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Sărmana
limbă română

trecut ziua de 31 august, la Piatra
Neamţ şi în ţărişoara noastră, cum
trece expresul de Moscova prin gara
Răcăciuni, în trăncăneală monotonă,
şi nici mecanicul de locomotivă n-a
fluierat batâr o dată, chit că e văr pri-
mar cu nevasta şefului de gară. Pe 31

august, conform legii, ar fi trebuit să fie săr-
bătorită, pentru prima dată în România,
ZIUA LIMBII ROMÂNE. Presa nemţeană
n-a marcat evenimentul, cum n-a marcat nici
ziua de 2 iulie, presa centrală a tