorativ\, ci trebuie
s\ fie o zi de angajament,
a[a `ncât cei ce ne
ad\postim sub arborele
libert\]ii, udat cu sângele
`nainta[ilor c\zu]i sub
drapelul ]\rii [i sub stindar-
dul crucii, al credin]ei
str\mo[e[ti, s\ avem t\ria
de a-i urma pe `nainta[i.

Iat\ câteva contribu]ii
ale clerului roma[can la
e v e n i m e n t e l e
premerg\toare Marii Uniri
de la 1918.

Imediat dup\ mobi-
lizarea armatei române
(august 1916), prefectul
jude]ului Roman, George
Capri, adresa o scrisoare
tuturor cet\]enilor din
zon\, cu titlul "Apel [i sfa-
turi c\tre public", `ndem-
nând clerul [i intelectualii
s\ fie cu luare aminte la
conflagra]ia mondial\,
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APOSTOLUL

UN NOU
~NCEPUT

PLEDOARIE PENTRU SENS
i au venit din nou zile de
pove[ti. De data aceasta
pove[ti adev\rate. A fost
greva demnit\]ii [i genero -
zit\]ii apostolilor. Au stat `n
picioare dasc\lii neamului
românesc nu neap\rat pen-
tru bani, de[i ace[tia, trebuie
s\ recunoa[tem, nu ne dau
afar\ din cas\. 

Am avut cu to]ii nevoie de aceast\
baie de cur\]enie [i sinceritate. S-au

ales unii de al]ii, cei cura]i au r\mas `n
picioare pân\ la cap\t. Unii n\scu]i
apleca]i au r\mas dintru `nceput `n
aceea[i pozi]ie, al]ii s-au aplecat dup\
sfaturi sau dup\ pofta inimii. Cei mai
mul]i au r\mas `ns\ `n picioare, drep]i [i
puri ca prima z\pad\ adus\ de 1
decembrie peste neamul românesc.
Peste toate, cred c\ am mai câ[tigat `n
for]\ [i unitate. R\d\cinile noastre s-au
`nfipt mai puternic `n spiritualitatea atât
de friabil\ a românilor de ast\zi,

ajungând `n solul trainic al sevelor pri-
mare.

Vocea noastr\ este din ce `n ce mai
puternic\ [i cu un timbru `nalt, un
`nv\]\mânt de calitate pe linia
`nainta[ilor no[tri, recunoscut [i apreci-
at `ntr-o Europ\ unit\, `n care criteriile
axiologice s\ fie singurele care s\
a[eze oamenii la locul lor [i la salariul
pe care `l merit\.

Acestea sunt rezultatele superioare
ale Grevei Generale, iar pentru viitor,

vom milita [i mai serios [i vom ac]iona
[i mai ferm pentru ca acest sens funda-
mental al ̀ nv\]\mântului s\ fie ̀ n]eles [i
de p\rin]i, [i de copii [i chiar de cei mai
`nc\p\]âna]i politicieni.

Biroul operativ al
SLLICS Neam]

Secretar general,
prof. {tefan CORNEANU

{

Preot Florin TUS-
CANU, Protopop

al Romanului
(Continuare

`n pag. 2)
A consemnat Mircea ZAHARIA

(Continuare `n pag. 3)

L

“ESTE FOARTE GREU
S| TE BA}I CU UN
ADVERSAR LIPSIT
DE FAIR-PLAY”

pag. 6 - 7

Ur\ri de an nou
N\d\jduim ca lumina dragostei

[i a bucuriei, adus\ prin
S\rb\toarea Na[terii Domnului, s\
v\ `nc\lzeasc\ sufletele domniilor
voastre [i ale celor dragi, readucân-
du-v\ speran]a unui an mai bun.
Onestitatea [i demnitatea- blazon al
noble]ei suflete[ti [i generozit\]ii
voastre- v\ `nal]\ deasupra
str\lucirii argin]ilor ce vi s-au
refuzat.

Cu prilejul s\rb\torilor de iarn\,
v\ dorim din toat\ inima s\n\tate,
bucurii [i `mplinirea dorin]elor
viitoare.

La mul]i ani!
Biroul operativ

al SLLICS Neam]
Pre[edinte, Florin Florescu



c\ci se hot\r\[te soarta neamului
nostru, care vrea s\ triasc\ liber,
`ntr-o Românie mare".

Acelea[i `ndemnuri le adresa
clerului roma[can [i credincio[ilor
Episcopiei Romanului episcopul
Teodosie Atanasiu, printr-o
scrisoare pastoral\, `n care spunea:
"Tr\im timpuri de m\rire a
str\mo[ilor, tr\im timpuri de glorie a
istoriei, c\ci fiii no[tri, `narma]i cu
sabia `n mân\ [i cu credin]a `n

suflet, au plecat la hotare pentru ap\rarea [i

`ntregirea neamului".
~n primul r\zboi mondial, au participat,

al\turi de osta[ii români, 252 de preo]i din
Episcopia Romanului: 147 de preo]i au fost
avansa]i la diferite grade militare, 26 demobi-
liza]i, 46 disp\ru]i, iar 5 au murit pe câmpul de
lupt\ cu crucea `n mân\.

Cu pu]in timp `nainte de actul Unirii de la 1
decembrie 1918, episcopul Romanului,
Teodosie Atanasiu, a trimis scrisori pastorale
supu[ilor s\i, iar pe 4 noiembrie, `n bisericile
Romanului,  s-au f\cut rug\ciuni de mul]umire,
c\ci "Dumnezeu ne-a `nvrednicit s\ tr\im aces-

te clipe mari, h\r\zindu-ne putin]a de a vedea
grupându-se sub tricolorul românesc pe to]i fiii
neamului".

Aceast\ "sfânt\ zi a drept\]ii" a devenit
Ziua Na]ional\ a românilor, `ncununând
ostenelile de veacuri ale acestui neam, care a
suferit `n t\cere, purtându-[i cu demnitate
crucea `n istorie, p\strând aprins\ candela
credin]ei sale [i n\dejdea `n izbând\, "reu[ind
la 1 decembrie 1918 adunarea sub un singur
sceptru a ceea ce timpul a desp\r]it vremelnic".

iceul de Art\ "Victor
Brauner" din Piatra Neam]
a fost din nou gazda
Concursului na]ional de
interpretare muzical\,
v o c a l - i n s t r u m e n t a l \
"Emanuel Elenescu". Cea
de-a XV-a edi]ie a acestui
concurs a avt loc `n perioa-
da 2-4 decembrie. P`n\
acum trei ani concursul a
fost unul de nivel jude]ean,

extinz`ndu-se apoi la nivelul zonei
Moldova [i devenind, de anul trecut,
unul na]ional. 

"Prin aceast\ manifestare form\m interpre]ii [i
creatorii de m`ine, ambasadori ce poart\ tradi]iile
culturale [i spirituale nem]ene. La nivelul [colilor [i
liceelor de muzic\ acest concurs are caracter de
unicat, deoarece pe l`ng\ instrumentele de suflat [i
canto clasic, punem `n valoare muzica [i instru-
mentele populare", a declarat organizatorul con-
cursului, prof. Mihai Albu, directorul liceului gazd\. 

Concursul s-a desf\[urat pe 3
sec]iuni: instrumente de suflat [i
percu]ie, canto clasic [i instru-
mente populare [i canto popular.
La aceast\ edi]ie au participat 150
de concuren]i din ]ar\ [i din
Republica Moldova. 
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Juriul concursului a fost for-
mat din: conf.univ. dr. Cristian
Misievici, prorector al Academiei
de Muzic\ "Gheorghe Dima" din

Cluj - pre[edinte de onoare; prof. univ. dr. Grigore
Pop de la aceea[i academie - pre[edinte; prof.
Lumini]a Moscalu, director adjunct al gazdelor -
vicepre[edinte; prof. Cristina Popa a asigurat se -
cretariatul concursului. Pentru fiecare sec]iune a
concursului a existat c`te o comisie format\ din trei
profesori cu experien]\ competi]ional\. 

Talentul [i virtuozitatea multora dintre partici-

pan]i au fost r\spl\tite cu 36 de premii I, 28 de pre-
mii II, 26 de premii III [i 16 men]iuni. Dup\ festivi-
tatea de premiere ce a avut loc duminic\, 4
decembrie, `n Sala studio "Theodor Macarie" a
liceului gazd\ a manifest\rii, cei mai buni dintre
premian]i au `nc`ntat audien]a cu un concert de
gal\. 
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Prof. univ. dr. Grigore Pop, pre[edintele juriu-
lui, ne-a declarat despre acest concurs, pe care-l
prezideaz\ de trei ani: "Este a treia edi]ie `n
aceast\ formul\ `n care toate instrumentele de
suflat, de percu]ie, `mpreun\ cu canto clasic [i
instrumentele populare s`nt puse `n valoare de
participan]i valoro[i [i talenta]i. Participarea este
semnificativ\, avem reprezentan]i [i din Chi[in\u
aproape la toate instrumentele. Nivelul este `n
cre[tere de la an la an, o anumit\ selec]ie se face
[i `n cadrul [colilor [i liceelor de unde provin copi-
ii. Este singurul concurs cu o reprezentare total\ a
acestor instrumente la nivel na]ional. Juriul a fost,
este [i va fi `n continuare format din personalit\]ile

cele mai reprezentative ale `nv\]\m`ntului superior
[i preuniverstar. Organizarea este bun\ cu
tendin]e spre foarte bine. Cei mai buni dintre con-
curen]i au fost selecta]i pentru spectacolul de gal\
ce a `ncheiat fulminant concursul".

Pre[edintele de onoare al juriului, conf. univ.
dr. Cristian Misievici, apreciaz\ calitatea acestui
concurs: "Este pentru mine reconfortant [i stimula-
tiv s\ v\d cum, prin str\dania unei m`ini de oameni
pasiona]i ce s`nt profesorii Liceului de Art\ Victor
Brauner din Piatra Neam], se reu[e[te pentru
c`teva zile a se instala un climat de mare emula]ie,
ai c\rui principali beneficiari s`nt copiii de la liceele
de muzic\ din ]ar\ [i din Republica Moldova. Cred
c\ lucrul acesta reprezint\ un c`[tig chiar mai mare
dec`t premiile pe care, cu generozitate, le ofer\
organizatorii. Este un lucru rar [i pilduitor pentru
noi to]i [i doresc acestei ini]iative minunate s\
creasc\ [i s\ `nfloreasc\ an de an, edi]ie de
edi]ie".

Angela BRUDARU
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\scut\ la 1 iunie
1990, `n ora[ul
Roman,  atleta
BIANCA PERIE a
devenit, la 15 ani, o
mesager\ a sportu-
lui din cadrul
Liceului cu Program
Sportiv Roman. Nu
[tiu dac\ a visat vreo-
dat\ s\ devin\ o

sportiv\ care s\ treac\
grani]ele României. Dar, ajuns\
`n clasa a cincea la acest liceu,
selectat\ de c\tre domnul pro-
fesor Lucic\ Cuco[, a `nceput
antrenamentele. Nu a fost u[or,
a[a cum afirm\ Bianca, chiar a
vrut s\ renun]e. Au `nceput,
`ns\, particip\rile la concursuri
[i iat\ c\ `n clasa a VI-a a
c`[tigat o competi]ie la prima sa
participare. De aici a `nceput
totul. Concursuri na]ionale,

deplas\ri `n ]ar\, antrenamente
zilnice [i nu u[oare [i, s\ nu
uit\m, activit\]i [colare.

Bianca s-a remarcat la
toate concursurile la care a fost
prezent\ [i au urmat, firesc,
cooptarea `n lotul na]ional [i
lungile cantonamente la
Snagov. 

Dup\ zeci de competi]ii [i
medalii, Bianca Perie a concu-
rat, anul acesta, la
Campionatele Mondiale din
Maroc. La o temperatur\ de 50
de grade la umbr\,
roma[canca a devenit cam-
pioan\ mondial\ de junioare II
`n proba de aruncare a cioca -
nului. Cine ar fi crezut acest
lucru? Cum a reu[it aceast\
performan]\? Prin munc\,
r\spunde Bianca.

Dup\ acest rezultat, t`n\ra
atlet\ roma[can\ a fost coop-

tat\ `n lotul olimpic pentru
Jocurile Olimpice din 2008, de
la Beijing. Sportiva de la LPS
Roman merit\, a[adar, titlul de
"ambasador" sportiv.

Prof. Valerian
PERC|
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“

UNUL PLEAC|, ALTUL VINE...

eria s\rb\torilor
de iarn\ se
deschide la 30
noiembrie, cu
p r a z n i c u l
S f â n t u l u i
Andrei, unul
dintre apostolii
care au r\spân-
dit cre[tinismul
`n ]inuturile
dacice. Cu

aceast\ dat\, iarna `[i intr\
`n drepturile ei, nu doar cli-
matice, ci [i fabuloase.
Noaptea din ajunul
Sfântului Andrei g\zduie[te
`n via]a ]\ranului român o
serie de practici de ap\rare,
menite s\ alunge strigoii,
for]ele malefice, v\zute [i
nev\zute, din jurul oame-
nilor. Tot `n aceast\ noapte,
gospodarii aduc `n cas\ [i
pun la `ncol]it boabe de
grâu [i crengu]e de vi[in, ce
vor `nflori pân\ la Anul Nou,
anun]ând rodnicia pentru
viitorul an.

Atmosfera Cr\ciunului
[i a Anului Nou este prefi -
gurat\ [i declan[at\ de o
s\rb\toare intrat\
emo]ional `n universul copi-
ilor: Sfântul Nicolae, pe 6
decembrie. Mo[ Nicolae
vine cu daruri pentru cei
mici, l\sate discret `n
ghetu]ele aranjate seara, cu

grij\, `n a[teptarea mo[ului.
Pentru noi, românii,

ziua de 6 decembrie este [i
data care marcheaz\
`nceperea propriu-zis\ a
preg\tirilor de Cr\ciun.
Urmeaz\ `n aceast\
perioad\ preg\tirea colin -
d\torilor, ei devenind ni[te
ur\tori de bun augur pentru
gazde. Textul colindelor [i
vechimea lor ne transpun `n
vremurile str\vechi ale
p\storitului [i vân\torii. Ca
piese muzicale, colindele se
disting prin refrene incon-
fundabile, precum "Florile
dalbe, flori de m\r".

Urmeaz\ Plugul,
Plugu[orul, obicei denumit
dup\ numele unora din
obiectele purtate [i folosite
`n alaiul de ur\tori- copii sau
fl\c\i- `n ajunul Anului Nou.

Prima s\pt\mân\ din
ianuarie este marcat\ de
dou\ importante s\rb\tori
cre[tine[ti: Boboteaza [i
Sfântul Ion, s\rb\tori ce vor
`ncheia ciclul s\rb\torilor de
iarn\.

Acum, la `nceputul
s\rb\torilor de iarn\, prin
paginile revistei Apostolul,
ur\m tuturor cadrelor didac-
tice un sincer "La mul]i ani!"
cu s\n\tate.

Subredac]ia
Roman

S
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Concursul na]ional de interpretare muzical\ "Emanuel Elenescu"

1 DECEM-
BRIE - ~N
CETATEA
ROMANU-

LUI
Ciclul de manifest\ri dedi-

cate Zilei Na]ionale a fost
organizat de Complexul
Muzeal Jude]ean Neam],
Muzeul de Istorie Roman, `n
colaborare cu Muzeul de art\
Roman [i Societatea Cultural\
"Roman Mu[at". Miercuri, 30
noiembrie 2005, a avut loc
simpozionul "1 Decembrie-
Ziua Na]ional\ a României",
care a reunit profesori de isto-
rie [i muzeografi. Prin lucr\rile
lor, participan]ii au urm\rit s\
pun\ `n valoare aspecte din
trecutul istoric premerg\tor
Marii Uniri.

Joi, 1 decembrie, a fost
organizat\ o sesiune de refe -
rate, la care elevii de la
Colegiul Roman Vod\,
Colegiul Tehnic Miron Costin,
Liceul Franciscan, Liceul
Ortodox "Sfântul Gheorghe",
sub `ndrumarea profesorilor
Mihai Ciocan, Monica
Pascariu, Mariana Cristea [i
Petru Flenchea, [i-au demon-
strat preocup\rile deosebite
pentru istoria românilor.

Al\turi de ei au fost colegii
din Subredac]ia Roman a
revistei Apostolul.

V. P.

"LIMBA NOASTR|-I
O COMOAR|..." ormula sacramental\ a evului mediu-

Regele este mort. Tr\iasc\ regele!- se
poate foarte bine aplica [i azi, ca o idee
de continuitate `n func]iile de conducere.
A plecat un ministru, vine altul, sau cu o
formul\ mai sintetic\, având caracter
popular, "unul pleac\, altul vine". Noi, cei
de jos, ca ni[te martori vigilen]i ai
`nv\]\mântului românesc [i ca profesori,
avem dreptul [i chiar datoria s\ aducem
omagiul celor care pleac\ [i s\ ̀ i salut\m

pe cei care vin.
Cele câteva luni de ministeriat ale domnului

Miclea nu [tim dac\ au fost foarte dificile. Descris, la
`nceput, ca un ministru cult, ambi]ios, cu viziune `n

reformarea `nv\]\mântului românesc, domnul mi -
nistru a avut curajul s\ `ncerce s\ reformeze o
reform\ imperfect\, dar f\r\ s\-[i duc\ proiectele la
bun sfâr[it.

Sper\m ca domnul Mihail H\rd\u, actualul
minis tru al Educa]iei, adus la conducerea
Ministerului `ntr-un moment de criz\, s\ confirme
a[tept\rile [i speran]ele cadrelor didactice. Dac\
printre obiectivele domniei sale ar fi redresarea
`nv\]\mântului preuniversitar [i ar da o maxim\
aten]ie `nv\]\mântului de la sate, care se afl\ `n
mare suferin]\, atunci putem afirma: iat\ ministrul
mult a[teptat!

Prof. Valerian PERC|
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"AMBASADOR" LA 15 ANI



(Urmare din pag. 1)

n afara activit\]ii sindicale,
mai sunt membru `n
Consiliul de Administra]ie al
Casei de Cultur\ din
Roman [i `n Comisia de
specialitate de chimie
industrial\.

- Pentru dumneavoas-
tr\, ca lider de sindicat, a
existat un an extrem de
complicat, un an greu,
foarte greu. Dac\ ne

gândim la ce s-a `ntâmplat dup\ decem-
brie '89, cu excep]ia mineriadelor, care
au fost ni[te mi[c\ri de mas\, din câte
[tiu, nu au existat manifest\ri sindicale de
amploarea grevei generale a sindicatelor
din `nv\]\mânt.

- A mai fost o ac]iune foarte mare, `n
anul 2000, când am avut o grev\ de 37
de zile. Au fost, practic, cinci s\pt\mâni.
Ca intensitate, `ns\, cred c\ greva din
acest an a dep\[it-o pe cea din 2000.
Vorbesc  de   intensitatea  lucrurilor care
s-au `ntâmplat.

- Fiind o grev\ organizat\ de patru
Federa]ii sindicale, fiecare dintre ele
având statut propriu, op]iuni proprii, cum
s-a reu[it s\ fie netezite asperit\]ile, pen-
tru g\sirea unei direc]ii comune?

- Cred c\ ar fi bine s\ spunem, `n
câteva cuvinte, care sunt aceste patru
Federa]ii. Este vorba despre Federa]ia
Sindicatelor Libere din ~nv\]\mânt, la
care este afiliat [i sindicatul din
`nv\]\mântul nem]ean. Este cea mai
mare Federa]ie, care num\r\ circa
175000 de membri. Urmeaz\ Federa]ia
Spiru Haret, care s-a format prin
desprindere, `n 1994, din Federa]ia noas-
tr\, [i care are ca pre[edinte pe domnul
Gheorghe Isvoranu. A treia este
Federa]ia Educa]iei Na]ionale, care are
ca lider pe domnul C\t\lin Croitoru. Toate
acestea reprezint\ `nv\]\mântul preuni-
versitar. Cea de a patra, Alma Mater, cu
domnul R\zvan Bobulescu ca lider,
reprezint\ `nv\]\mântul universitar. Noi
am mai colaborat [i `n alte situa]ii de con-
flict, uneori mai bine, alteori mai pu]in
bine. 

- {i cum a]i reu[it s\ comunica]i?
- ~nc\ din toamna anului trecut, dar [i

pe parcursul altor ac]iuni, s-a v\zut c\,
având acelea[i obiective, trebuie s\ fim
`mpreun\. Asperit\]ile au privit modali-
tatea prin care doream s\ ajungem la
obiectivele comune. Unii doreau ac]iuni
radicale, al]ii doreau s\ ob]inem cât mai
multe rezultate la masa negocierilor. ~n
ideea Federa]iei noastre, s-a cam dus
sindicalismul b\tutului cu pumnul ̀ n mas\

[i trebuie f\cut mai mult, un sindicalism al
negocierii. Acest lucru este posibil atunci
când partenerii sociali se respect\ unii pe
ceilal]i. Or, din punctul acesta de vedere,
m-am convins c\ Guvernul a r\mas cori-
gent mai de fiecare dat\. Este foarte greu
s\ te "ba]i" cu un adversar care este lipsit
de fair-play, care nu respect\ nici o
regul\. ~n aceste condi]ii, `nc\ din
toamn\, am `nceput, Birourile
Federa]iilor, s\ facem `ntruniri comune,
atunci când ap\reau anumite situa]ii de
interes general, pe care nu le puteam
rezolva. Cele mai dese au fost `ntâlnirile
cu Biroul de la Spiru Haret [i cu Alma
Mater. Mai pu]ine au fost cu FEN [i nu a[
vrea s\-i jignesc pe colegii mei, dar `[i
schimb\ opiniile foarte des.

- A[adar, obiective comune, mijloace
diferite.

- Exact, calea de a rezolva era v\zut\
diferit. Or, sar de la una la alta, ne-au `ntre-
bat actualii guvernan]i de ce nu am f\cut
greve la fel de mari `n 2004, 2003 sau `n
2002. R\spunsul este foarte simplu.
Fiindc\ `n nici unul din ace[ti ani nu am
fost a[a de tare lovi]i ca acum. 

Niciodat\ nu s-a `ntâmplat ce s-a
`ntâmplat anul acesta. De[i actualii
guvernan]i s-au plâns c\ ei trebuie s\
guverneze cu un buget f\cut de al]ii,
vreau s\ reamintesc c\ atunci când se
vota bugetul pe 2005, noi tremuram `n
fa]a Parlamentului cerând acordarea a 6
la sut\ din Produsul Intern Brut. Era
`nceputul lui noiembrie 2004 [i noi avu -
seser\m, `n octombrie 2003, o campanie
de strângere de semn\turi pentru ca
ini]iativa noastr\ legislativ\ s\ fie
dezb\tut\ de Parlament. Erau necesare
vreo sut\ de mii de semn\tori, iar noi am
strâns dublu. ~n Camera Deputa]ilor a tre-
cut, dar prin faptul c\ nu a fost pus\ `n
discu]ie, a fost un fel de aprobare tacit\,
a fost `nmormântat\. 

~n timp ce noi f\ceam lobby `n fa]a
Parlamentului, bugetul pe 2005 a trecut
fulger\tor. Actuala guvernare, pe atunci
`n opozi]ie, nu avea cum s\ schimbe
lucrurile prin vot.

- Dar erau acolo, erau `n cuno[tin]\
de cauz\.

- Erau acolo, dar erau ocupa]i mai
mult de alegerile care se apropiau. 

La `nceputul lui 2005, afl\m cu
stupoare, de[i era prev\zut\ `n buget, c\
noi nu intr\m cu indexare. Alte categorii
bugetare primesc, `nv\]\mântul nu. I-am
dat `n judecat\ atunci pe guvernan]i,
ceea ce i-a determinat ca, de la 1 martie,
s\ ni se acorde [i nou\ indexarea, `n
dou\ tran[e. Se mai gândesc domnii de
la guvernare [i hot\r\sc ca, pentru a face
anumite economii, s\ nu mai primim, de

la 1 iunie, premiul acela de 2 la sut\ [i nici
a doua tran[\ de indexare, de la 1
octombrie. 

Sigur, sindicatele au luat pozi]ie, au
fost mitinguri, pichet\ri. Guvernan]ii au
revenit [i au acordat  indexarea, dar eu
cred c\ nu neap\rat ca urmare a
ac]iunilor noastre, cât a temerii c\ se vor
organiza alegeri anticipate [i ei [tiau c\
au avut un sprijin deosebit `n cancelarii. 

~mi amintesc [i de campania dus\
`mpotriva noastr\, pe motiv c\ facem
evaziune fiscal\. Apoi, au schimbat
metodologia de plat\ `n timpul exame -
nelor na]ionale. Normal [i corect era s\
se spun\ `nainte c`]i bani vor primi profe-
sorii, nu s\ schimbe regulile `n timpul
jocului. Trecuse deja capacitatea când ei
au venit cu alt\ metodologie de plat\.

- Asta ce `nseamn\, un ministru al
Educa]iei slab, sau o politic\ financiar\
descurcat\ cum vrea Dumnezeu?

- P\rerea mea este c\ e vorba
despre incompeten]\ [i nu neap\rat a
ministrului nostru. E vorba despre o
incompeten]\ politic\, dac\ vre]i. Politica
acestui Guvern era una gre[it\.

Revenind la mi[c\rile sindicale, pe
12 septembrie organiz\m un miting
`mpreun\, FSLI [i Federa]ia Spiru Haret,
`n fa]a Ministerului. Mai târziu, orga-
nizeaz\ ac]iuni de protest FEN. Ne d\m
seama din nou, `ns\, c\ nu putem decât
`mpreun\. Atunci, se `ncheie un acord
`ntre cele patru Federa]ii, `n care se
vorbe[te c\ numai `mpreun\ o s\ deci-
dem toate ac]iunile noastre. Ceea ce s-a
[i `ntâmplat, pentru prima oar\ `n istoria
mi[c\rii sindicale din `nv\]\mânt. 

- Am v\zut, de altfel, `ntr-un comuni-
cat comun al celor patru Federa]ii, pre-
cizarea c\ au `nceput `mpreun\ acest
protest [i `l vor `ncheia `mpreun\.

- ~ntr-adev\r, acordul dintre noi asta
spunea, chiar dac\ la un moment dat, `n
interiorul unei Federa]ii, este un alt pro-
cent pentru continuarea sau nu a grevei. 

- Mi se pare un câ[tig important c\ a]i
reu[it s\ r\mâne]i `mpreun\ pân\ la
sfâr[it.

- Este extraordinar . V\ rog s\ m\
crede]i, eu nu [tiu cu ce procent s-a
renun]at la grev\ de c\tre celelalte
Federa]ii. ~l [tiu numai pe al Federa]iei
noastre. {i nici ceilal]i nu au fost intere-
sa]i. ~n orice caz, noi coborâser\m sub 50
la sut\, categoric. Dac\ membrii no[tri
vroiau s\ continu\m greva, o continuam.

Greva este, `ns\, un lucru foarte grav
pentru to]i. ~n primul rând pentru cei care
o fac, dar [i pentru cei care suport\ con-
secin]ele, `n cazul nostru elevii. 

- De ce a]i ajuns, totu[i, la aceast\
form\ de protest?

- Consider c\, dac\ Guvernul ar fi
avut respect fa]\ de partenerii sociali,
dac\ ar fi dovedit c\ vrea s\ respecte
institu]iile europene, create [i la noi, `n
ideea ader\rii, aceast\ grev\ nu ar fi exis -
tat. Sunt Comisii de dialog social, dar anul
acesta nu au func]ionat aproape deloc,
de[i exist\ la nivel de Prefectur\, de unde
puteam transmite semnale de
nemul]umire, la nivelul Ministerului de
Finan]e, Ministerului Educa]iei. Acolo
puteau fi negociate prevederile bugetare
pentru noi, cum spune legea. Exist\
Consiliul Economic [i Social, o institu]ie
de sorginte european\, care d\ aviz, con-
sultativ e drept, pentru toate proiectele de
lege. ~n ciuda promisiunilor primului
minis tru, proiectul s-a dus direct la
Parlament, f\r\ s\ treac\ prin acest CES.
Nici nu pot s\ calific acest gest. 

- Cei mai mul]i dasc\li au riscat [i au
intrat `n grev\, indiferent de consecin]e,
dar au fost unii care au stat `n cancelarie
f\r\ s\ se implice [i se bucur\, acum, de
acelea[i drepturi. Nu exist\ nici o form\
de a diferen]ia, salarial, cele dou\ cate-
gorii, dup\ un astfel de protest? 

- Rezultatele unei greve nu se
r\sfrâng numai asupra membrilor de
sindicat [i a celor care ader\ la o astfel de
ac]iune. Am dorit de foarte multe ori s\
schimb\m legisla]ia, dar puterea decide.
Nu a existat voin]\ politic\ `n acest sens.
Sunt cele mai dese repro[uri pe care ni le
fac membrii no[tri de sindicat [i pe bun\
dreptate. De ce toat\ lumea trebuie s\
beneficieze ceea ce ob]inem noi, f\r\ ca
to]i s\ se implice? Le dau dreptate. O s\
`ncerc\m, `n continuare, s\ modific\m
aceast\ legisla]ie, `n ideea c\ nu este
corect. Contractele colective de munc\,
negociate de reprezentan]ii sindicatelor,
stau la baza contractelor individuale de
munc\. Totu[i, [i cei care nu sunt membri
de sindicat pot beneficia de prevederile
contractului colectiv la nivel na]ional, cu o
condi]ie, s\ pl\teasc\ [i ei o sum\, cât
reprezint\ cotiza]ia noastr\ de sindicat.
De cele mai multe ori nici acest lucru nu
se `ntâmpl\. 

Cred c\ ceea ce ne lipse[te este
aceast\ con[tiin]\ sindical\ sau cultur\
organiza]ional\, cum i se spune acum.
Noi trebuie s\ gr\bim pasul pu]in [i s\
con[tientiz\m dou\ principii. Ca membru
de sindicat, pe lâng\ drepturi, am anu-
mite `ndatoriri, iar una dintre obliga]ii este
participarea la ac]iunile ini]iate de sindi-
cat. Al doilea principiu, unul elementar al
democra]iei, este c\ minoritatea trebuie
s\ se supun\ majorit\]ii. Foarte mul]i din-
tre noi s-au pref\cut c\ nu le cunosc.

- Despre participarea la grev\, ce ne
pute]i spune?

- Vreau s\ precizez, `ntâi, c\ a
func]ionat extraordinar, pân\ la un anumit
nivel, principiul democratic al consult\rii
`n permanen]\ a op]iunilor membrilor de
sindicat. Noi am creat cadrul de
desf\[urare a acestei ac]iuni care
`nseamn\ greva [i i-am `ntrebat pe
oameni dac\ o doresc. ~n momentul când
am avut majoritatea, ne-am dus la
Bucure[ti, am fost `ntreba]i, am ridicat
mâna [i am spus da, Neam]ul intr\ `n
grev\ cu 72 la sut\. Dup\ fiecare etap\ a
negocierilor, când mai ob]ineam câte o
firimitur\, s-a mai `ncheiat un acord, au
fost noi consult\ri. A fost o procedur\ mai
greoaie, dar a existat permanent comuni-
care. Am f\cut, astfel, doar ce au dorit
membrii no[tri de sindicat. 

- V-a]i sim]it manipulat politic?
- Nici un moment, eu, ca lider de

zon\, colegii mei, liderii din unit\]ile de
`nv\]\mânt, nu ne-am sim]it `n vreun fel
implica]i politic, manipula]i. Acelea[i
lucruri care s-au `ntâmplat acum, adic\,
pe de o parte, aprobarea, s\ zic, a
ac]iunilor noastre de c\tre opozi]ie, [i
dezaprobarea, pe de alt\ parte, a guver-
nan]ilor, le-am sim]it când actuala
guvernare era `n opozi]ie, iar actuala
opozi]ie era la putere. 

Noi facem numai politic\ sindical\,
care s\ rezolve problemele membrilor
no[tri de sindicat. Personal, dac\ un par-
tid este la guvernare [i ne respect\ drep-
turile stabilite prin lege, dac\ este bine
inten]ionat [i `n favoarea educa]iei, `l
sus]in.

- La sfâr[it de an, ce vre]i s\ le trans-
mite]i membrilor de sindicat?

- Le mul]umim mult celor care au
f\cut ca, `n jude]ul Neam], greva s\ nu se
sting\. Datorit\ unor colegi de-ai no[tri,
cei de la liceul din Bicaz, Economic Piatra
Neam], Colegiul Na]ional Petru Rare[,
Colegiul Ion Creang\, Colegiul {tefan cel
Mare, {coala 26 Piatra Neam], Colegiul
de Informatic\, {colile 3 Piatra Neam],
R\uce[ti, Târpe[ti, Ruginoasa, Tg.
Neam], LPS Roman, Gr. {c. Materiale de
Construc]ii Roman, Colegiul Roman
Vod\, {colile 4 Roman, Trife[ti, aici au
fost nucleele cele mai puternice. Prin
exemplul lor, au ridicat moralul celorlal]i.
Am avut unele [coli care au revenit la
grev\ dup\ ce renun]aser\. Le mul]umim
acestor colegi pentru demnitatea lor, `n
primul rând, [i nu numai noi, cei din sindi-
cat, pentru c\ aceste mul]umiri trebuie s\
vin\ din partea tuturor.

S\ dea Dumnezeu un an mai bun, iar
pentru guvernan]i minte mai mult\. Nici
un sindicat din `nv\]\mânt [i m\ refer `n
mod special la FSLI nu va scoate sabia
din teac\ dac\ nu va fi provocat.

(Urmare din num\rul trecut)

Plângeria
Agapiei

ar, o! Cerescule
~mp\rate,/ Au atâta au
putut a ne pedepsi ale
noastre p\cate?/ Dar s-a
putut c\ Tu voie[ti,/ Ca
pre noi s\ ne
`n]elep]e[ti./ C\ de nu
om fi gre[it,/ Nu de la
Domnul ne-am fi pedep-

sit.../ Dar sfin]enia ta ce a gre[it / De
a[a r\u a p\timit?.../ Dar, o! prea fru-
moas\ mireas\ / Cum r\m\se[i cu
totul ars\,/ Ars\ ca un t\ciune/ Fiind
plin\ de mâhniciune./ Dar,o!  maic\
prea frumoas\/ Cum r\m\se[i de
dureroas\./ C\ r\m\se[i ca pelicanul

de pustie,/ Asem\nându-se paserei
ce se cheam\ rodie/ Care cânt\ vers
frumos,/ {i cu totul dureros... /Numai
ce au r\mas/ ~mprejurul t\u cel ars?/
S\racele c\lug\ri]e,/ Plângându-te ca
ni[te fiice;/ {i acele pu]intele,/
V\ic\rându-se ca vai de ele.../ Dar
cum a r\mas ca o v\duv\ s\rac\,/ {i
de fii nec\utat\;/ C\ erai ca un cedru
frumos/ ~n locul cel r\coros./ Iar acum
ai r\mas ca ni[te pomi ne-nverzi]i/
~ntre mun]ii cei `n\l]i]i./ Dar o! preaiu-
bit\ maica mea,/ Las\-m\ s\-mi
plâng tic\lo[ia mea./ C\ a plânge nu
voi `nceta,/ Pân\ când la tine nu voi
c\uta.../"

Plângeria
Ia[ului

,,Dar, o! Ia[ule/ Prea frumosule/

Unde este podoaba ta/ Unde este
frumse]a ta.../ Unde-s locuitorii t\i,/
Unde dreg\torii t\i?/ Unde-]i sunt
boierii cei `nal]i/ {i acum `n seam\
neb\ga]i?/ Unde sunt caretele cele
poleite/ {i prea frumos zugr\vite?/
Unde sunt madamele cele
`mpodobite,/ {i spre a am\gi lumea
g\tite?/ Unde-s fluiera[ele cele de
chindie,/ Care cântau la Domnie?/
Unde-i  Meterheniaua domneasc\,/
Care o b\tea la poart\?/ Unde-i muz-
ica cea frumoas\/ Care r\suna prin
cas\?/ ...Dar, o! cetate prea fru-
moas\,/ Cum te f\cu[i de tic\loas\,/
Unde-s Domnii t\i,/ Unde-s boierii
t\i?/ To]i au pribegit [i te-au l\sat/ Pe
care tu i-ai `mbr\]o[at./ ~n }\ri Streine
[i neumblate./ {i nu cu totul
dep\rtate,/ Plângând [i zicând:/ Ah!
Patrie pre iubit\/ Cum te f\cu[i de noi
lipsit\!"

Plângeria
Grecilor

,,~n p\mântul cel mult `mp\r]it/ S-
a ivit un lucru acum de curând.../
Când stihiile spre prim\var\ se
g\tiau/ Grecii cu amar se junghiau./
C\ nu [tiu ce lor li s-a p\rut,/ C\
`mpotriva lui Otoman s-au sf\tuit./ Ca
s\ ia ~mp\r\]ia Str\mo[easc\/ {i ei
s\ `mp\r\]easc\./ ...C\ Otoman când
a auzit,/ Foarte r\u i-a p\rut/ {i cu oh!
au strigat,/ {i cu str\[nicie a poruncit./
Cine iube[te pre Mehmet/ de la mare
pân' la mic/ S\ ia sabia `n mân\/ {i s\
taie `n cre[tin f\r\ mil\/ ... Nu era
cru]ând pre b\rba]i [i pre femei,/ {i
pre copii cei mititei./ ...C\ de[i va uita
Maica pre fii s\i/ Iar nu voi t\cea ce au

v\zut ochii mei/ C\ci pornindu-m\ din
l\untru plânsul/ Cu jale `mi voi da
cuvântul,/ C\ [tiin]a nu m\ las\/ S\
nu v\rs graiuri dureroase./ {i cum a[
putea t\cea/ Fiind cuprins de durerea
grea;/ C\ci Inima mi se rupe,/ V\zând
primejdii prea multe./ ~n mare [i pe
uscat,/ {i tot R\s\ritul cel minunat.../"

Potrivit cronicii, fiecare Plângere
descrie `n felul ei un anume loc [i o
anume nenorocire.

Literar, Plângerile lui Zosima tre-
buie cunoscute [i pre]uite pentru cali-
tatea  stilului,    pentru   emo]ia sin -

Profesor Pavel Lungu,
Seminarul Teologic

,,Veniamin Costachi"
M\n\stirea Neam].
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glinda este un
obiect str\vechi al
civiliza]iei umane.
Provine din latines-
cul „speculum", ce
denume[te un
obiect pentru obser-
varea cerului. Astfel
oglinda devine un
obiect al
cunoa[terii, dar

uneori a cunoa[te prea multe
lucruri, a vrea s\ `n]elegi
lucruri ce nu sunt destinate
`n]elegerii este un lucru con-
stant nepl\cut. Prive[te-te `n
oglind\ [i `ntreab\-te dac\
exi[ti! S-ar putea s\ afli

adev\ruri tulbur\toare. Se
spune c\ `ntreaga lume este
doar o oglind\, o pl\smuire a
imagina]iei oamenilor. Au fost
emise chiar [i teorii `n care se
preciza c\ Universul este doar
o plas\ de oglinzi concave ce
dau impresia de spa]iu.

~nc\ din Antichitate oame-
nilor le-a fost dat s\ cunoasc\
semnifica]ia oglinzii. Astfel ea
apare ini]ial ca o suprafa]\
neted\ a unei ape reflectând
imagini, a[adar chipul ome-
nesc. Este prima oglind\, dar
[i cea mai `n[el\toare,
deoarece ac]ioneaz\ asemeni
unei pendule hipnotice. Ea

deformeaz\ realitatea [i ofer\
imagini falsificate `n mintea
celui ce o prive[te. Este [i
cazul lui Narcis, care moare
pedepsit fiindc\ `[i contem-
plase chipul `n oglinda apei. ~n
mitologia Indiei [i Greciei se
men]ioneaz\ despre „oglinda
funerar\". Se spune c\ este
oprit s\-]i vezi chipul reflectat
`n ap\, `ntrucât duhurile apei `]i
pot fura sufletul, [i r\mas f\r\
suflet, omul moare. G\sim apoi
`n mitologia aztec\ [i inca[\ o
form\ metamorfozat\ a oglinzii
[i anume „oglinda oracu-
lar\".Marii preo]i ai acestor civi-
liza]ii pretindeau c\ pot vedea

imagini `n mi[care din
viitor.Observ\m, astfel,
`nclina]ia omului de a
transforma oglinda
`ntr-un obiect sacru, de
a stabili o leg\tur\ cu
divinitatea prin inter-
mediul oglinzii. Dar
oare oglinda de azi ne
ofer\ o imagine real\,
dup\ ce a acumulat
`ntr-`nsa atâta istorie,
atâta cunoa[tere sau a
r\mas `n esen]\ doar o
arm\ psihologic\ sub
o alt\ form\? Acum
reflect\ vizual reali-
tatea a[a cum este ea,
dar de partea cealalt\
a oglinzii aceasta `i
p r e l u c r e a z \
`n]elesurile [i la nivelul

incon[tientului reu[e[te s\ ne
schimbe.

Se spune c\ nu ai nevoie
de o oglind\ ca s\ te cuno[ti,
nu ai nevoie de nici un lucru
material ca s\ reu[e[ti s\-]i
schimbi traiectoria sufletului,
dar poate c\ aceast\ oglind\
este cea a sufletului. Acum
vine [i `ntrebarea: „Este cu
adev\rat o oglind\ sau este
doar o imagine impregnat\ `n
fiin]a noastr\, o imagine a per-
fec]iunii, o linie ajut\toare, un
labirint al compara]iilor chiar?"
Fiind `nzestra]i cu acest tipar,
el -tiparul- ac]ioneaz\ aseme-
nea oglinzii, dar r\mâne doar
un tipar, modelul pe care to]i
`ncerc\m s\-l urm\m. Acesta
con]ine o gril\ de calit\]i al\turi
de modelul omului echilibrat.
~ncercând s\ punem oglinda `n
acest context vom da dreptate
str\mo[ilor no[tri care au pro-
movat originea divin\ a
oglinzii, oglinda devenind un
oracol personal. Dac\ este a[a
atunci chiar sufletul nostru
devine oglinda, o oglind\ a
tiparului, o oglind\ ce `ncearc\
s\ redea perfec]iunea, a[a c\
nu ar trebui s\ ne `ntreb\m
dac\ oglinda reflect\ realitatea
ci ar trebui s\ ne `ntreb\m
dac\ oglinda este real\! V\
invit deci s\ arunca]i o privirea
asupra tiparului din sufletul
vostru [i s\ v\ `ntreba]i cât de
apropiat este de cel al
perfec]iunii.

Emanuel LUPU,
elev `n  Cl. a X,   Colegiul

Na]ional de Informatic\
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minunat s\ sim]i c\ a[a u[or [i firesc ni se al\tur\
cei tineri [i devin la fel de `ngrijora]i, ca [i cei
maturi, atunci când vorbim de lucrurile grave pe
care interven]ia uman\ asupra naturii le-au gene -
rat [i de efectele  c\rora trebuie s\ ne preocup\m
mobilizându-ne cât mai repede `n a le remedia,
pentru c\ ceea ce se `ntâmpl\ `n ultima vreme -
cataclismele naturale - este semnalul de alarm\
pentru to]i.

R\spunzând unei astfel de nevoi AMP-
Asocia]ia Managerilor de Proiecte a lansat
proiectul „Managementul integrat al de[eurilor

[colare- implicarea tineretului `n promovarea activit\]ilor de
colectare selectiv\ a de[eurilor din ambalaje". Acest proiect
este câ[tigat `n cadrul Programului na]ional de granturi deru-
lat de REC România [i ASDD AC cu sprijinul S.C. ECO ROM
AMBALAJE S.A. [i la care avem ca partenri: Prim\ria Piatra
Neam], Inspectoratul {colar Jude]ean Neam], CCD Neam] [i
ONG-uri din [coli: ECOMIL, EcoOzana din comuna Vân\tori
Neam], Clubul Copiilor din Z\ne[ti precum [i unit\]i [colare:
Colegiul Na]ional de Informatic\ din Piatra Neam], Colegiul
„{tefan cel Mare" din Târgu Neam] [i Grupul {colar „Vasile
Sav" din Roman.

Sâmb\t\, 5 noiembrie AMP a organizat `n Parcul Na]ional
Vân\tori Neam] `mpreun\ cu partenerii aminti]i [i cu Prim\ria
Vân\tori Neam] un concurs jude]ean „Mesaj pentru o Planet\
Verde" care a constat `n colectarea selectiv\ de de[euri.
Tinerii din [colile [i ONG-urile men]ionate, coordona]i de pro-
fesorii: Petrariu Elena, Jâjâie Lumini]a, Pipirigeanu Ioan,
Preda Elena [i Irina Cecilia din Tg. Neam], Lozonschi
Carmen din Roman, Grigore Gabriela din Z\ne[ti, Mormocea
Dorina [i F\rt\e[ Elena din Piatra Neam] au reu[it s\
colecteze 715,10 kg. de de[euri de pe o suprafa]\ de 20 ha
situat\ `n rezerva]ia de Stejari Dumbrava a Academiei
Române, de-a lungul drumului DN 15. Nu au fost singuri [i
nici nu au fost trata]i cu indiferen]\: au ob]inut premii [i
diplome, dar au avut [i onoarea de a-i avea al\turi pe: Peter
Dewees- project manager World Bank , Bill Mc’Manara - se -
nior manager WB,Mircea Verghele]- [ef serviciu RPN ROM-
SILVA, Vasile Co[ofre]- viceprimar comuna Vân\tori Neam],
Sebastian C\t\noiu - director APNVNT, Florea Trifoi [i
R\zvan Deju - APNVNT.

Este doar un `nceput pentru activit\]ile deosebite
prev\zute `n cadrul proiectului implementat de AMP, dup\
cum s-a putut vedea [i din prezentarea f\cut\ la emisiunea
"Genera]ia 21- Natura României" realizat\ de postul local
TVM, duminic\, 6 noiembrie. Lansarea oficial\ a proiectului a
fost pe 25 noiembrie orele 11,00 . Suntem convin[i c\ astfel
de ini]iative vor salva planeta noastr\- atât cât se mai poate-
de la suferin]a provocat\ de poluare!

Prof. Dorina MORMOCEA-
Colegiul Na]ional de Informatic\, pre[edinte AMP

E

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

Pag. 4 APOSTOLUL

ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII

decembrie 2005

Bogat\ se anun]\ toamna `n care s-a n\scut aceast\ pagin\
a revistei „Apostolul" care, de[i este doar la a 2-a edi]ie, se bucur\
de mult interes din partea colegilor no[tri, dar, ceea ce m\ bucur\
[i mai mult, avem interven]ii [i din partea „tinerilor no[tri parteneri
- elevii" care vor demostra,  `ncepând cu acest num\r , c\ au
multe preocup\ri [i profunzime `n abordarea unor pro bleme acute
ale omenirii, chiar dac\ unii descriu `n tonuri mult prea `ntunecate!
~n cele dou\ interven]ii,  suntem invita]i la un anume tip de DIA-
LOG, dup\ o „privire la [i `n Oglind\", dar [i la un schimb de bune
practici `n „ NATURA ROMÂNIEI- GENERA}IA 21".

Reu[ita drumului, pe care tinerii `l parcurg cu carul viselor lor
la care-au `nh\mat comete, este posibil\ pentru c\ acela[i dasc\l

„descifrând eternitatea" le este al\turi, chiar punându-i mai presus
de ei `n[i[i [i de familia lor ( vezi ce-au câ[tigat [i pentru ce-au
luptat `n recenta grev\!), chiar dac\ atâ]ia „oameni bine" c\rora
[coala nu le treze[te frumoase amintiri (or fi uitat cum erau când
erau ni[te „elevi emeri]i?") afirmau `n direct la posturile de radio
c\ dasc\lii nu merit\ ceea ce cer!!!.....L\sându-i `n lumea lor, mult
prea plin\ de grija cump\r\turilor de week-end de la Roma,
Paris...venim cu devota]ii [i sincerii no[tri colegi, care tr\iesc cu [i
pentru tineri; venim cu „DOOM [i...Uninunea European\" adus de
dna. profesor Doina Budescu, cu „AMP [i Natura României"
adus\ de dna. Dorina Mormocea.

Prof. Mentor Niculina Ni]\- I.S.J.Neam]

DIALOG
~NTRE GENERA}II

- rubric\ deschis\
tuturor elevilor [i dasc\lilor

OGLINDA SUFLETULUI T|U

evizuirea codului  normativ
al unei limbi nu poate fi evi-
tat\, iar la noi se `nt`mpl\
aceasta, dup\...23 de ani.

Apari]ia edi]iei a II- a a
Dic]ionarului ortografic,
ortoepic si morfologic al lim-
bii române, lansat `n iulie
2005, a stârnit controverse,
rumori [i chiar spaime, pen-
tru c\, a[a cum se pre-
cizeaz\ `n Not\ asupra

edi]iei, este o lucrare « integral revizuit\
[i substan]ial ad\ugit\ ».Afirma]ia
apar]ine coordonatorului colectivului de
editare, cercet\tor Ioana Vintil\-
R\dulescu. DOOM2 apare deci, dup\
23 ani de la prima edi]ie, [i este elabo-
rat sub egida Academiei Române, `n
cadrul Institutului de Lingvistic\ « Iorgu
Iordan - Al.Rosetti ».

Conform Legii privind organizarea
[i func]ionarea Academiei Române,
nr.752 din 2001, acest for este cel care
«se `ngrije[te de cultivarea limbii
române [i stabile[te regulile ortografice
obligatorii » .

Regretata cercet\toare Mioara
Avram numea Dic]ionarul... ap\rut `n
1982 « un instrument normativ, care are
scopul de a contribui la folosirea unitar\
a limbii literare, prin mai buna
cunoa[tere a ortografiei oficiale si a
normelor consacrate `n ortoepie si mor-
fologie ».Consider\m c\ [i DOOM2 are
aceea[i caracteristic\ esen]ial\, de «
instrument  normativ » pentru to]i cei
care trebuie s\ utilizeze cât mai corect
limba român\, fie c\ `nva]\, fie c\, mai
ales, `i `nva]\ pe al]ii.

Cu un repertoriu lexical l\rgit,
DOOM2 dep\[e[te num\rul cuvintelor-
titlu din DOOM1 [i, chiar pe cel din
DEX, edi]ia a II-a. Statistic, `n DOOM2
se reg\sesc 62.000 de cuvinte, dintre
care, pentru 3500 de cuvinte s-au reali -
zat interven]ii [i complet\ri. Au fost
ad\ugate 2500 de cuvinte noi, grupuri
de cuvinte care pun probleme de
scriere, cuvinte formate prin abreviere,
nume proprii, neologisme de ultim\ or\,
a c\ror scriere [i pronun]are dezvolt\,
permanent, neclarit\]i.

Am putea avea « rezerve » asupra

introducerii neologismelor recente sau
asupra alunec\rii spre nivelul « sublite -
rar » `n unele dintre cazuri, dar « rezer -
vele «  sunt neavenite, atâta timp cât, la
peste jum\tate din num\rul cuvintelor
din DOOM2, exist\ indica]ii referitoare

la uzul « popular

», « regional », «
`nvechit », « argotic », « rar » sau «
anglicism », « hispanism », subliniindu-se
`n acest fel neapartenen]a cuvintelor
respective la ceea ce `n]elegem prin
limb\ literar\.

Nota definitorie a acestei lucr\ri
este faptul c\ reduce decalajul dintre
norma academic\ [i limba actual\,
prelu`nd forme care circul\.

~n concluzie, DOOM2 nu schimb\
limba român\ dup\ cum clameaz\ unii !
Limba român\ este aceea[i, poate e
"mai urâ]it\, mai simplificat\,  traumati-
zat\ de unii vorbitori [...] f\r\ bun sim]",
dup\ cum afirma academicianul Eugen
Simion `n Cuv`nt -`nainte la DOOM2,
subliniind `ns\ faptul, c\ "aceast\ edi]ie
va fi utilizat\ ca unic\ surs\ pentru apli-
carea corect\ a normelor academice `n
domeniul ortografiei limbii române".

Capitolele introductive sintetizeaz\
cele 25 de interven]ii operate, cele 19
modific\ri ale normelor ortografice,
ortoepice [i morfologice ale limbii
române [i relev\ `ndrum\rile [i
modalit\]ile [tiin]ifice de citire a cuvin-
telor din DOOM2.

{i acum, de ce DOOM2 [i...
Uniunea Europeana!?!

Pentru c\ « acolo », `n ]\rile « ace-
lea» exist\ o conduit\ exemplar\ `n
privin]a respect\rii tuturor legilor [i
normelor `n vigoare .

Imagina]i-v\ o ]ar\ ca Germania,
unde legea ar fi eludat\ ! Imagina]i-v\
un stat ca Marea Britanie, unde nu s-ar

impune normele limbii engleze, `n acel
conglomerat de britanici bilingvi, de la
pakistanezi, indieni, jamaicani, chinezi,
coreeni pân\ la, mai nou, est europeni
[i, unde, nota maxim\ de la limba
englez\, «A», condi]ioneaz\ /
faciliteaz\ admiterea `n orice facul-
tate!!!

Imagina]i-v\  o ]ar\  ca  Fran]a , `n
care  institu]iile  create  pentru  ap\rarea
[i  cultivarea limbii franceze (anual sunt
elaborate lucr\ri normative!) nu ar putea
func]iona dac\, prin absurd, educa]ia
lingvistic\ din scoli  ar lipsi!

{i... imagina]i-v\ o ]ar\ ca România,
`n care competen]ele lingvistice indivi -
duale, cultivarea variantelor lite rare,
respectarea normelor ortografice si
ortoepice `n vigoare sunt atribute ale
fiec\ruia dintre noi, ale fiec\rui om civi-
lizat...`ntr-o lume civilizat\!

Prof. Doina BUDESCU,
{coala Nr. 3 Piatra Neam]

Pagin\ coordonat\ de
prof. Niculina NI}|

DOOM2 [i
... Uniunea
European\

R



Stimularea
autocunoa[terii elevilor
de vârst\ [colar\ mic\

n bogata activitate cu elevii, adesea mi s-a `ntâmplat
ca la o lucrare de control majoritatea copiilor s\ fie
foarte ferici]i, convin[i c\ au lucrat totul [i c\ vor ob]ine
nota maxim\. Dezam\girea apare când testele sunt
corectate [i notate pe m\sura gre[elilor fiec\ruia. ~n
aceasta situa]ie apar comentarii atât din partea copi-
ilor, cât [i a p\rin]ilor. 

Analizând reac]iile copiilor fa]\ de gre[elile proprii,
am constatat c\ cei care `[i cunosc valoarea, caut\ s\
`n]eleag\ unde, ce [i de ce au gre[it, pe când ceilal]i,
se subapreciaz\, dezarmeaz\ u[or `n fa]a situa]iilor
dificile [i se descurajeaz\,  refuzând s\ coopereze,

sub pretextul c\ tot nu vor reu[i s\ fac\ ceva singuri. 
Pentru a-i ajuta s\-[i cunoasc\ propriile limite [i posibilit\]i,

am `ncercat s\-i ajut s\-[i formeze deprinderi corecte de autoe-
valuare a rezultatelor ob]inute la diferite obiecte. 

~n acest sens, am desf\[urat diferite activit\]i specifice, la
clasa a III-a, cu un efectiv de 21 de copii. Ca s\ elimin orice fac-
tor de stres, i-am anun]at c\, dup\ orele de curs, vom face un joc
didactic intitulat „Rezolv\, repede [i bine!". La acea activitate se
vor face  aplica]ii la matematic\. Pentru aceasta am preg\tit trei
tipuri de subiecte, `n func]ie de gradul de dificultate al acestora.
Ca s\ fie mai atractiv, le-am scris pe coli de hârtie de culori
diferite. Cele u[oare le-am scris pe hârtie ro[ie, cele pu]in mai difi-
cile, pe hârtie de culoare galben\, iar cele cu grad ridicat de difi-
cultate, pe hârtie de culoare albastr\. 

Dac\ la un test de evaluare formativ\, toate subiectele erau
obligatorii, acum aveau voie s\-[i aleag\ foaia cu subiectele care
doresc [i s\ le lucreze `ntr-un timp bine stabilit. Dup\ ce termin\,
pot s\-[i aleag\ un alt subiect pe care s\-l rezolve la fel `n timp
precis. 

Pe tot parcursul timpului de lucru am urm\rit cu aten]ie gradul
de dificultate al subiectelor alese [i reac]ia dup\ succesul sau
insuccesul avut cu exerci]iul anterior. 

Astfel, am putut constata c\ 6 copii care au tendin]\ de sub-
apreciere au selectat spre rezolvare subiecte cu grad sc\zut de
dificultate, [i `n prima,[i `n a doua etap\ a jocului. La sugestia
mea de a `ncerca s\ rezolve [i alte tipuri de subiecte, s-au dove -
dit reticen]i, explicând prin teama unui e[ec ce i-ar dezam\gi.

Al]i 5 copii au ales subiecte dificile, ce le dep\[eau limitele, `n
ambele etape ale jocului. Le-am sugerat s\ aleag\ subiecte mai
simple, dar au refuzat, probabil, pentru a nu se compromite. Doi
dintre ace[tia, din dorin]a de a lucra totu[i ceva, de la exerci]ii
foarte grele `n prima etap\, au lucrat din cele foarte simple, `n a
doua etap\.

Restul, de 10 copii, au mers direct la ]int\, alegându-[i
subiectele cu grad ridicat de dificultate, rezolvându-le corect [i `n
timpul stabilit. Acest comportament dovede[te c\ ace[tia se apre-
ciaz\ corect [i `[i cunosc limitele [i posibilit\]ile intelectuale.

Luând `n considerare aceste observa]ii, am `ncercat s\-mi
proiectez activitatea la clas\ astfel `ncât s\-i ajut pe copiii afla]i
uneori `n impas, s\-[i cunoasc\ propria valoare f\când o
apreciere real\ a muncii [i rezultatelor lor. 

Inst. Elena LOZINC|, 
{coala Nr. 8, Roman

Antrenarea familiei `n
procesul de cunoa[tere

a copiilor
ste un lucru evident c\ a educa este mai greu decât a
instrui. {coala poart\ r\spunderea educa]iei, dar de
aceast\ r\spundere nu este lipsit\ nici familia. 

~n diferitele momente ale cre[terii, dezvolt\rii [i
form\rii fiin]ei umane, fiecare dintre aceste institu]ii
sociale are un rol important. De[i unele teorii moderne
`ncearc\ s\ acorde prioritate unuia dintre cei doi fac-
tori, consider c\ r\mâne valabil\ colaborarea pe toate
planurile `ntre [coal\ [i familie, veriga dintre ele fiind
`nv\]\torul.

Odat\ cu `nscrierea elevilor `n clasa I, `ncerc\m s\
cunoa[tem p\rin]ii, s\ stabilim unele rela]ii care se vor adânci pe
parcursul celor patru ani. La `nceputul anului [colar este necesar\
o dezbatere `n leg\tur\ cu sprijinul pe care [coala `l a[teapt\ de
la p\rin]i `n realizarea sarcinilor instructiv-educative. De multe ori
ne punem `ntrebarea dac\ `i `ncurajeaz\ [coala suficient pe
p\rin]i s\ se implice `n educa]ia copiilor. Care este modul `n care
ea utilizeaz\ contribu]iile acestora? Sunt implica]i p\rin]ii `n mana -

ge mentul unit\]ii [colare? 
Cu majoritatea familiilor

elevilor realizez o colaborare
fructuoas\, având sprijinul lor
ori de câte ori `l solicit. Am
avut [i p\rin]i care au l\sat
totul pe seama [colii, conside -
rând c\ [coala este responsa -
bil\ de tot [i toate. Pe ace[ti
p\rin]i am c\utat s\-i fac s\
`n]eleag\ c\ o conlucrare sis-
tematic\ cu [coala le
u[ureaz\ sarcina [i le asigur\
premise juste `n misiunea
complicat\ de a asigura o
preg\tire copilului pentru via]\. 

Dup\ prima lun\ de [coal\, am aplicat p\rin]ilor urm\torul
chestionar:

1.Care dintre p\rin]i se ocup\ mai mult de educa]ia copilului?
2.Controla]i zilnic activitatea de preg\tire [colar\ a elevului `n
familie? 3. V\ ascult\  copilul dumneavoastr\? 4. Are copilul un
regim zilnic de munc\, de odihn\ [i de timp liber? 5. Urm\ri]i [i
verifica]i dac\ `l respect\? 6. A]i citit vreo carte pe teme educa-
tive? Care? 7. Il `nso]i]i la filme, la spectacole? 8. V\ ajut\ `n gos-
pod\rie? 9. Are prieteni copilul dumneavoastr\ [i `i cunoa[te]i pe
ace[tia ? 10. ~ntârzie vreodat\ f\r\ s\ anun]e? 11. Cât timp
acord\ jocului? 12. Cui crede]i c\-i revine sarcina de educare a
elevului? {colii sau familie, [i de ce?

Am analizat r\spunsurile p\rin]ilor la acest chestionar [i `n
urma unor discu]ii cu ace[tia  am ajuns la concluzia c\ o strâns\
colaborare `ntre cei doi factori educativi care ac]ioneaz\ `n
diverse etape ale [colarit\]ii, urm\rind acelea[i obiective, este de
natur\ s\ determine eficien]a muncii educative.

~n anii de tranzi]ie ai societ\]ii noastre a fi p\rinte a devenit o
sarcin\ mai complicat\ decât a fost vreodat\. Neajunsurile finan-
ciare, lipsa locurilor de munc\, nesiguran]a zilei de mâine [i-au
pus amprenta pe atitudinea p\rin]ilor fa]\ de copii [i [coal\. Mul]i
p\rin]i  sunt nevoi]i s\ plece `n c\utarea unui loc de munc\ `n alt\
localitate sau ]ar\, neglijând educa]ia copiilor lor. Copiii acestora
sunt priva]i de c\ldura [i `n]elegerea p\rin]ilor, r\mânând adesea
`n grija bunicilor, a unei rude sau a unui vecin. Unii dintre ei
g\sesc puterea de a c\uta sau [ansa de a c\uta [i g\si p\rintele
absent `n `nv\]\toarea sau `nv\]\torul s\u, dar al]ii se `nchid `n ei
`n[i[i sau cad prad\ comportamentelor viciate (abandonarea
[colii, agresivitate, vicii).

Este bizar, dar am ajuns s\ realizez leg\tura cu unii p\rin]i
prin telefon. S\pt\mânal realizez convorbiri cu p\rin]ii  afla]i `n
Spania, Italia, Grecia. ~ntreb\ri frecvente pe care mi le pun: Cum
arat\ copilul? Este frumos, este cuminte? Cum `nva]\? Iar la
`ntrebarea mea: Când  se `ntorc acas\?, r\spunsul este aproape
invariabil: Nu [tiu, câ[tig pu]in, nu am adunat suficien]i bani [i,
dac\ vin acas\, ce fac?

Iat\ cum `n]eleg s\ compensez lipsa p\rin]ilor unora dintre
elevii mei [i s\-i `ndrum pe ace[tia pe o cale dreapt\ a vie]ii, spri-
jinindu-i s\ creasc\ oameni folositori lor `n[i[i, precum [i comu-
nit\]ii din care fac parte.

~nv.  Maria ZAVATE,
{coala Nr. 8, Roman

Rubric\ coordonat\ de Dan AGRIGOROAE

~ E

n contextul
educa]ional actual,
p r o b l e m a t i c a
evalu\rii cap\t\ o
maxim\ impor-
tan]\ `n activitatea
factorilor decizio -
nali (speciali[ti,
practicieni, elevi,
p\rin]i etc.). 

Putem defini
evaluarea ca fiind
t o t a l i t a t e a
activit\]ilor prin
care se

colecteaz\, organizeaz\ [i
interpreteaz\ datele ob]inute `n
urma aplic\rii unor instrumente
de m\surare `n scopul emiterii
unei judec\]i de valoare pe
care se bazeaz\ o anumit\
decizie `n plan educa]ional.
Teoria [i practica pedagogic\

opereaz\ cu mai multe clasifi -
c\ri ale tipurilor de evaluare,
dar nu despre asta mi-am pro-
pus s\ vorbesc.

Fiind o disciplin\ cu un
statut aparte, educa]ia reli-
gioas\ nu se rezum\ doar la
acumularea de informa]ii ci mai
ales la formarea [i modelarea
caracterelor moral - religioase.
Totu[i f\când parte din trunchiul
comun al disciplinelor de
`nv\]\mânt, este firesc s\ ne
`ntreb\m cum, când, cât [i mai
ales ce  evalu\m `n cadrul
acestei ore?            Ce evalu\m
la ora de religie? Modul `n care
elevii au `n]eles no]iunile pre-
date de c\tre profesor?
Rapiditatea cu care ei reproduc
anumite informa]ii, mesaje,
citate, rug\ciuni? Calitatea
exprim\rii? Inteligen]a? Sau

`ncerc\m s\ observ\m latura
practic\, aplicativ\ manifestat\
prin comportamentul elevilor [i
ulterior reflectat\ `n bunul mers
al societ\]ii? Este foarte greu
de apreciat de c\tre orice
cadru didactic, cât din ceea ce
cunoa[te sau [i-a `nsu[it elevul
este pus `n practic\ astfel `ncât
s\-i modifice, `n sens pozitiv,
via]a. C\dem astfel `n capcana
de a evalua doar latura infor-
ma]ional\ (cea pe care o
putem m\sura dup\ anumite
strategii [i tehnici folosind
diverse metode). Din acest
motiv consider c\ ar fi indicat\
utilizarea, atât la predare cât [i
`n evaluare, a metodelor speci-
fice acestei discipline: obser-
varea elevilor [i a comporta-
mentului acestora  `n cadrul
orelor  [i `n afara acestora,

exemplul moral - cre[tin al pro-
fesorului, rug\ciunea [i
cântarea religioas\, metoda
alian]ei, frecventarea Bisericii
[i, nu `n ultimul rând, metodele
utilizate de Mântuitorul Iisus
Hristos `n activitatea Sa
`nv\]\toreasc\.

O problem\ [i mai delicat\
legat\ de evaluare o constituie
notarea. Ce [i mai ales cum
not\m ? Mul]i mai sus]in `nc\
ideea conform c\reia „nici nu
ar trebui s\ se pun\ note la
religie", sau „s\ se acorde
numai note forte mari". Nu sunt
de acord cu acele persoane
care merg pe ideea c\ „la
religie to]i elevii trebuie s\
primeasc\ numai note de 10."
~n asemenea situa]ii nu s-ar
face o evaluare [i o notare
obiectiv\, nu-i mai determin\m

pe elevi s\ `nve]e, nu mai
exist\ o concuren]\ [i o ie -
rarhizare `ntre elevi, am banali -
za totul c\zând `ntr-o formali-
tate f\r\ s\ atingem scopul
nobil al educa]iei `n general [i
al celei religioase `n mod spe-
cial. Bine`n]eles c\ nu sunt de
acord nici cu situa]iile `n care
`ntâlnim numai note „mici"; tre-
buie g\sit\ calea prin care s\
ar\t\m nu numai faptul c\
Dumnezeu este Atotiubitor,
Atotmilostiv ci [i Drept. Numai
astfel vom putea inspira
elevilor valorile autentice ale
moralei cre[tine.

Drd. Mihai
FLOROAIA,

profesor la {coala „Spiru
Haret"- P. Neam] 

~

decembrie 2005
Pag. 5APOSTOLUL

Autocunoa[terea
[i copilul de vârst\

[colar\ mic\
Dobândirea unor competen]e de autocunoa[tere de c\tre

elevi are un rol important `n dezvoltarea personalit\]ii copilului
de vârst\ [colar\ mic\. Acest demers poate fi realizat cu
r\bdare [i tact pedagogic din partea cadrului didactic, dar [i
printr-o strâns\ colaborare a familiei cu [coala.   

Pentru realizarea procesului de autocunoa[tere la elevi
este nevoie de autoevaluare din partea acestora. Dezvoltând
elevilor aceast\ competen]\, nu facem decât s\-i ajut\m s\-[i
cunoasc\ propriile resurse [i s\-i motiv\m s\ [i le dezvolte. 

DE LA AUTOCUNOA{TERE, LA AUTOEDUCA}IE

ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII  *  ARTE & MESERII

Cum evalu\m [i ce not\m `n cadrul orelor de educa]ie religioas\?

~NV|}|MÂNTUL PRIMAR



Dotãri moderne
În 1991 la un calculator lucrau 4-5 elevi, acum fiecare elev are un calculator disponibil la ora de laborator sau în tim-

pul dedicat studiului individual.
În momentul de faþã activitatea didacticã se desfãºoarã în spaþii generoase ºi bine dotate:
- 6 laboratoare de informaticã echipate cu 85 de calculatoare la standardele cele mai înalte, toate conectate la

INTERNET (conexiune 2Mbs!);
- 4 calculatoare Server PIV;
- bibliotecã virtualã dotatã cu 4 calculatoare

PIV;
- cabinet metodic dotat cu un calculator PIV

ºi imprimantã;
- 4 imprimante din care una color;
- xerox EP 7210 ºi multiplicator Minolta;
- bibliotecã cu 25 000 de volume;
- laboratoare de fizicã, chimie, biologie;
- internat ºi cantinã;
- salã de conferinþe cu dotare multimedia;
- salã de sport.
Atât dotãrile de excepþie, cât ºi perfor-

manþele profesionale ale cadrelor didactice îi
îndreptãþesc pe cei din conducerea C.N.I. sã
acceadã spre statutul de Colegiu Internaþional de
Informaticã.

ZILELE COLEGIULUI
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ZILELE COLEGIULUI 12 - 16 decembrie
Gânduri

de
Ziua ºcolii

Stimaþi profesori, dragi elevi,
am descoperit dintr-o întâm-

plare site-ul acestui liceu ºi
amintirile nu m-au lãsat sã trec
mai departe ºi sã nu aduc un
omagiu liceului din care am ple-
cat.

Numele meu este Maria
Radoº si sunt - din anul 1997 -
profesor de istorie ºi director
educativ în cadrul Liceului de
Informaticã "Grigore C. Moisil"
din Iaºi.

Cândva...ºi au trecut ceva
ani, între 1988-1992, am fost ºi
eu eleva  Liceului "Energetic"-
cãci acesta era numele actualului
Colegiu Naþional de Informaticã
din Piatra Neamþ. Numele meu
era R`panu Maria, elev\ în clase-
le a IX-a - XII-a EA. Au fost ani
extraordinari, ani  care mi-au
marcat din plin viitorul. Profesorii-
oameni minunaþi - care au ºtiut sã
ne înveþe sã fim oameni - o cali-
tate tot mai rarã în zilele noastre -
care au sãdit în sufletul nostru
dorinþa de a fi cei mai buni, de a fi
competitivi, riguroºi ºi de a
respecta locul de unde am plecat. 

De-a lungul timpului, am
urmãrit, e drept de la distanþã,
cum evolueazã liceul ado-
lescenþei mele - datã fiind ºi coin-
cidenþa locului în care eu profe-
sez.

Un liceu care a crescut fru-
mos, care, dupã cum vãd,
respectã amintirea celor care l-au
ridicat ºi afirmat...ºi tind sã cred
cã, alãturi de profesorii noºtri, ºi
generaþia mea a contribuit la
acest lucru.

Parcurgând Istoricul liceului
emoþia a fost tot mai mare.
Regãseam nume sonore în sufle-
tul meu, în amintirea adolescenþei
mele - nume care, pentru elevii
de azi ai Colegiului de Informaticã
din Piatra Neamþ, sunt poate doar
Istorie....tristã, dureroasã ºi, toto-
datã, minunatã coincidenþã. 

Nume precum cel al profe-
sorului Zaharescu, pe care noi,
elevii din clasa a IX - XII E.A., îl
adoram pentru spiritul liber ºi
captivant; profesorul Iulius
Buþincu - mentorul ºi dascãlul
meu drag-care m-a convins sã
îmbrãþiºez aceastã profesie; pro-
fesorul Þifui - cu rigoarea ºi
intransigenþa sa;  d-na profesoarã
Dinu - a cãrei fermitate ºi demni-
tate ne copleºea adesea; d-na
prof. Ganu - dascãl minunat, care
reuºea sã ne vrãjeascã pe toþi,
chiar ºi pe cei care, cu greu,
reuºeam sã descifrãm tainele
fizicii; d-na prof Hell - durã ºi sen-
sibilã în acelaºi timp...iar lista
poate continua.

Nu ºtiu câþi dintre ei mai sunt
azi `n liceu. Unii ne-au pãrãsit,
pãºind în lumea de dincolo, dar,
cu toþii au lãsat o moºtenire
nepreþuitã nouã - generaþiile de
elevi pe care i-au format ºi liceu-
lui dumneavoastrã: un spirit neo-
bosit, cãutãtor de nou, o educaþie
ºi - mai presus de toate - mândria
de a fi elev sau absolvent al aces-
tui liceu.

Nu ºtiu dacã acest mesaj va
fi descoperit sau citit. Dar aminti -
rile care m-au copleºit în momen-
tul în care am vãzut site-ul  au
fost prea puternice încât nu am
rezistat dorinþei de a aduce un
omagiu liceului care m-a ajutat sã
devin ceea ce sunt: OM ºi PRO-
FESOR.

Salut, aºadar, profesorii ºi
colegii mei de ieri, profesorii ºi
elevii de azi ai Colegiului Naþional
de Informaticã din Piatra Neamþ.

Cu stimã,
profesor Maria RADO{

“Discurs” despre educaþie
Educaþia contraatacã spiritul ludic ºi independenþa.
Fiecare ins este, din fragedã copilãrie adus pe un drum pavat cu elemente

civile, prin moravul cult al educaþiei. Deseori, aceasta nu muºcã din miezul proble-
mei ºi atunci societatea este perforatã de comportamentul respingãtor al celor "sãl-
bãticiþi".

Familia reprezintã celula caldã a societãþii, þesutul care încheagã un cãmin,
clãdeºte un spaþiu de convieþuire. Pãrinþii - liderii, sunt cei antrenaþi în a accede
odrasla abia înmugurind într-o vârstã fertilã, spre un ideal; în crearea unei sculpturi
cizelate cu puterea demnã a cuvântului.

Dar copilul? De ce greºeºte?
Inocenþa îl poartã cu paºi fierbinþi în umbra necunoscutului; îl induce în eroare

cu arma curiozitãþii. Dar totuºi nu e un pãcat, e doar o greºealã nevinovatã. O
greºealã care tipãreºte o fricã ºi o spaimã , dar nu de acea capcanã, ci de reacþia
explozivã a pãrinþilor, care nu contenesc sã vinã cu explicaþii inextricabile: per-
soanele acelea ferme , devotate serviciului trag de el pentru a-º ispãºi pedeapsa
datã spre "a se învãþa minte". E necesar?

Sincer.. Da. Pentru cã educaþia înseamnã a învãþa. Echivaleazã cu civilizarea,
ornarea sufletului ºi a conºtiinþei cu un alt simþ:  acela de a te ocroti de ceilalþi ºi de
a-i ocroti ºi pe ceilalþi de tine.

Pânã la ºapte ani, copilul trece prin diferite traume moralizatoare, care-l pun
pe picioare, îl fortificã, îi dã formã fiinþei din el.

Este permanent terorizat de ecoul vocii aspre al pãrinþilor autoritari, care-l
îndeamnã, fãrã sã-l facã sã înþeleagã. El urmeazã întocmai.

Într-o vârstã mai îndepãrtatã situaþia se echilibreazã, insul asociazã lucrurile,
trãind în simbioza cu mulþi care-i seamãnã ºi constatã asemãnãri, deosebiri, mo -
dele. Este obligat sã se adapteze apelând la cunoºtinþele adunate în subconºtient.
Îºi formeazã caracterul, stilul, viata. Acum ºtie sã se poarte. Nu mai e umbrit mereu
de stema pãrinþilor sãi, aceasta ºi-a pus pecetea pe fruntea lui ºi, atunci când e
necesar, cautã învãþãturã pentru a nu se mai înfrupta din greºealã.

O palmã poate fi uneori o mângâiere, deoarece constituie ruta spre conºtien-
tizarea propriei abateri. Actuala durere fizicã accede la întãrirea psihicului ºi la si -
guranþã de sine.

Educaþia e necesarã fiecãrui individ în parte: ea distruge nucleul cald, mintea
crudã, necoaptã, acea permeabilitate a tuturor lucrurilor posibile ºi imposibile ºi
clãdeºte acolo o rigiditate hotãrâtoare, dar totuºi elasticã: con[tiin]a.

În schimb,  sufletul se zbate în acelaºi crater infantil, în care realitatea se
mãsoarã cu visul ºi lacrimile se nasc din râs.

Cât priveºte independenþa, toþi suntem independenþi, atâta timp cât ne privim
libertatea ca pe o virtute ce nu trebuie sã o supunem pãcatului, prin negarea conºti-
inþei. 

Ecaterina Aldea a X-a C

1. Baciu Corina cls. IX, Premiul II Olimpiada naþionalã de informaticã aplicatã (prof. Carmen Pughineanu)
2. Aioanei Adrian cls. XII, Menþiune Olimpiada naþionalã de informaticã aplicatã (prof. Elena Andone)
3. Mih\ilã Mihai cls. XII, Menþiune la faza naþionalã a concursului "Istorie ºi societate în dimensiune virtualã"

(prof. Simona Frâncu [i prof. Elena Andone)
4. Andone Ioana cls. X, Medalia de onoare la Olimpiadele Internaþionale ale Francofoniei (prof. Georgeta

{elaru)
5. Alistar Andrei cls. XI, Premiul special - concurs interjud. "ªtefan Procopiu" - Iaºi (prof. Aura Ganu [i prof.

Gabriela Blaga)
6. Iacob S., Corfu A. cls. XII, Premiul II - concurs interjud. "ªtefan Procopiu" - Piatra-Neamþ (prof. Diana Bejan)
7. Aioanei Adrian, Mihãilã Mihai cls. XII, Premiul II - concurs interjud. Suceava (prof. Elena Andone)
8. Stolniceanu Paul cls. a V-a Menþiune la Concursul interjudeþean "Florica T. Câmpan" Iaºi;
Premiul I la Concursul interj. "Memorial M. Costeniuc" P. Neamþ; Menþiune la Concursul interj. al Centrelor de

excelenþã din Moldova, Suceava (prof. Sergiu Nistor)
9. Cucuruz Ioana, cls. a V-a Menþiune la Concursul interj. al Centrelor de excelenþã din Moldova, Suceava (prof.

Sergiu Nistor)
10. Asandei Radu, cls a VIII-a Menþiune la Concursul interjudeþean "Memorial Cojocaru"  Roman; Menþiune la

Concursul interjudeþean "Memorial St. Dârþu" Vatra Dornei (prof. Elena Ro[u)
11. Brãduleþ Oana cls. a VIII-a Premiul II la Concursul interj. "Memorial St. Dârþu" Vatra Dornei (prof. Elena

Ro[u)
12. Condreþ Gabriela,  cls. a XII-a Locul III la Concursul interjudeþean "Memorial Cojocaru" Roman;  locul III la

concursul "Unirea" Focºani (prof. {tefan Gavril)
13. Platon Tudor cls. a VI-a, Tudor Mihail cls. a VII-a Menþiune la Concursul interjude]ean "Memorial St. Dârþu"

Vatra Dornei (prof. Ciprian Ne]a)
14. Elisei Andreea, cls. a VIII-a Menþiune la Concursul interjudeþean "Memorial Cojocaru" Roman
15. Cosma Silviana Ilinca, clasa a IX-a C, locul I, secþiunea Prozã, Tinere condeie
16. Licãu Loredana, clasa a XII-a C, locul II, secþiunea Poezie, Tinere condeie
17. Baciu Corina cls. a X-a B, locul I,  secþiunea Eseu,  la concursul Cartea mea preferatã organizat de

Inspectoratul ªcolar Neamþ, etapa judeþeanã, iar la faza naþionalã a obþinut menþiune.

PP rr oo ii ee cc tt ee   ee uu rr oo pp ee nn ee   ::

n Learning and Teaching Styles and Efficiency
Control în cadrul programului Comenius 1 de dezvoltare
[colar\, în parteneriat cu profesori din Italia ºi Polonia
n Centrul de iniþiere, formare ºi consiliere în

tehnici informaþionale realizat prin program Phare
n CRESCERE (Cosmic Rays in an European

School Environment: a Remote Experiment), finanþat
din fonduri europene ºi realizat cu ocazia anului mondi-
al al fizicii cu participarea a patru institute de cercetare:
Institutul Naþional de Fizicã Nuclearã, Frascati, Italia;
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Lisabona;
Laboratorul de Fizica Particulelor, Lisabona, Portugalia;
Institutul de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã "Horia Hulubei",
Bucureºti, România.

PP rr oo ii ee cc tt ee   ee uu rr oo pp ee nn ee   pp ee   tt ee mm ee   ee cc oo ll oo gg ii cc ee ::

n Tinerii pentru un spaþiu european al mileniu-
lui al III- lea
n Salvaþi planeta albastrã
n Valori româneºti, valori europene prezentate

de elevii C.N.I. - Piatra Neamþ, cu ocazia activitãþii
PRIMÃVARA EUROPEANÃ 2005 ÎN JUDEÞUL NEAMÞ
- desfãºuratã la CCD - Neamþ - 17 martie 2005
n Tinerii pentru un spaþiu european al mileniu-

lui în conservarea biodiversitãþii ºi reconstrucþia ecolo -
gicã din Rezervaþia Naþionalã Ceahlãu
n Pãdurea - istorie ºi realitate - diseminarea `n

cadrul CNI a proiectului realizat de ªcoala de Arte ºi
Meserii Vânãtori Târgu Neamþ în parteneriat cu Agenþia
Spaþialã Românã ROSA.

Dialog
Eu
Dumnezeu
Între noi - rãmãºiþe de
introspecþie
- Spune-mi:
Cum aratã mâinile de
criminal?
- Sunt presãrate cu guri
În ele
Viaþa fiecãruia þipã
Degetele
Se înjunghie reciproc
- Dar..
Cum aratã mâinile unui 
îndrãgostit?
- Liniile palmelor
Întinse pânã la infinit
Se sãrutã.
- Exiºti?

Azi vreau sã-mi strâng 
buzele în palmã,
Sã-mi arunc ochii lângã ele
Sã fac o minge
Cum, nu joci biliard?
Ping pong?
Hai, prinde-mi mingea!

Azi, azi am pierdut jocul
Sufletul meu alerga
Mai repede decât mine.
Când am dat cu ochii de
"finish"

Era sus
M-a scuipat.
- Mã iubeºti? - îl întreb
L-am auzit þipând
Când ºi-a prins degetele
în ochii mei. 
Mi-am respirat lacrimile,
acum.

**   **   **

Silenþios ºi discret, 
A explodat soarele
Din fiecare celulã.
Dimineaþa de iarnã
Nu e adevãratã
Fãrã rãsãrit.
Am vrut sã-l caut 
cu lumânarea.
Mi-am înnodat fiecare idee
de alta
Când s-au terminat
am legat
ºi visele.
Am tras dupã mine firul.
Gata. 
În urma mea...?
Acelaºi rãsãrit,
Flãmând de soare
Devora firul.
Ei, ºi? 
M-am pierdut...

Mãtase Oana - 
clasa a IX-a B

La început a fost
Ludique…

Cercul de teatru în
limba francezã

A fost o joacã, pe
care am început-o acum
cinci ani, când elevii de
clasa a IX a A erau bobo-
ceii Liceului de

Informaticã, joacã menitã
sã-i atragã spre învãþarea
limbii lui Voltaire. Am
scris texte pentru ei ºi cu
ei le-am pus în scenã, la
început doar pentru noi,
apoi am ieºit treptat,
cãtre public.
Generozitatea celor de la
Biblioteca "G. T.
Kirileanu" ne-a permis sã
ne afirmãm în cadrul
Zilelor Francofoniei, mani-
festãrilor dedicate Zilei
Europei ºi ale Bibliotecii
Judeþene. A urmat apoi
participarea la Festivalul

de Teatru Francofon pen-
tru Copii, de la Dej, 2004,
unde ne-am înscris la
toate secþiunile. S-a
muncit cu mare pasiune,
rezultatele ridicându-se
mult deasupra aºtep-
tãrilor: Premiul
Festivalului, Premiul pen-
tru Umor, Premiul pentru

costume, Menþiune pen-
tru dialog. 

Din trupa iniþial cons -
tituitã din elevi dintr-o sin-
gurã clasã, s-au alãturat
ºi alþi elevi, din clasele de
la gimnaziu. Succesul
obþinut a fost o imensã
bucurie ºi dorinþa de a
continua aceastã expe-
rienþã ºi cu elevii de liceu
a condus la constituirea
unei noi trupe de teatru
Chouette, care a partici-
pat la Festivalul
Internaþional de Teatru
Francofon pentru Liceeni,

de la Arad, în anul 2004.
În urma acestei par-
ticipãri, am obþinut califi-
carea pentru a reprezen-
ta România la Festivalul
de Teatru-Educaþie, de la
Agadîr, Maroc (2005),
unde membrii trupei au
prezentat ºi un spectacol
de dansuri populare

româneºti (instruc-
tor coregraf
C o n s t a n t i n
Munteanu). Trupa
a fost invitatã sã
ofere un recital de
dansuri în faþa
Guvernatoru lu i .
Chouette a fost
selectatã pentru a
participa la concur-
sul "Allons en
France", organizat
de Ambasada
Franþei. În urma
acestui concurs,
printre cei cinci
elevi români selec-
taþi pentru un sejur

gratuit la Paris ºi la
Festivalul de la Avignon a
fost una dintre membrele
trupei Chouette, eleva
Raluca Tãnase.

În prezent, Ludique
pregãteºte un nou spec-
tacol ( La sorciere de la
rue Mouffetard) pentru
Festivalul de la Dej, iar
cei mari pregãtesc o
nouã piesã de teatru,
scrisã de elevii clasei a IX
a- A, cu care sperãm sã
participãm la mai multe
manifestãri artistice.
(Prof. Georgeta ªelaru)

Activit\]i extracurriculare
TTrruuppaa  ddee  tteeaattrruu  CCHHOOUUEETTTTEE

TTrruuppaa  ddee  ddaannssuurrii   ppooppuullaarree
ººii   llaattiinnoo

FFoorrmmaaþþiiaa  rroocckk

Înfiinþat din iniþiativa
unui grup de tineri entuzi-
aºti, iubitori ai tradiþiilor
populare, Ansamblul de
cântece ºi dansuri popu-
lare " Mugurelul"
activeazã în ºcoala noas-
trã din septembrie 2004
sub îndrumarea domnului
instructor Constantin
Munteanu ºi domnului
profesor Octav Preisler.
Ansamblul cuprinde 24
de dansatori, un grup
vocal ºi doi soliºti, majoritatea din clase-
le a IX-a ºi a X-a. 

Nici elevii de gimnaziu nu se lasã
mai prejos în privinþa dansului. Din
aceastã toamnã elevii clasei a VII-a au

format o trupã latino care se va lansa în
cadrul Zilelor Colegiului. Ei îºi des-
fãºoarã activitatea sub îndrumarea dom-
niºoarei Alina Munteanu ºi sperã sã aibã
acelaºi succes ca ºi colegii lor mai mari.
(Prof. Octav Preisler)

Anul 2005 debuteazã
la Colegiul Naþional de
Informaticã cu alcãtuirea
unei formaþii rock alcãtu-
itã din elevii nostri. Trupa
Morning Glory a luat
naºtere datoritã înclinaþiei

ºi pasiunii fiecãruia dintre
membri pentru muzicã, a
dorinþei de afirmare ºi
pentru a ne simþi bine
fãcând ceea ce ne place.
Componenþii: Raluca
Tãnase - voce, Radu

Andriuþã - chitara I - solo,

andrei Gheorghiu - chi-

tara II - armonie, Mihai

Chirilã - chitara bass,

Octavian Timu - tobe.

RREEVVIISSTTEELLEE  {{CCOOLLIIII

Revista Infopuls
Toamna anului 2002 a reunit trei

profesori în jurul unei idei îndrãzneþe:
aceea de a împãrtãºi elevilor din
cunoºtinþele dobândite în urma expe-
rienþei de corespondent al ziarului
Ceahlãul - în cazul domnului profesor
Radu Zaharescu, sau a experienþei
acumulate în cadrul cursurilor de jur-
nalisticã- în cazul d-nelor prof.
Georgeta ªelaru ºi Carmen Zaharescu.
Entuziasmul a depãºit aºteptãrile,
foarte mulþi elevi dorindu-ºi sã acceadã
în lumea celei de-a patra puteri în stat.
Botezul micilor jurnaliºti s-a fãcut în
redacþia ziarului Ceahlãul. Dar cum
regula de aur a cercului era cea
junimistã "Vine cine vrea, rãmâne cine
poate", din multitudinea doritorilor au
rãmas doar câþiva elevi, care au dove -
dit pasiune ºi o concepþie uºor eronatã
din perspectiva celorlalþi adolescenþi,
aceea de a-ºi petrece timpul liber
muncind. Astfel, dupã câteva sãp-
tãmâni de cursuri de jurnalisticã ºi apli-
caþii, s-a nãscut ziarul Infopuls( cãci
aºa a fost conceput iniþial) care-ºi pro -
punea, dupã cum indicã ºi numele, sã
ia în mod constant pulsul Liceului de
Informaticã. Deºi primul numãr avea sã
fie marcat de trecerea în nefiinþã a
mentorului, echipa s-a mobilizat pentru
continuarea ideii. Fiecare numãr a
demonstrat o evoluþie evidentã, confir-
matã de rezultatele obþinute: menþiune-
2002; locul I pe judeþ ºi titlul de laureat
naþional- 2003, când avea loc "schim-
barea la faþã" a Infopuls-ului, transfor-
mându-se în revistã; locul III pe judeþ-

2004, tehnoredactare dna prof.Carmen
Pughineanu; ºi de participãrile succe-
sive ale membrilor în tabere de jurna -
listicã. Colaborarea permanentã cu
mass-media localã ( ziare ºi posturi de
televiziune) i-a remarcat pe cei mai
buni: Magdalena Simion, Cãtãlina
Bortã, Andreea Asmarandei, Delia
Lupaºcu, Rãzvan Cãliman, Irina
Rotariu ºi Georgia Buruianã. În
momentul de faþã cunoºtinþele  lor sunt
asimilate de o nouã generaþie care are
misiunea de a reda, cel puþin la fel de
fidel, pulsul de la C.N.I. (Prof. Carmen
Zaharescu)

Revista de informaticã
Info ++

Revista de informaticã a apãrut din
dorinþa catedrei de informaticã de a
prezenta noutãþile în domeniul respec-
tiv ºi de a promova elevii cu rezultate
excepþionale.

Anuarul ºcolii

Prima ediþie a Anuarului Colegiului
a fost lansatã cu ocazia Zilelor
Colegiului, `n decembrie 2004.
Publicaþia s-a dorit ecoul pregãtirii per-
formante a cadrelor didactice ale ºcolii.
Au publicat studii metodice ºi ºtiinþifice
profesorii colegiului.

A doua ediþie va apãrea tot cu
ocazia Zilelor Colegiului, pe data de 15
decembrie 2005, sperând cã se va
naºte o tradiþie `n cadrul ºcolii. (Prof.
Brînduºa Anghel)

Preg\tire [i formare
profesional\

Activitãþi în colaborare cu CCD ºi ISJ
l Simpozionul desfãºurat la CCD Neamþ în data de 14 ianuarie 2005 cu tema Eminescu -

Eternitate la care au participat elevi din clasele a V-a ºi a XI-a B, îndrumaþi de profesorii de limba românã,
Iulia Costan ºi Diana Mihalache 
l Profesorul Constantin Aciobãniþei a participat la al II-lea stagiu de formare din cadrul

Programului Naþional de Educaþie pentru Cetãþenie Democraticã, în septembrie 2004, iar în lunile noiem-
brie - decembrie 2004 la stagiul de formare în domeniul Educaþiei civice.
l În cadrul programelor ºi proiectelor de formare iniþialã ºi continuã a personalului didactic în CNI

îºi desfãºoarã activitatea profesori implicaþi în activitatea de îndrumare ºi control la nivelul ISJ Neamþ  în
calitate de profesori metodiºti ºi formatori: Daniela Neamþu, Gheorghe Manolache, Elena Roºu, Georgeta
ªelaru, Tudoriþa Guzgan, ªtefan Gavril, Florentina Ungureanu, Otilia Meicu, Iulia Costan, Dumitru Ene,
Georgeta Nour.

Activitãþi de formare
l Profesoarele Georgeta ªelaru, Elena Costrachievici ºi Alina Jilavu au participat în anul ºcolar

2004-2005 la activitãþi de formare continuã în cadrul Programului Socrates - Comenius 2.2C, beneficiind
de burse în Franþa, Grecia ºi Anglia.
l Profesoarele Alina Jilavu ºi Georgeta ªelaru au beneficiat în vacanþa de varã 2004 de un sta -

giu de formare pentru realizarea de programe europene organizat de Centrul Educaþia 2000+, finanþat de
Fundaþia INFOMAT.
l Profesoarele Guzgan Tudoriþa [i Iordan Camelia au participat în mai 2005 cu lucrãri la

Simpozionul regional "Metode ºi mijloace de învãþãmânt", organizat de Facultatea de Chimie  a
Universitãþii  "Al. I. Cuza" Ia[i.
l Profesorii Grigoruþã Oniciuc, Gheorghe Manolache, Georgeta ªelaru, Octav Preisler, Daniela

Neamþu, Alina Jilavu, Ciprian Neþa, Alina Sauciuc, Ana Lãcãtuºu au participat la implementarea  unor
proiecte europene în cadrul programului Comenius - "Proiect de dezvoltare ºcolarã", în parteneriat cu pro-
fesori din Italia ºi Polonia, realizându-se planificãri ºi teste de evaluare comune. 
l Doamna profesoarã Araveicei Maria a dobândit calitatea de membru al Asociaþiei psihologilor

din România .
l Doamna profesoarã Georgeta ªelaru a participat vara acesta la un stagiu de formare în asis-

tenþa culturalã ºi educaþie prin teatru, în insula Corsica.

PPEERRFFOORRMMAANN}}EE
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Centrul
ECDL

Începând cu anul ºcolar
2004- 2005, Colegiul Naþional
de Informaticã este acreditat ca
Centru ECDL pentru instruirea ºi
pregãtirea elevilor ºi profeso-
rilor. Totodatã, au fost acreditaþi
3 profesori evaluatori în urma
unei testãri ECDL.

Permisul european de con-
ducere a calculatorului este un
"paºaport" necesar, dar ºi
recunoscut în 147 de þãri
europene.

Posesorii acestuia pot
obþine oricând un loc de muncã
mai bun atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. Nu este de neglijat
faptul cã studenþilor, posesori ai
acestui permis, li se pot echivala
anumite examene de speciali-
tate; totodatã, atât studenþii, cât
ºi absolvenþii de liceu, dacã au
aceastã carte de vizitã euro-
peanã, sunt mult mai apreciaþi
pe piaþa job-urilor, unde selecþia
este din ce în ce mai durã.

Se ºtie cã un funcþionar
bine pregãtit trebuie sã
stãpâneascã programele spe-
cializate de editare, calcul
tabelar, baze de date, dar ºi de
comunicare prin intermediul
Internetului, cu atât mai mult cu

cât se urmãreºte alinierea la
standardele europene.

Colegiul Naþional de
Informaticã asigurã atât
pregãtirea, cât ºi testarea solici-
tanþilor de permis ECDL.
Modulele sunt urmãtoarele:
Modulul 1 - Conceptele de bazã
ale Tehnologiei Informaticii;
Modulul 2 - Utilizarea compute -
 rului ºi organizarea fiºierelor;

Modulul 3 - Procesare de text;
Modulul 4 - Calcul tabelar;
Modulul 5 - Baze de date;
Modulul 6 - Prezentare; Modulul
7 - Informaþie ºi Comunicare.

Centrul CNI Piatra Neamþ,
acreditat odatã cu alte 200 de
licee din þarã, este cel mai activ

centru din  zona Moldova ºi
primul Centru ECDL din judeþul
Neamþ care are deja 45 de
absolvenþi în anul ºcolar 2004 -
2005. O parte din aceºtia sunt
profesori, unii  sunt elevi, iar cei
mai mulþi dintre ei sunt acum
studenþi. 

Actualmente, avem înscriºi
atât elevi ºi profesori din ºcoala
noastrã, cât ºi din alte ºcoli, de
la ceilalþi poli de specializare,
cum ar fi Colegiul  Naþional
"Calistrat Hogaº", Seminarul
Teologic "Veniamin Costachi",
Colegiul Tehnic ºi Grupul ªcolar
9. 

Toþi cei 155 de candidaþi,
care au achiziþionat un Card
ECDL, au înþeles la momentul
oportun cã un specialist din
orice domeniu de activitate tre-
buie sã opereze rapid ºi eficient
pe calculator, iar interesul  pen-
tru obþinerea permisului de cali-
ficare la standarde europene
este din ce în ce mai crescut . 

Echipa ECDL - profesorii
Florentina Ungureanu,
Grigoruþã Oniciuc, Gheorghe
Manolache -  se preocupã per-
manent de buna pregãtire a can-
didaþilor, organizeazã perma-
nent cursuri, simulãri  ºi testãri
în vederea obþinerii Permisului
ECDL.(Prof. drd. Manolache
Gheorghe)

În cadrul Colegiului  Naþional de
Informaticã Piatra-Neamþ
funcþioneazã un Centru teritorial ºi
de înscriere al Universitãþii "Titu

Maiorescu" Bucureºti, începând cu
anul universitar 2005-2006.  Pentru
învãþãmântul la distanþã, oferta edu-
caþionalã a Universitãþii este alcãtu-
itã din cursuri la Facultãþile de Drept,
ªtiinþe Economice, ªtiinþa ºi
Tehnologia Informaþiei. Conform pro-
gramului de la Bologna, cursurile vor
dura 3 ani ºi vor fi finalizate cu exa-
men de licenþã.

Universitatea "Titu Maiorescu" a
luat fiinþã în septembrie 1990 pe
baza avizului Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi prin Hotãrârea nr.

59/1991 a Judecãtoriei
Sect. 1 din Bucureºti.
Facultatea de ªtiinþa ºi
Tehnologia Informaþiei
este autorizatã sã
funcþioneze începând cu
anul universitar 2003 -
2004, conform Hotãrârii
de Guvern nr. 1082/11
septembrie 2003 ºi este
acreditatã de centrul de
Pregãtire în informaticã -
C.P.I. pentru instruirea în
acest domeniu cu drept

de acordare a certificatului de pro-
gramator autorizat.

Facultatea pregãteºte specialiºti
în informaticã ºi tehnologia infor-
maþiei care pot ocupa o gamã largã
de locuri de muncã: programatori de
aplicaþii software, proiectanþi de site-
uri WEB, proiectanþi de sisteme de
calcul ºi servicii de reþea, informati-
cieni în institute de cercetare, între-

prinderi, administraþie, birouri de
creaþie multimedia, consultanþã, pro-
fesori de informaticã, cercetãtori în
informaticã, administratori de reþele
de calculatoare, administratori de
baze de date.

Deschiderea centrului ID la CNI
este rezultatul exprimãrii credinþei ca
adevãrata Renaºtere a României
este în spirit ºi culturã, acestea fiind
singurele valenþe ce pot aduce per-
formanþe în toate structurile social-
economice, structura învãþãmântului
particular nou creatã constituind o
alternativã viabilã ºi de calitate.
Dorim sã le oferim elevilor noºtri
care nu au posibilitãþi materiale
ºansa de a-ºi continua studiile chiar
în Piatra-Neamþ ºi sã mergem în
acest mod pe verticalã. Facultãþile
Universitãþii Titu Maiorescu sunt
foarte bine cotate iar CNI prin
resursele umane ºi baza materialã
de care dispune poate oferi un
suport acestor studii superioare, cu
accent pe informaticã. (prof. dr.
Daniela Neamþu)

CCeennttrruu  IIDD  aall   UUnniivveerrssiitt\\]]iiii   ““TTiittuu  MMaaiioorreessccuu””

Fundaþia
INFOMAT

Fundaþia Colegiului a
fost înfiinþatã în ianuarie 2004
pentru a asigura un sprijin efi-
cient - în plan spiritual, mate-

rial ºi financiar - acþiunilor
întreprinse de conducerea
Colegiului Naþional de
Informaticã pentru buna des-
fãºurare a procesului instruc-
tiv-educativ.

În acest scop fundaþia a
sprijinit: redactarea ºi publi-
carea de anuare, monografii

ºi reviste ºcolare; acordarea
de premii de onoare ºi a unor
premii speciale pentru elevii
care au obþinut rezultate
excepþionale la concursurile
ºcolare; organizarea unor
spectacole lite rare, teatrale
cu ocazia Zilelor Colegiului.
Fundaþia este principalul

organizator al activitãþilor
desfãºurate în cadrul Zilelor
Colegiului. 

La constituirea fundaþiei
au participat, iniþial, cadrele
didactice ºi nedidactice ale
colegiului, iar treptat ni s-au
alãturat ºi alþi membri. 

(Prof. Vasile Diaconu)



COLEGIUL DE REDAC}IE: Mircea ZAHARIA; Constantin TOM{A; 
{tefan CORNEANU 

AAPPOOSSTTOOLLUULL  
LLIITTEERRAARR  [[ii   AARRTTIISSTTIICC

Pag. 8 APOSTOLUL decembrie 2005

"DE}INUTULUI K9320 MIRCEA VULC|NESCU
I SE RECOMAND| SPITALUL V|C|RE{TI"

um\rul 47 al revistei ROMÂNIA LITERA -
R| public\ la rubrica "Scriitori `n Arhiva
CNSAS" dosarul de penitenciar al scri-
itorului [i filosofului Mircea Vulc\nescu,
marele c\rturar al c\rui nume devenise `n
viziunea comuni[tilor [i securi[tilor un
num\r, K9320. Condamnat la 9
octombrie 1946 la 8 ani de temni]\ grea,
st\ `n `nchisoare p`n\ `n anul 1952, c`nd

decedeaz\ `n penitenciarul din Aiud. ~ntr-o not\ a
medicului se constat\ "c\ de]inutul internat politic
Vulc\nescu Mircea sufer\ de pleurezie st`ng\ cu
stare general\ rea pentru care i se recomand\
internare la Spitalul V\c\re[ti. Fi[a se afl\ la Spitalul
penitenciarului din Jilava. Fa]\ de cele ar\tate mai
sus rug\m s\ binevoi]i a ne comunica avizul dum-
neavoastr\ asupra intern\rii susnumitului de]inut la

Spitalul penitenciarului V\c\re[ti pentru tratament".

EMIL NICOLAE SAU ARIERGARDA CA DEZAGRE-
GARE A SUBIECTIVIT|}II

Criticul literar Cristian Livescu scrie `n ultimul
num\r al revistei CONVORBIRI LITERARE (11)
despre poezia lui Emil Nicolae, poetul nem]ean de la
al c\rui debut se `mplinesc anul viitor 30 de ani. Iat\
ce afirm\ criticul literar despre colegul s\u de condei
nem]ean: "Dac\ ar fi s\ clas\m crea]ia de dat\
recent\ cred c\ Emil Nicolae [i-ar dori-o considerat\
drept una de ariergard\, acel e[alon secundar care
consolideaz\ cuceririle avangardei, ale spiritului ofen-
siv, propriu oric\rei literaturi cu con[tiin]\ novatoare.
Exist\ `n poezia sa nostalgia suprarealismului, curen-
tul cel mai longeviv al modernismului radical, dar [i un
fel de a trage cu ochiul spre oratoriul optzecismului,
cu priza sa la real [i atacul la adresa memoriei
lene[e".

"SINCERITATE ~N DOZAJ CALCULAT" ~N POEZIA
LUI NICOLAE SAVA

~n ultimul num\r al revistei POEZIA din Ia[i a
ap\rut o recenzie la cartea de poezie semnat\ de
poetul Nicolae Sava, "Insolen]a nop]ilor". Autorul
acesteia, Al. Florin }ene din Cluj apreciaz\ `n recen-
zia "Sinceritate `n dozaj calculat" c\ "poezia lui
Nicolae Sava alunec\ spre poemul esenian, de care `l
apropie gustul pentru "esen]ele tari" pentru distilarea tr\i -
rilor prin retortele eului din care ies secven]e autentice
de dramatism. (...) Poemele s`nt ca un burete avid de
ap\, par saturate de propria lor aventur\ prin tr\ire [i
imagine. Eul poetic se descoper\ pe m\sur\ ce-[i
proiecteaz\ propriul univers, trec`nd discret de la
tr\ire intens\ la melancolie. Nicolae Sava este un
poet admirabil, cuv`ntul lui purific\ realul, red`ndu-i
credibilitatea tot astfel cum apa [lefuie[te stalactitele
[i stalagmitele pentru un altar al ecoului, `nc\rcat de
muzicalitatea ad`ncurilor”. Cartea despre care scrie
Al. Florin }ene a luat recent premiul Uniunii Scriitorilor

din România, filiala Ia[i pentru poezie pe anul 2004.

A MURIT UN MARE ARTIST AL IMAGINII,
VASILE BLENDEA

~n revista LUCEAF|RUL nr.  43, redactorul
Stelian T\b\ra[ scrie c`teva `nsemn\ri [i amintiri
despre cel care a fost Vasile Blendea, omul care a
imortalizat de-a lungul timpului pe pelicula aparatului
de fotografiat chipurile tuturor scriitorilor români con-
temporani: "C`nd l-am cunoscut - `[i aminte[te
T\b\ra[ - avea `ntotdeauna un aparat foto la g`t; a[a
cum unii s-au n\scut cu al [aselea deget la o m`n\.
Poza vesel: astfel se molipseau de veselie [i optimism
[i "subiectele" lui. Fire ghidu[\, reu[ise s\-[i suie - la
propriu - pe Bogza `ntr-un copac, ba l-a pozat pe
autorul "C\r]ii Oltului" [i cu un fel de fes de saltimbanc
pe cre[tet. Azi pozele acelea par recapitulative;
g\se[ti acolo deopotriv\ pe Bogza academicianul, dar
[i pe r\zvl\titul [i juc\u[ul avangardist".

OCHELARIST
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intre apari]iile la
E d i t u r a
Humanitas v\
recomand dou\
lucr\ri ce abor-
deaz\ diverse
mentalit\]i `n tre-
cerea de la
g â n d i r e a
medieval\ la cea
modern\: 

1. C\t\lin
A v r a m e s c u ,

Filozoful crud. O istorie a cani-
balismului, Humanitas, 2003

Scris\ pe baza unei
bogate document\ri `n
colec]iile de carte rar\ din
Germania, Austria, Finlanda,
Sco]ia, Statele Unite, cartea
de fa]\ ne prezint\ `n pre-
mier\ o istorie sistematic\ a
canibalismului reflectat `n
oglinda filosofiei. Prezentat `n
trei stadii: o creatur\ ivit\ din
menajeria dreptului naturii, o
retort\ diabolic\ având
menirea s\-i `ncurce pe teologi
[i metafizicieni, stadiul `n care
antropofagia apare ca produs
al circumstan]elor [i al
educa]iei, canibalul este
`nainte de toate un personaj
ce anim\ scrierile filosofilor [i
juri[tilor din anumite epoci, o
creatur\ livresc\. ~n strani-
etatea sa, canibalul este
suveran peste o specie de li -
bertate, povestea sa luminând
originile statului modern [i
hotarele civiliza]iei moderne,
cânt\rindu-le dreptul de a fi.
Când puterea suveranului
modern cre[te, dispare cani-
balul ca subiect al [tiin]ei
despre ordinea moral\, pentru
c\ el a fost eclipsat de noul
agent al cruzimii absolute,
statul.

2. Johan Huizinga,
Amurgul Evului Mediu (studiu
despre formele de via]\ [i de
gândire din secolele al XIV-lea
[i al XV-lea `n Fran]a [i `n
}\rile de Jos), Humanitas,
2002 

Lucrarea, structurat\ `n
22 de capitole, prezint\
perioada de sfâr[it a Evului
Mediu `n planul sacrului, dar [i
`n cel al profanului (real [i
imaginar), al vie]ii practice [i
al idealului cavaleresc ajuns la
ora crepusculului. P\strând
tradi]ia olandez\, autorul con-
struie[te imaginea unei lumi
surprinzând gesturile expre-
sive [i detaliile ce-i dau
culoare, formele de via]\ [i
gândire c\p\tând pregnan]\
[i naturale]e. Perioada seco -
lelor XIV - XV este privit\ ca
final de Ev Mediu [i nu ca o
prevestire a Rena[terii, istoria
spiritual\ medieval\ consti-
tuind „postul" dinaintea
renascentismului. Cei care, `n
Fran]a secolului al XV-lea,
adopt\ forme umaniste nu
anun]\ `nc\ Rena[terea,
aceasta venind doar când
tonul de via]\ se schimb\,
când gândul iese din matc\
imortalizându-se `n imagine.
Religia este exteriorizat\,
poporul tr\ind o credin]\
foarte ferm\ ce nu-i punea pe
cei f\r\ carte `n fa]a nici unor
dispute spirituale. Astfel stu -
diul lui J. Huizinga se
`ncadreaz\ `n celebrele lucr\ri
de istorie a culturii [i
civiliza]iei.

Prof. drd. Mihai
FLOROAIA -

{coala „Spiru Haret" -
Piatra Neam]
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SENTIMENTELE
TOAMNEI
-Simt c\-mi bate inima!
-De ce ? 
-Nu [tiu ! 
Poate pentru c\ lumea- `ntreag\ 
E a mea !
Simt c\ apa-mi murmur\ 
Cu glas de frunze uscate,
Simt c\ lumea tremur\ ag\]at\ 
De o perdea de cea]\,
Simt c\ `n toamna aceasta
Lacrima mea
Se aseam\n\ cu a ta !

Tudose Florentina Maria
cl. a III-a E

JOC DE CUVINTE
Vân\toarea poate fi jocul unora,
Iar jocul poate fi vân\toarea altora dup\
câ[tig.

*
Via]a poate fi jocul unora,
Iar jocul poate fi via]a altora.

*
Virtutea poate fi jocul pref\cut al unora,
Iar jocul poate fi virtutea altora.

*
Visul poate fi jocul unora,
Iar jocul poate fi visul altora.

Ancu]a Popescu,
cl. a V- a

MAMA
Inima mea o ia razna

Dup\ m\icu]a mea,
Draga de ea.
Ea este ca un `nger p\zitor
A c\rei bun\tate
Nu pot cu nimic s-o m\sor.
Inima mea `ntr-o zi
Se va stinge
F\r\ iubirea d\ruit\
De m\icu]a mea .

Nechita Robert Andrei,
cl. a V-a 

APOLODOR
Parodie  dup\ „C\r]ile cu Apolodor"
de Gellu Naum

Apolodor
Micul pinguin tenor
~ntr-o zi ne-a vizitat
{i pe loc s-a `ntristat,
Fiindc\-i era tare dor
De fra]ii lui din Labrador.
Pentru c\-i tenor vestit
Ne-a cântat, ne-a-nveselit.
Curioas\-am `ntrebat:
-Când s\ cân]i te-ai apucat :
-Pe la noi, la Polul Sud
Când din ap\ ie[i tot ud,
Ca s\ te  mai `nc\lze[ti,
Cân]i, te joci, te dezmor]e[ti!
-Cred c\ aerul geros
Te face s\ cân]i frumos.
Dac\ iarna ce-o s\ vin\
Tot cu geruri o s-o ]in\
Sper s\ pot cânta [i eu
Cu Apolodor al meu.

Negrescu Bianca , cl. a V-a 

C|UTAREA
DE SINE
M\ caut `n oglind\,
Dar nu v\d decât un b\ie]el
Cu ochii mira]i.
M\ caut `n clas\,
Dar acolo nu exist\ decât
Numele unui [colar
Trecut `ntr-o foaie de catalog.
M\ caut la ora de sport
{i nu g\sesc decât
Un copil care joac\ bine  [ah.
M\ caut `n `mbr\]i[area mamei
{i m\ reg\sesc 
Sunt cea mai important\ fiin]\
Din lume.

Teodor Rotaru, cl. a V- a

TIMP
Timpul nu st\ de vorb\
Cu nimeni.
Trece n\uc,
Scuturându-[i secundele,
Care se troienesc `n ani,
~n secole,
~n milenii.
Pe noi, oamenii,
Ne m\tur\
Ca pe ni[te frunze
C\zute
Din ulmul
Ce str\juie[te
{coala.
O fi fost [i timpul la vreo [coal\ ?
Parc\ nu ar avea nici o diplom\,
Atât de rebel se comport\
Sigur e c\ n-a fost disciplinat niciodat\.

Corina B\hneanu, cl. a VIII- a 

Prof. `ndrum\tor Monica CRISTEA



Ochi alba[tri
Ochi alba[tri, lacrimi sure,
Zâmbet aspru, vorbe dure,
Un surâs poetic [i placid
Pe-al t\u chip pl\pând [i candid...

{i o umbr\ de candoare
Se prelinge pe-a ta inim\ str\in\
{i m\-ntreb de unde oare
Ai `n ochi o stea [i-o lun\ plin\...

Versuri...
Ploaia m\runt\ m\ scufund\
~n safirul ochilor t\i ... m\ inund\...
Doar o clip\ pot zâmbi la al t\u

surâs,
Primul ce se ive[te pe chipul t\u
T\cut [i plâns.
{i-o lacrim\ de fericire se pierde
Pe obrazul t\u trecut de-atâtea
Lacrimi amare ...
O lacrim\ fierbinte ce tope[te
Ploaia rece ca ghea]a;
Iar norii plumburii vor s\-]i s\rute
Catifelat\ [i luminoas\ fa]a ...

Andreea Alina Andrici (clasa a
XII-a B)

Am `nv\]at
Am `nv\]at s\ râd,
Am `nv\]at s\ plâng,
Am `nv\]at c\ nimic nu e u[or ...
Am `nv\]at c\ prin via]\ e[ti doar
Un trec\tor.
C\ci azi am tot
{i mâine poate nu am nimic
{i via]a mi se scurge
Un pic câte un pic.

Am `nv\]at c\ soarta des love[te,
C\ci doar a[a sufletul ]i-l

`nt\re[te.
Am `nv\]at s\ nu fiu r\u,
C\ci de to]i are grij\ Dumnezeu.
Am `nv\]at s\ nu fiu mândr\,
C\ci am avut TOTUL-
{i l-am pierdut
~ntr-o secund\...
Acum [tiu c\ toate-n via]\ au un

scop,
De[i pe moment nu au nici un

rost.

~nva]\, omule, cât mai tr\ie[ti,
Tot ce ai
S| PRE}UIE{TI!

Adina Acameni]oaei 
(clasa a X-a A)

Adio!
Adio! biet chip zbârcit de vreme,
Br\zdat de chin [i de nevoi,
B\tut de vânt [i de durere,
Sp\lat de lacrimi [i de ploi.

Adio! suflet r\t\cit atâta vreme,
Ce n-a [tiut ce-i fericirea.
Ai fost mereu plin de dileme
{i-ai g\zduit mereu iubirea.

Adio! trup f\r\ de via]\,
F\r\ de vlag\ ai r\mas acum!
Nu te-ai gândit c\ tu e[ti doar o

a]\
Ce se sub]ie, se transform\-n

fum.

Azi doar p\mântul ]i-e bordei
~nchis, `ntunecat [i jalnic.
{i numai lumânarea ]i-e temei
{i bocetul de-acum `]i este

paznic.

Trenul vie]ii
Se-aude glasul trenului ce pleac\

...

Triste]ea lui [i rana ce-o provoac\
M\ fac s\ m\ gândesc la

nemurire,
La visul meu, la via]\, la pieire...

Dar trenul pleac\ ... [i eu cu el,
Purtat de nebunia clipei,
De setea ne[tiin]ei mele,
Ce m\ `mbie tot mai mult
Spre vise, gânduri efemere.

Bagajele, de mult uitate,
~n alt\ gar\, nu [tiu care,
Erau prea grele. Le-am l\sat.
{i am ales doar nep\sare.

Dar ... cine [tie ... poate mâine
Voi cobor` `n alt\ gar\.
{i-am s\ m\-ntorc `n al\ zi,
Când voi sim]i parfum de var\...

Diana Elena Carp 
(clasa a XI-a C)

Pagin\ realizat\ de 
prof. Daniela Prepeli]\,

Lucica Munjiu [i 
Valerian Perc\
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ARIPI TINERE - 9/2005

evista Cercului
"Micii jurnali[ti" de la
{coala nr. 10 Piatra
Neam], coordonat\
de profesoara Tania
Aruxandei (redactor
[ef, elevul de clasa
a VIII-a Cornel
Croitoru) adun\ `n
cele 24 de pagini
ale sale poezii [i
proze, eseuri [i
anchete, povestiri

istorice ale talenta]ilor elevi de
la aceast\ [coal\. Re]inem
numele viitorilor poe]i sau
prozatori Paula Str`mbeanu,
Simona Vasiliu, S\m\r\ndi]a
Tapalag\, Iuliana Ni]\, Mircea
Bor[, Poliana P\v\lache.
Revista cuprinde [i curiozit\]i,
jocuri enigmistice, umor, toate
realizate cu talent de elevi. 

SUFLET DE COPIL - supli-

ment literar al revistei "Aripi
tinere", realizat sub aceea[i
coordonare (redactor [ef,
Cristina Ioana Mustea]\ din
clasa a VII-a) este mult mai
bogat `n pagini de proz\ [i
poezie original\. Ilustra]ia
num\rului este realizat\ de ele-
vii clasei a V-a de la {coala nr.
10 Piatra Neam].

FORUM - 5/2005

Elegant se prezint\
num\rul din octombrie al revis-
tei liceenilor din Bicaz. Dup\
cum observ\m [i din paginile
ei, revista beneficiaz\ de un
tehnoredactor priceput [i un
coordonator atent. Revista se
deschide cu un interviu acordat
elevilor Baciu Alexandra [i
Rogin Bogdan de c\tre direc-
toarea acestui liceu, Rodica
Iorga, un buletin de [tiri, con-
tinu`nd cu pagini de magazin,

din care cititorii ei afl\ despre
cele mai sofisticate m\rci de
ceasuri, semnifica]iile unor
s\rb\tori religioase, nout\]i
automobilistice  sau sportive,
mod\ etc. Reu[ite `ncerc\ri li -
terare citim sub pana elevilor
Gabriela Cibicenco, Monica
Gugiu sau Irina Rotaru.
Savuroase s`nt paginile cu ban-

curi [i glume ale elevilor. Din
pagina a 16-a a revistei afl\m
care s`nt obliga]iile elevilor din
acest liceu.

SALVE, AMICE  -
8/2005

Tot de la {coala 10 Piatra
Neam] ne parvine `nc\ o
revist\ a elevilor cu un titlu
inedit, "Salve, amice!", editat\ -
afl\m - de cercurile "Povestea
vorbei" (literar) [i "Lumea mea,
istoria" (de istorie), sub coor-
donarea profesorilor Elena
Ivanov [i Liliana Bolohan.
Revista, care se prezint\ `ntr-o
grafic\ de excep]ie, con]ine `n
cele 100 de pagini articole
interesante, scrise  cu talent [i
inspira]ie, ordonate pe rubrici [i
domenii, ca la [coal\. Nu vom
numi nici unul din zecile de
nume aflate printre colabora-
tori, de[i multe texte ne-au

re]inut aten]ia, pentru a nu
omite pe al]ii la fel de merituo[i.
Revista cuprinde [i testele
na]ionale de la simulare. O
publica]ie frumoas\, util\,
f\cut\ de c\tre elevi - redac-
torul [ef este eleva Laura Luca,
iar adjunctul ei, Sabina Sum -
pentru elevi, dar deopotriv\ [i
pentru p\rin]ii lor.

REFLEXE - 2/2005

Num\rul de var\ al revistei
"Reflexe", editat de Clubul
copiilor din Z\ne[ti, de format
tabloid, 8 pagini, este f\cut de
un profesionist. }inut\ sobr\,
texte scrise cu acurate]e, pagi -
nare de profesionist. Cei doi
coordonatori (Stelian Grigore -
director, Gabriela Grigore -
redactor [ef, dup\ cum afl\m
din caseta tehnic\), `mpreun\
cu un colectiv de redac]ie, scot
o revist\ care poate concura cu

multe altele mai "cu [taif" din
jude]. Din editorialul semnat de
redactorul [ef dar [i din alte
articole afl\m despre activi-
tatea Clubului copiilor din
Z\ne[ti, M\d\lin Enescu
Grigore scrie despre ultimele
descoperiri arheologice din
zon\ (importante!), iar de la
Paula Cre]u afl\m istoricul unui
frumos a[ez\m`nt de cult din
comun\, Biserica Sf`ntul
Nicolae  pe stil vechi din Vale.
Contribu]ii la reu[ita revistei au
[i al]i colaboratori precum preo-
tul paroh Ioan Roman Ceachir
(chiar [i material, dup\ cum
afl\m dintr-un articol), vetera -
nul de r\zboi Dumitru Lupescu
precum [i Laura Sava, Ionu]
Popa. Autentice talente afl\m
`n textele Anei Moncea [i lui
Cristian C\liman, elevi, ambii `n
v`rst\ de 9 ani. 

CITITORUL
DE REVISTE

R

Toate s\rb\torile biserice[ti sunt, pentru cre[tini,
prilej de bucurie, momente de `n\l]are [i zidire
sufleteasc\ [i de a primi hran\ spiritual\. S\rb\toarea
Na[terii Domnului are `n contextul acestora [i `n via]a
noastr\ religioas\ o semnifica]ie deosebit\. S\rb\toarea
Na[terii Domnului ne introduce `n `n]elegerea lui
Dumnezeu prin formele specifice tr\irii noastre umane,
primindu-l acum ca pe un Prunc, cu bucuria ce `nc\lze[te
inimile celor ce-[i v\d `mplinit\ menirea lor pe p\mânt.

Deslu[im `n Na[terea pruncului Iisus, dup\ `nv\]\tura
Sfintelor Scripturi, bucuria venirii pe lume a unui
Mântuitor, care s\ ne r\scumpere din robia p\catului [i
s\ restabileasc\ armonia din sufletele cre[tinilor, st\ri pe
care omenirea `ncearc\ s\ le instaureze `n via]a social\.

Cu emo]ia Magilor de la R\s\rit, c\l\uzi]i de stea, ~l
c\ut\m, ~l g\sim [i-L vestim prin glasul cristalin al copiilor

din Colinda sfânt\ ce ne-a bucurat de veacuri [i ne
bucur\ [i ast\zi pe to]i, de la tinere]e pân\ la b\trâne]e,
pentru `mplinirea f\g\duin]ei de r\scump\rare.

Na[terea Domnului este un moment de mare
`nsemn\tate `n istoria mântuirii noastre, a celor ce ne
bucur\m de ~ntruparea Domnului [i `n]elegem semnifi-
ca]ia acesteia, c\ Dumnezeu se face om, asemenea
nou\, se smere[te ca s\ ne ridice [i pe noi la slava sa.

~n aceast\ atmosfer\ s\rb\toreasc\, când cerul se
une[te cu p\mântul, când to]i oamenii se simt `nfr\]i]i prin
Fiul lui Dumnezeu, când bucuria `nc\lze[te inimile tutu ror
[i mai ales ale copiilor ce-l simt aproape pe Pruncul Iisus,
venim cu rug\mintea ca bunul Dumnezeu s\ reverse
asupra tuturor pacea vestit\ de `ngeri, darurile sale cele
bogate, harul [i dragostea sa.

Prof. Drago[ }ONEA

COLINDA SFÂNT| ~N GLASUL COPIILOR

Grupul {colar "Vasile Sav" Roman



Apostolul- ianuarie

Agrigoroae Dan-
~nv\]\m`ntul primar

B\d\r\u Daniela-
Portofoliul, o metod\ de
evaluare interdisciplinar\

Ursu Emilia- Metoda
proiectelor la clasele I-IV

l Alui Gheorghe
Adrian- Eminescu cel de
toate zilele

l Amaicei Gheorghe-
Cadru didactic nem]ean-

colaborator al lui Nicolae Iorga
l Cicoare Traian- Rememor\ri

pedagogice nem]ene
l Corneanu {tefan- Tr\im `n

epoca minciunilor, nu `n epoca minu -
nilor

l Budescu Doina- Ceasurile [colii
l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva

`nv\]\m`ntului nem]ean
l Floroaia Mihai- ~n ajutorul profe-

sorilor dirigin]i
l H\l\ndu] Angela- Parteneriat [i

sprijin european
l Kallo Ildiko- Gheorghe Dima- un

model academic
l La]e[en Angelica- Ambasadori

culturali `n Europa
l Minu] Adolf- Cadru didactic

nem]ean- colaborator al lui Nicolae
Iorga

l Mircea Cristina- Copiii de azi, la
limita dintre alb [i negru

l Nimine] Vasile- Matematic\
pentru ingineri, economi[ti [i manageri

l Ni]\ Niculina- Pagina CCD;
Paradoxuri [i `mpliniri

l Postolic\ Vasile- Matematic\
pentru ingineri, economi[ti [i manageri

l Romil\ Adrian Gh.- Sensuri `n

reflux
l Rusu Dumitru- Scrisori c\tre

Eminescu
l Sava Nicolae- Revista presei li -

terare
l Subredac]ia Roman- Drepturile

ob]inute pentru salaria]ii din `nv\]\m`nt
l Tincu Silvia- {coala "Mihai

Eminescu"
l Tom[a Constantin- Aurel

Dumitra[cu: "Caiete maro III"
l }ig\u George- Actualitatea

ideilor pedagogice eminesciene

Apostolul- februarie
l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul

primar
Ciubotaru Elena- Dezvoltarea

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

V`tc\ Ioan- Predarea integrat\ a
limbii române `n clasa I

l Anghelina Manuela- A fi sau a
nu fi dasc\l

l Blaga Gheorghe- Cei mai iubi]i
dintre p\m`nteni

l Cicoare Traian- Rememor\ri
pedagogice nem]ene; Pedagogul
{tefan B`rs\nescu; O pasionat\ sluji-
toare a [colii române[ti: Alice Voinescu

l Corneanu {tefan- Perfec]ionare
sindical\ pe teme de educa]ie [i legis-
la]ia muncii; Codul muncii [i salariile la
ordinea zilei

l Cre]u Lili- {coala normal\
"Vasile Lupu- 150 de ani de apostolat

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

l Floroaia Mihai- Religia `n era
globaliz\rii

l Ilie Irina- Informare privind
activi tatea de colaborare cu comuni-
tatea local\ [i dezvoltarea pe baz\ de
proiecte; Punte `ntre valorile unui sis-
tem

l Lozonschi Carmen- Ferestre
spre Europa

l Ni]\ Niculina- Pagina CCD;
Adio, dar r\m`i cu noi!

l Perc\ Valerian- {coala de arte
[i meserii `n lupt\ cu [omajul; Cerem
un nou statut al dasc\lilor

l Romila G. Adrian- Sensuri `n
reflux

l Rusu Dumitru- 8 martie-
s\rb\toare ro[ie?; Dragobetele, `n
lupt\ dreapt\ cu Valentine's Day

l Sava Nicolae- Revista presei li -
terare

l Savin Virgil- Dasc\lul Mihai
David- Ghind\oani

l Stan Viorel- Informare privind
activitatea de colaborare cu comuni-
tatea local\ [i dezvoltarea pe baz\ de
proiecte; Punte `ntre valorile unui sis-
tem

l Tom[a Constantin- Aurel
Dumitra[cu: "Caiete maro III" 

l }\ranu Marcela- Pledoarie pen-
tru sport

l Vlas Vlad- Lirica basarabean\
pe urmele lui Bacovia

Apostolul- martie
l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul

primar
Axinia Doina- S\-i ̀ nv\]\m pe copii

s\ g\seasc\ idei noi
Axinia Elena- Programele [colare

[i creativitatea elevilor
l Amaicei Gheorghe- Cadru

didactic nem]ean- colaborator al lui
Nicolae Iorga

l Antologia revistei "Apostolul"-
I.L. Caragiale

l Blaga Gheorghe- Reviste
[colare

l Cicoare Traian- Rememor\ri
pedagogice nem]ene; Anton Dumitriu
[i "cet\]enia prin educa]ie"

l Clapa Vlad- "La Bruxelles am
sim]it c\ facem parte dintr-o mare fam-
ilie sindical\ european\"

l Cobzaru {tefania- Formarea
g`ndirii critice a elevilor prin citire [i
scriere

l Corneanu {tefan- O majorare
de 12% `n dou\ tran[e a ob]inut FSLI
de la Guvern, `n acest an

l Cre]u Lili- Nichita despre
basarabeni, basarabenii despre
Nichita

l Diac Lucica- Educa]ia `n sprijin-
ul virtu]ilor religios- morale

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

l Floroaia Mihai- Lec]ia martirului
Pavel Florenski

l Gaid\u Mihail Sorin- Rostul

descoperirii axioanelor- efortul restau-
rator al profesorului Pavel Lungu

l Minu] Adolf- Cadru didactic
nem]ean- colaborator al lui Nicolae
Iorga

l Ni]\ Niculina- Pagina CCD
Cojan Dan Ovidiu- ~nceputul unui

anume univers
Lazea Eva- "Columna" infinit\ din

inim\
Rotaru Vicen]iu- De ce f\r\ Si?
l Perc\ Valerian- Vreme trece,

vreme vine; R`su'- pl`nsu'
l Sava Nicolae- Revista presei li -

terare
l Rusu Dumitru- Fi]uica, impor-

tant "instrument de studiu"; Ziua
Interna]ional\ a Ha!, Ha!, Ha-ului!

Apostolul literar [i
artistic, nr. 9, anul 3

Semneaz\: Albu Mih\i]\, Benchea
Andreea, Blaga Gheorghe, Bolog
Cristina Simona, Butnaru Cristina,
Ciuche[ Alina, Cuibaru Valerica, Corfu
Constantin, Cosma Melania, Cosma
Monica, Cristea Monica, D`rlea Delia,
Enache Bogdan, Gaid\u Mihail Sorin,
Gicoveanu Cristina, Grigoric\ George,
Laiu Smaranda, M\tase Oana, Nu]u
Andrei, Nu]u Irina, Petrea Simona,
Rotaru Ana, Vais Silvia, Verman Radu.

Apostolul- aprilie
l Agrigoroae Dan- {coala

româneasc\ [i g`ndirea creatoare
l Capoianu Dumitru- Remember

Vasile Sp\t\relu
l Caraiman Elena- Casa

Vr\jitorului
l Cicoare Traian- Gheorghe

Nicolau (1858-1925), un peren model
pedagogic nem]ean; Rememor\ri ped-
agogice nem]ene

l Clapa Vlad- Conferin]a
interna]ional\ a sindicatelor de la
Sarajevo

l Corneanu {tefan- Protest al
Biroului operativ SLLICS Neam]

l Dam Valeriu- Semnal editorial
l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva

`nv\]\m`ntului nem]ean
l Floroaia Mihai- 120 de ani de

autocefalie a B.O.R.; Andrei Ple[u,
"Despre `ngeri"

l Gaid\u Sorin Mihail- Rostul
redescoperirii axioanelor; Expozi]ie de
icoane

l Gille Iosif- ~nv\]\m`ntul [i "noua
reform\"

l Huci Mihaela- Rolul problema-
tiz\rii `n `nv\]\m`nt

l Mitrea Ioan [i Nicolae- Via]a,

cariera militar\ [i opera generalului
Vasile Mitrea

l Ni]\ Niculina- Pagina CCD
Chiriac Ramona Mihaela

Matematica [i poezia
Rotaru Vicen]iu- Autocenzura sau

Pentru- Contra
l Perc\ Valerian- Stabilitatea ...

ca necesitate
l Rusu Dumitru- Ziua

Independen]ei noastre; Lumin\ din
lumin\

l Sava Nicolae- Revista presei li -
terare

l Subredac]ia Roman-
S\rb\toarea ~nvierii Domnului

l Tom[a Constantin- Introducere
`n filosofia lui Lucian Blaga, de Dumitru
D. Ursache

l Vasilca Dumitri]a- De r`sul cur-
cilor; Ce mai face Dumitru Bezem?

Apostolul- mai
l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul

primar
iamandei Nicoleta- Educa]ia pen-

tru g`ndire creatoare
l Aioanei Timotei- "Pa[i prin se -

cole de istorie bisericeasc\"
l Anania Ileana- Arc peste timp
l Cicoare Traian- Pedagogul

{tefan Procopiu- fizician universal;
Rememor\ri pedagogice nem]ene

l Cristea Monica- Diplome din
Chi[in\u

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva

`nv\]\m`ntului nem]ean
l Dr\gu[an Maria- Jocurile didac-

tice [i dezvoltarea vorbirii
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ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII
ercet\rile arheologice efectuate `ntr-o
perioad\ ce dep\[e[te mai bine de o
jum\tate de secol, `n aceast\ parte
de ]ar\, cunoscut\ [i sub numele de
Moldova de Sub Munte, au determi-
nat constituirea unor colec]ii de
obiecte ce vorbesc despre cultura
unei perioade istorice  cuprinse `ntre
epoca veche a pietrei [i evul mediu,
colec]ii ce au fost eviden]iate `n
Muzeul de Istorie [i Arheologie din
Piatra-Neam] [i  `n numeroase

lucr\ri,  publicate `n presa de specialitate din
]ar\ [i din str\in\tate. De curând, munca de
cercetare a speciali[tilor a fost sintetizat\ `ntr-o
lucrare (MONUMENTE ISTORICE DIN
JUDE}UL NEAM}, vol. I, SITURI ARHEOLO -
GICE, Editura CRIGARUX, Seria  Patrimoniu,
2005) ce se dore[te ,,o prezentare a tuturor
descoperirilor arheologice din jude]ul Neam]
identificate pân\ la sfâr[itul anului 2003", pentru
a fi cunoscute publicului larg, ,,o lucrare de po -
pularizare, cu ]inut\ [tiin]ific\", dup\ cum afirm\
autoarea Elena CIUBOTARU.

Mai `ntâi, cititorului i se ofer\ o succint\ dar
absolut necesar\ prezentare a ,,cadrului natu-
ral" (cap. I) al jude]ului. Urmeaz\ scurtul dar
bine documentatul ,,Istoric (al) cercet\rilor arhe-

ologice" (cap. II) ce con]ine: un preambul teore -
tic (despre  cercetare [i tipuri de cercetare arhe-
ologic\, patrimoniu arheologic [.a.), prezentarea
p r i n c i p a l e l o r
momente din isto-
ria activit\]ii
de cerce -
tare `n
d o m e n i u
(de la
editarea, `n
1770, a
celei  mai
vechi publi-
ca]ii de arheologie
din lume - Archeology, la ,,apari]ia [i dezvoltarea
acestei [tiin]e `n România" [i pân\ la
contribu]iile cercet\torilor de la muzeele din
Neam]- `ncepând cu binecunoscutul Constantin
Matas\, `ntemeietorul [i primul director al
Muzeului de Arheologie din Piatra - Neam] [i
continuând cu nume ce s-au impus, `n ultimii
cincizeci de ani, `n lumea [tiin]ific\ din jude]ul
Neam], din ]ar\ [i de peste hotare: {tefan
Cuco[, Vigil Mih\ilescu-Bârliba, Dan Monah,
Vasile Ursachi, Gheorghe Dumitroaia [.a.

Partea cea mai consistent\, atât ca num\r
de pagini , dar mai ales prin con]inutul informa-

tiv-[tiin]ific deosebit, este cap. al III-lea (Epoci,
perioade, culturi), `ncheiat cu peste 120 de trimi -
teri  la diferite lucr\ri `n care au fost consemnate

r e z u l t a t e l e
cercet\rilor arheo-

logice efectuate,
`n secolul recent
`ncheiat, pe terito-
riul jude]ului
Neam].

Prin modul `n
care a fost con-
ceput\ de
autoare, ca o

lucrare de o mai
mare accesibilitate, dar nef\când concesii `n
ceea ce prive[te con]inutul, mai ales [tiin]ific,
acest prim volum se constituie `ntr-un instrument
de lucru pentru cei chema]i s\ vegheze la
p\strarea patrimoniulu cultural , una dintre mari -
le boga]ii na]ionale l\sate de cei care au locuit
cu mii de ani `naintea noastr\ pe aceste locuri.

Cititorii acestei c\r]i, indiferent de vârst\, cu
sau f\r\ func]ii `n conducerea unit\]ilor adminis-
trative din care fac parte (comun\, ora[, minici -
piu), pot afla ce valori  inestimabile au fost
descoperite de-a lungul anilor `n aproape toate

localit\]ile jude]ului Neam], dar cartea este [i un
semnal de alarm\ adresat de speciali[ti celor
care conduc vremelnic destinele unei localit\]i
(primari, consilieri locali, directori ai unor institu]ii
comunale, municipale sau jude]ene), un semnal
pentru noi to]i [i un `ndemn de a veghea la
p\strarea acestui patrimoniu, de a nu permite
distrugerea sau profanarea acestuia, cum, din
p\cate, se mai `ntâmpl\ la noi, când anumi]i fac-
tori de decizie aprob\, cu acte `n regul\, ridi-
carea, `n apropierea siturilor arheologice, a unor
amenaj\ri de prost gust, adev\rate kitsch-uri `n
materie de construc]ii, dovedind lipsa educa]iei
estetice, dar [i de pre]uire a mo[tenirii noastre
culturale.

Lucrarea ar trebui s\ nu lipseasc\ de pe
masa niciunuia dintre factorii de decizie din
jude]ul Neam], din fiec\re unitate administrativ\,
numai a[a ace[tia vor putea cunoa[te unde sunt
amplasate siturile arheologice din teritoriul
comunit\]ii pe care o conduc [i vor putea autori -
za, `n cuno[tin]\ de cauz\, viitoarele solicit\ri de
construc]ie.

Constantin TOM{A

l
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vorbi despre tine [i despre
al]ii `n `nsemn\rile perso -
nale, cu obsesia c\ ceea ce
faci, consistent [i l\udabil,
`n ciuda feluritelor piedici [i
`n pur stil kantian, e doar de
datoria ta - iat\ unul din
aspectele diaristicii cu care
Monica Lovinescu ne-a
obi[nuit, `n ultimii ani.
Jurnalele sale dau m\sura
cea mai `nalt\ a unei morale
autentice, adic\ severe cu

sine, `n primul rând. Prima pagin\ dintr-un
volum al s\u de eseuri, publicat cu ceva
timp `n urm\ (La apa Vavilonului,
Humanitas, 2001) se deschidea cu un
crez pe care autoarea l-a respectat
ne[tirbit `n tot ce-a f\cut [i a spus `n
mod public: „Refuz cu `nd\r\tnicie orice
narcisism, inclusiv cel al jelaniei. M\
`ntorc spre semeni [i mi-i fixez drept
unic orizont, nu din cine [tie ce
cre[tineasc\ voca]ie, ci pentru a sc\pa
de mine. Mama s-a l\sat ucis\ ca eu s\
fiu liber\, `i datorez aceast\ solidaritate
cu victimele. (...) Fuga de propria mea
imagine mai are  o motiva]ie: dup\ ceea

ce s-a s\vâr[it, cum s\ m\ bucur `n
nesa] de muzic\, literatur\, art\? Dar
cum s\ renun] la ele? Un singur mijloc:
s\ le `mp\rt\[esc. La fericirea ce urc\
`n mine dinaintea unui tablou, la citirea
unei fraze, auzind sunete `mpletite cu o
abia ghicit\ t\cere, nu mai am dreptul
decât dac\ o r\spândesc, o transmit. E
singurul meu mod de a fi egoist\: s\
intru `n rolul de intermediar". Exilul,
al\turi de Virgil Ierunca (cu care pare a
fi format o singur\ fiin]\ `nc\ de la
`nceput), s-a transformat `ntr-o lucid\
stare de „[\zut [i plâns", pentru c\
Monica Lovinescu [i-a dedicat via]a
dezvr\jirii culturii din care a fost nevoit\
s\ plece, acoperit\, [i `nainte, [i dup\
'89, de m\[tile ideologiei totalitare [i de
reziduurile lichelismului de toate felurile. 

Jurnalul publicat recent
(Humanitas, 2005) nu face rabat de la
atitudinile intransigente ale autoarei. La
unele din ele vreau s\ m\ refer, chiar
dac\ volumul dezv\luie [i alte eveni-
mente, demne de aceea[i aten]ie pen-
tru cei interesa]i de scrisul ei, de
mi[c\rile de pe scena cultural\ a exilu-
lui românesc sau de pe cea cultural-

politic\ din ]ar\. Ca [i `n celelalte patru
volume anterioare ale Jurnalului, M.
Lovinescu penduleaz\ mereu `ntre
Parisul „dep\rt\rii" [i Ithaca natal\,
notându-[i  concis la intervale aproape
regulate (dou\-trei zile) tot ceea ce
alc\tuie[te cotidianitatea esen]ial\ a

existen]ei sale: `ntâlnirile cu prietenii
dragi (G. Liiceanu, H.-R. Patapievici, V.
Zografi, N. Manolescu, Al. Paleologu,
Rodica [i M.F. Ionescu), interven]iile din
pres\ pe varii teme (inclusiv despre
c\r]ile proprii, lansate [i comentate `n
]ar\), emisiunile la care particip\ sau e
invitat\ (vestit\ e Serata lui Iosif Sava,
admonestat `n repetate rânduri `n Jurnal
pentru ambiguitatea opiniilor sale),
dezam\girile [i bucuriile produse de
oameni (Goma - marea [i constanta

dezam\gire), avatarurile crizelor de
s\n\tate [i ale celor declan[ate de
st\rile fizice ale apropia]ilor (Christinel
Eliade, Simone Boué), reflec]ii pe mar-
ginea c\r]ilor sau filmelor „gustate",
telefoanele, cadourile [i ur\rile primite,
scurte portrete [i peisaje  [.a. 

Din toate, a[ vrea s\ remarc opinia
ei general\ `n domeniul recept\rii artei,
nu neap\rat pentru c\ ar interesa `ntr-o
eventual\ perspectiv\ general\ a
scrisului autoarei, ci pentru c\ ea se
leag\ strâns de felul `n care abordeaz\
rela]iile interumane. E vorba de
op]iunea Monic\i Lovinescu pentru un
estetic c\l\uzit de etic, `mpotriva
`ntoarcerii la deta[area schopenhaueri -
an\, promovat\ chiar de tat\l ei `n anii
de dinainte de R\zboi, ori chiar `mpotri-
va anistorismului culturii, promovat de
Noica `n plin comunism. Nu numai
supravie]uirea prin esteticul pur e sufi-
cient\ `ntr-un sistem totalitar (s-a opus
de multe ori ideii rezisten]ei prin cultur\
`n cazul totalitarismului românesc, idee
sus]inut\, `ntre mul]i al]ii, [i de un N.
Manolescu), ci [i aceea printr-o etic\ a

rezisten]ei cu orice pre]. Solu]ia ei
seam\n\ cu solu]ia Churchill-Bukovski,
amintit\ de N. Steinhardt: `n prezen]a
primejdiilor, `n ciuda interdic]iilor,
amenin]\rilor [i b\t\ilor, s\ g\se[ti o
poft\ nebun\ de a tr\i; s\ nu dormi „nu
de team\, de `ngrijorare, de emo]ie, ci
de ner\bdarea de a le striga adev\rul
de la obraz [i de a intra `n ei ca un tanc"
(Jurnalul fericirii). ~n acest caz, scrisul
nu poate evita justificarea pro sau con-
tra, nu poate fi neutru, nu poate fi a-
moral, când ceilal]i care-l practic\ au de
suferit sau, dimpotriv\, de câ[tigat de
pe urma lui. Comentariile Monic\i
Lovinescu asupra c\r]ilor sau filmelor
se r\sfrâng [i asupra creatorilor lor;
opera e, al\turi de omul care a scris-o,
parte a istoriei, care niciodat\ nu e
obiectiv\. A[a se explic\ câteva din
severele ei judec\]i diaristice.

MMoonniiccaa  LLoovviinneessccuu

JURNAL

A

Floroaia Mihai-
Parteneriat cu Fran]a

l Fuioag\ Mihai-
Religie- [tiin]\

l Gaid\u Sorin Mihail-
Elevi [i profesori la "Victor
Brauner"

l G`rbule] Geta [i
Adrian- Doamna profesoar\
Veronica Vicol- la 90 de ani

l Gille Iosif- Criza
moral\ a `nv\]\m`ntului

l Ioni]\ Ana- Remember liceul nr. 3
Roman

l Lehner Cristiana- {tiin]\ [i religie
l Ni]\ Niculina- Pagina CCD
l P\duraru Constantin- Pentru o zi

"manager"
lPerc\ Valerian- Comentariul liter-

ar `n gimnaziu; Orizonturi olimpice la
Roman

l Pintilie Dorina- Un punct mic,
negru [i ur`t

l Plosc\ Gabriel- O tinere]e care
oblig\

l Romila Adrian G.- Manifestul lui
Adrian Marino

l Rusu Dumitru- E cool!; Marii
evazioni[ti fiscali?; S\ tr\i]i frumos,
prichindeilor!; 10 mai- o s\rb\toare de
suflet [i-at`t!

l Sava Nicolae- Revista presei li -
terare

l SLLICS Neam]- Comisia paritar\
[i-a reluat activitatea

l Urd\ Nicolae- Primul examen al
unui "absolvent de gr\dini]\"

Apostolul - iunie
l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul

primar
Cibotariu Elena- Integrarea copiilor

cu deficien]e `n [coala de mas\
V`tc\ Ioan- Apari]ia primelor rela]ii

sociale la [colarii mici

lB`li[ Vasile- Educa]ia tehnologic\
[i viitorul elevului

l Cicoare Traian- Rememor\ri
pedagogice nem]ene; Nicolae
M\rgineanu- o via]\ dedicat\
`nv\]\m`ntului

lCojocea Tatiana- I.L. Caragiale [i
roma[canii

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

l Gaid\u Sorin Mihail- Lirismul
acvatic al plasticianului Dorin Baba

l Pamfil Alina- Pensionarii ariei
curriculare limb\ [i comunicare

l Perc\ Valerian- Creativitatea `n
cadrul disciplinei limba [i literatura
român\; Doamnei profesoare, cu
dragoste

l Pintilie Dorina- Unele ciud\]enii
ale educa]iei `n familie

l Prangati Constantin- Din istoria
Asocia]iei profesorilor secundari din
Piatra Neam]

l Romila Adrian G.- Manifestul lui
Adrian Marino

l Rusu Dumitru- Monumentul
eroului necunoscut

l Sava Nicolae- Revista presei li -
terare

l Scripcaru Gheorghe-
Comportament, devian]\ [i mass-
media

l Scutaru Ionel N.- Comunicarea,
un paradis pierdut

l Vernica Constantin- La ceas de
bilan] [i r\sp`ntie de drumuri

Apostolul literar [i
artistic, nr. 10, anul 3

Semneaz\: Bejenariu R\di]a,
Caraiman Elena, Carp Elena Diana,
Cristea Monica, Dasc\lu Alexandra,
Floroaia Mihai, Gabor Cristian-
Augustin, Gicoveanu Cristina, Matei
Cornel, Nadler Mariana, Necul\e[
Cristina, Nichitean Cristina. 

Nu]u Alexandra, Nu]u Irina, Secar\
Ruxandra, Tudose Florentina

Apostolul- iulie
l Amironoaie Ioan- Vacan]e muzi-

cale la Piatra Neam]
lB`li[ Vasile- Educa]ia tehnologic\

[i viitorul elevului
l Cicoare Traian- D.D. Ro[ca

peda gogul; Rememor\ri pedagogice
nem]ene

l Ciurdea Ioan- DOOM 2
lCiu[tea Roxana- Panainte Donici

[i Dimitrie Dr\ghici
lCristea Monica- Cei mai mici din-

tre cei mari
l Damian Benone- Educa]ia, `ntre

ordine [i conflict
l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva

`nv\]\m`ntului nem]ean
l Floroaia Mihai- Europa [i

`nt`lnirea religiilor

l Ni]\ Niculina- Pro memoria
l Rusu Dumitru- Pune-i doi lu'

Costic\!; N\dragii europeni
l Sava Nicolae- Revista presei lit-

erare
l Scripcaru Gheorghe-

Comportament, devian]\ [i mass-
media

l Sopincean Paula- Doamnei pro-
fesoare, cu dragoste

l Tom[a Constantin- "Blesteme" [i
"Scrisori" deschise

l Tr\istariu Angela- "Vom boicota
noul an [colar"

l Vasilca Dumitri]a- De r`sul cur-
cilor; 10 `ntreb\ri pentru un profesionist

Apostolul august-
septembrie

l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul
primar

Iamandei Mihaela [i Nicoleta-
Elevul din ciclul primar [i calculatorul

lAtudosiei Mihai- Congresul anual
al societ\]ii de geografie

l Bold Emilian- "R\d\cini la
B\l]\te[ti"

l Cicoare Traian- Rememor\ri
pedagogice nem]ene; Leon Mrejeriu-
[ase decenii de posteritate

lCorneanu {tefan- Fierbe din nou
cazanul din `nv\]\m`nt

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

l Floroaia Mihai- "Religie" sau
"educa]ie religioas\"?; Dan Iacob-
"Las\-te locuit"

l Gherghelescu Constantin-
Despre români

l Gherghelescu Mihaela-

Inteligen]a [i succesul [colar
l M\t\saru Daniela- Obsesia unei

genera]ii
l Nastasiu Irina- {coala

româneasc\ de matematic\, `ncotro?;
~nv\]\m`ntul muzical nem]ean

l Perc\ Valerian- Democratizarea

rela]iei [coal\- familie; Se `nnoiesc
directorii?

l Rusu Dumitru- Normalitate [i
dezinteres; Ziua cu multe flori

l Sava Nicolae- Revista presei li -
terare

l Subredac]ia Roman- D\,
Doamne, dasc\lilor, s\n\tate [i fru-
muse]e!

l T\n\sescu Victor- Atest\ri docu-
mentare din sec. XVII de biserici [i
preo]i `n B\l]\te[ti [i Ghind\oani

l Tincu Silvia- Metode comple-
mentare de evaluare

l Tom[a Constantin- "Blesteme" [i
"Scrisori" deschise

l }ucu Cezar- Blestem 51;
Blestem 71

l Vasilca Dumitri]a- De r`sul cur-
cilor

Apostolul literar [i
artistic, nr. 11, anul 3

Semneaz\: Antochi Maria, B\lan
Eduard- Mircea, Chirica Dana-
M\d\lina, Cost\chescu Iulia, Cristea
Monica, Gicoveanu Cristina, M\tase
Oana, Nu]u Irina, Pascu Diana,
Popovici Ada, Simion Eliza.

Apostolul- octombrie
l Berbec Petru- Proiectul pentru

`nv\]\m`ntul rurarl- PIR
l B`li[ Vasile- Scriere [i alfabeti-

zare
l Blaga Gheorghe- Ce fel de anal-

fabe]i?
l Cicoare Traian- Rememor\ri

pedagogice nem]ene; Petre Andrei-
pedagogul

l Corneanu {tefan- Armisti]iu, nu
pace cu Inspectoratul {colar

l D`m Valeriu- Tinere]ea lui
Beethoven

l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva
`nv\]\m`ntului nem]ean

l Floroaia Mihai- Dirigen]ia vol. II
(cl. VII- VIII)

l Gaid\u Mihail- Sorin- Ion
Stratan- "P\ianjenul din col]ul stelei"

l G\in\ Adrian- Vorbele lui Petre
}u]ea

l Gherghelescu Constantin-
Despre români

l Mircea Cristina- {coala 10- 12
ani de performan]e

l Nastasiu Irina- Lauri pentru con-
deierii nem]eni

lNi]\ Niculina- Drum deschis spre
[anse egale

l P\tr\uceanu Irina- Parteneriate
europene

l Perc\ Valerian- Rolul profesoru-
lui de limba român\ `n [coal\;
Performan]\ [i competen]\

l Popovici Ada- Limb\ [i comuni-
care

lRusu Dumitru- Cele zece porunci;

"Anul copacului" e `n pom
l Sava Nicolae- Revista presei li -

terare; O lucrare de referin]\: Piatra
Neam]- studiu monografic

l Sofronia Mihaela- Proiectul pen-
tru `nv\]\m`ntul rural- PIR

l Tom[a Constantin- Management
educa]ional

l Vasilca Dumitri]a- Ce mai face
Mihaela Spiridon?

l Vasiliu N. - Ce fel de analfabe]i?

Apostolul noiembrie
l Agrigoroae Dan- ~nv\]\m`ntul

primar
B`rsan Fevronia- {colarul mic [i

cartea
Comisia metodic\ a `nv\]\toarelor

de la Gr. {c. "Mihail Sadoveanu" Borca-
Formarea deprinderilor muncii cu cartea

l Alexandrescu Grigore- Toporul [i
p\durea

l Cicoare Traian- Rememor\ri
pedagogice nem]ene; Dimitrie Gusti-
educatorul

l Cocan Rodica- Mai tari ca
moartea

l Colegiul Na]ional Petru Rare[-
Cine s`ntem [i ce facem

lCorneanu {tefan- Au c`[tigat cio-
coii r\zboiul lor cu [coala [i s-au ales
slujba[ii cu hula [i ocara

l Covali Eduard- De ce citim?
l Dr\goi Mihaela- Retrospectiva

`nv\]\m`ntului nem]ean
l Floroaia Mihai- Confreriile

medievale din Transilvania; Consilier
educativ sau activist cu propaganda?

l Gaid\u Mihail Sorin- Dl. Pavel
Lungu

l G`rbea Lidia- Europa la noi...
acas\

l Lungu Pavel- "Pl`ngerile" lui
Zosima de la M\n\stirea Neam]

l Perc\ Valerian- Domnul
Trandafir, `n noiembrie; Setea de dialog

l Pricopoaia Aliona- Europa la noi
... acas\.

(Urmare din pag. 10)

l

Adrian G. ROMILA
(preluare din rev. Luceaf\rul,

noiembrie 2005)

(Continuare `n num\rul viitor)



~n numerele anterioare au fost semnalate anivers\rile:
Geta Grigoriu, 5/1912; V. }ifui, 5/ 1934; Cristea {t.
Buicliu 6/ 1857; Nicodim Munteanu, 6/ 1865; I. Luca,
7/ 1894; Elena Ungureanu Her]a, 11/ 1924; Victor
Andrei, 12/ 1904; N. Buium, 12/ 1919; Gr. Ioachim, 14/
1906; Gavriil Galinescu, 15/ 1889; Cristian Livescu,
24/ 1945 (La mul]i ani peste 60!); C. Filimon, 25/ 1916;
V. Ursache, 30/ 1934.

l {i comemor\rile: Sorin Donea, 15/ 1994; Ion
Ionescu dela Brad, 17/ 1891; Al. N. Vitzu, 20/ 1902;
Teofan Macovei, 23/ 1987; Gh. Ungureanu, 29/ 1975;

Ion Creang\, 31/ 1889; Eugen Herovanu, 31/ 1976.
l 1/ 2005, `n toate [colile nem]ene s-au organizat festivit\]i

dedicate Marii Uniri a Românilor (1918) [i Zilei Na]ionale a
României (adoptat\ `n 1990).

l 2/ 2005, unele [coli nem]ene au organizat s\rb\toarea
poetului N. Labi[, care, la 20 de ani, cu un an `nainte de
`nve[nicire, scria: "Eu nu mai sunt, e un cântec tot ce sunt".

l 12/ 1997, Casa Corpului Didactic Neam] a organizat sim-
pozionul cu tema: "Tudor Vianu- 100 de ani de la na[tere", la care
au contribuit profesorii: Maria Toma, Grigore Ciuc\, Emil Leahu,
C. Prangati [i D.D. Ursache.

l 18/ 1998, Casa Corpului Didactic Neam] a organizat un
colocviu pentru "Omagierea unor mari personalit\]i ale
`nv\]\mântului nem]ean" : inst. Zulnia Is\rescu (1860- 1918), `nv.
Gh. Nicolau (1858- 1925), prof. C. Turcu (1903-1980), prof. univ.
D. Alma[ (1908- 1995), acad. Horia Scutaru (n. 1943).

l ~n multe [coli nem]ene se organizeaz\ ac]iuni pentru
cunoa[terea [i `n]elegerea tradi]iilor române[ti de Cr\ciun [i Anul
Nou, a rolului lor `n spiritualitatea româneasc\.

l Unele colective [colare- educatori [i elevi- `ntocmesc
proiecte de rememorare a tradi]iilor pedagogice ale [colii lor `n
anul 2006.

Prof. Traian CICOARE

i[carea pre-
rafaelit\ bulversa
la jum\tatea seco -
lului al XIX-lea
via]a artistic\
englez\ prin
protestul `mpotri-
va societ\]ii con-
temporane [i a
prejudec\]ilor reli-
gioase.

~n anul 1850,
Dante Gabriel

Rosetti expunea lucrarea Buna
Vestire. Reprezentantul pre-
rafaeli]ilor trata, de fapt, o tem\
sacr\ `ntr-o abordare simpl\,
fireasc\, neacademic\, tipic\
picturii de dinainte de Rafael.

Lumina lumii este `ns\
cople[itoare, efectul fiind dublat

de `nscrisul de pe rama lucr\rii
lui William Holman Hunt: O voce
calm\, domoal\ se adreseaz\
sufletului omenesc purtat de va -
lurile vie]ii.

Dar realismul descriptiv din
Christos `n casa p\m`nteasc\,
lucrare semnat\ de John Everett
Millais, era considerat `n Anglia
victorian\ a timpului o adev\rat\
blasfemie. Detaliile simbolice,
echerul- Sfânta Treime, porum-
belul- Sfântul Duh, cuiele [i
r\nile din palma stâng\ a lui
Iisus- crucificarea, reactiveaz\
tradi]iile, anulând [abloanele
iconografiei clasice.

~n anii 1887-1888 pentru
Vincent van Gogh soarele este
lumin\. ~n lipsa altor defini]ii, gal-
benul Florii soarelui ascunde
transcendentul [i reflect\ nevoia
tenace a unei ispitiri a privitorului
`nsu[i c\tre absolut. Uluitoarea
sa evolu]ie artistic\ [i originali-
tatea unei crea]ii, liber\ de
cople[itoare influen]e l-au trans-
format pe Van Gogh `ntr-un
Evanghelist al artei. Fascina]ia
pentru lumin\, paroxismul culo-
rilor [i tensiunea dramatic\
reprezint\ un drum al
Damascului.

Christos Galben realizat `n
anul 1889 de Paul Gauguin este
inspirat de statuia de lemn poli-
crom\ a unor me[te[ugari din
secolul al XVII-lea. Pictorul
`mprumuta, astfel, forme [i teme
`ndep\rtate nu numai `n timp dar

[i `n spa]iu.
Expresionismul german

reprezentat de un Emil Nolde
propune o formul\ nou\, o re -
volu]ie mai curând estetic\,
decât politic\, special\ prin
culori contrastante [i ritm dis-
continuu.

Iisus este prezentat de
Nolde `ntr-un poliptic Via]a lui
Christos `n care R\stignirea
este panoul central. Galbenul `l
apropie de Gauguin prin dimen-
siunea spiritual\: culoarea gal-
ben\ poate exprima fericirea [i
suferin]a. ~n ~nvierea dezin-
voltura tu[elor resimte influen]a
artei primitive a m\[tilor
africane.

Reprezentant al artei
abstracte, creator al suprema-
tismului- arta f\r\ subiect-,
Kazimir Malevici realizeaz\
Crucea neagr\ `n 1924 suge -
rând printr-o simetrie
ap\s\toare via]a [i `nvierea,
echilibrul [i Christos. Crucea
ro[ie pe cerc negru  din 1915
este organizat\ pe principiul
unui joc de linii oblice care suge -
reaz\ efectul de mi[care.

~n concep]ia lui Picasso,
r\stignirea [i corida sunt strâns
legate. Lucrarea sa din 1930,
Crucificarea are `n plan central
un Iisus agonizând, durerea
Sfintei Fecioare  fiind sinonim\
cu durerea `ntregii lumi. Formele
alungite, aplatizate par s\
dezv\luie caracterul perso -
najelor, emo]iile lor cele mai
ascunse, eul lor misterios.

Devenit legend\, gra]ie
geniului [i spiritului s\u inovator,
Pablo Picasso a revolu]ionat
limbajul artistic, recompunând o
realitate `n care cubismul este o
nou\ modalitate de a privi
lumea.

~n anul 1938 Marc Chagall
realiza prin Crucificarea alb\
reprezentarea suferin]ei univer-
sale. Paradoxal, distrugerea
sina gogilor face parte din drama
christic\. Prefigurând cataclis-
mul ce va scinda ideologic [i
politic lumea, Chagall completa
mesajul transmis de Picasso
prin a sa Guernica din 1937,
devenit\ simbol al tragediei
umane.

Salvador Dali, simbol al
suprarealismului, transpune
aflat `ntr-o perioad\ de exaltare
mistic\, propria  sa viziune `n
Christosul Sfântului Juan de la
Cruz, `ncheiat `n 1951. Iisus
este suspendat deasupra unui
peisaj din Port Lligat,
str\pungând cerul. Dragostea
sublim\ [i comuniunea divin\
pot fi drumul regal al c\ut\rii
spiritului lui Dumnezeu. Unitatea
Universului este Christos, iar
Cerul nu poate fi altundeva
decât `n centrul inimii omului
care are Credin]a. Revela]ia
final\- Suntem fiii lui Dumnezeu
[i `ntreg universul tinde spre
umanitatea perfect\. 
Lumini]a MOSCALU
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EXAMEN DE DOCTORATEXAMEN DE DOCTORAT
âmb\t\, 3 decembrie 2005,
timp de dou\ ore [i jum\tate, `n
amfiteatrul II/ 7 al Universit\]ii
"Al. I. Cuza" din Ia[i, profesorul
Mihai Lostun, de la Colegiul
Tehnic "Gheorghe Cartianu", a
sus]inut examenul de doctorat,
`n fa]a unei comisii din care au
f\cut parte: prof. univ. dr.
George Cip\ianu, conf. univ. dr.
Ion Marius Bucur (ambii de la
Universitatea Babe[- Bolyai,

din Cluj- Napoca), conf. univ. dr. Lucian
Leu[tean (universitar ie[ean, `n prezent
secretar de stat `n Ministerul de Externe)-
to]i trei `n calitate de referen]i- [i prof. univ.

dr. Ioan Ciuperc\ (Ia[i), `ndrum\tor al
lucr\rii de doctorat. Pre[edinte al comisiei:
prof. univ. dr. Florin Platon, decanul
Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii ie[ene.

~n prezen]a colegilor de cancelarie de
la Liceul "Gheorghe Cartianu", a altor cole-
gi de specialitate de la Inspectoratul
{colar [i din alte licee din Piatra Neam], a
p\rin]ilor, a altor rude [i a fiicei sale,
Teodora (cl. I), prof. Mihai Lostun a
sus]inut teza de doctorat cu tema "Rela]iile
diplomatice dintre România [i Vatican `n
perioada interbelic\", o lucrare consistent\
ca volum (396p.) [i `n con]inut, apreciat\
de referen]i ca una ce abordeaz\ un
subiect "ales cu inteligen]\ [i curaj", pe

care autorul l-a tratat "echilibrat [i coe -
rent", dovedindu-se un "cercet\tor cu
voca]ie intelectual\ [i de sistematizare",
care a [tiut s\ arunce asupra problemei
abordate "lumini l\muritoare venite din mai
multe unghiuri", f\când din aceast\ tez\
"un câ[tig istoriografic incontestabil".

Comisia a hot\rât s\ acorde profe-
sorului Mihai Lostun titlul de doctor `n isto-
rie cu calificativul FOARTE BINE, `nso]it
de aprecierea CUM LAUDE.

Adres\m profesorului Mihai Lostun-
colaboratorul nostru constant- urarea aca-
demic\ pe care o consider\m adev\rat\
momentului: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
Redac]ia revistei Apostolul

DDee  rr `̀ssuull  ccuurrcciilloorr
...}i-ai dracu'

de intelectuali !
(dialog imaginar dintre cadrele didactice

[i Guvernul României)

uv. Ce mai vre]i,  m\ ?
CC DD .. S\ tr\im! S\ tr\i]i !
Guv. {coli, mobilier, c\ldur\,

plata navetei, material didac-
tic...Vre]i s\ termina]i economia a
22 milioane de români? S-o da]i
pe apa sâmbetei?

CC DD .. Nu, s\ tr\i]i! Vrem s\
tr\im! S\ ne pl\tim telefonul, c\
a]i vândut Telecomul.

Guv. V\ d\m maximum 5%
din ianuarie [i, dac\ intra]i vreo 20 dintre voi
`n greva foamei, ca Indira Gandhi, v\ mai
d\m ceva.

CC DD .. S\ tr\i]i! Cât?
Guv.  Tot 5%  din  ianuarie,  fraierilor!

Ce-a]i crezut, c\ sunte]i mineri?
CC DD .. Dar voi v-a]i cump\rat tone de

mochet\, sute de ma[ini [i laptop-uri, pân\
[i un buldozer de ultim\ genera]ie!?!

Guv. Pe astea ni le-a(m) dat Mo[
Cr\ciun.

CC DD .. {i nou\ doar umilin]\, oprobiu [i
povar\ ?

Guv. Voi sunte]i antipatici, m\,  sunte]i
periculo[i - gândi]i. Nu ne l\sa]i s\ ne tih-
neasc\ [i nou\ delega]iile `n str\in\tate, nici
Revelionul de la Acapulco. {i e ofert\ - doar
2090 euro.

CC DD ..   Pentru banii \[tia noi lucr\m 6 luni.
Guv. A[a v\ trebuie, dragii mo[ului,

dac\ n-a]i `nv\]at carte, ca oamenii politici.
CC DD .. Ba am `nv\]at, s\ tr\i]i...am f\cut [i

noi o facultate.
Guv. De-aia [ti]i s\ scrie]i pe pancarde

prostiile alea? 
„NOI V-AM VOTAT
VOI NE-A}I TR|DAT!";

„NOI V-AM IUBIT
VOI NE-A}I MIN}IT!"; 

„V-A}I LINS PE BOT
DE-AL NOSTRU VOT!"  Halal s\ v\ fie,

intelectualilor!
CC DD .. ~n grev\ am fost sinceri [i dispera]i.

Ne-a]i evaluat cu 11,83 perioad\ 6. V\
anun]\m c\ ultima cifr\ noi o folosim `n con-
tinuare pentru a nota mediocrii.

„La mul]i ani!" [i „S\rb\tori fericite!", ca
s\ nu zice]i c\ nu ne gândim [i la voi
cre[tine[te, p\gânilor!

Viespea Dida
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"Despotismul bizantin al oli-
garhiei de strânsur\..."

(...) Oligarhia român\
este una mutabil\, de
perpetu\ premeneal\,
accesibil\ oricui prin
nemereal\, prin loterie,
prin aventur\.
~ndr\zneal\ mult\, lips\
de orice scrupuluri,
renun]area la demni-

tatea personal\, la onoarea fami-
liei, infamie chiar, dac\ trebuie [i
pu]intel noroc- [i cariera str\lucit\
e gata. A[a se face concuren]\;
a[a se parvine; a[a se intr\ `n ran-
gurile nobiliare ale oligarhiei
române".

Caragiale
(1907- Din prim\var\ pân\-n

toamn\)
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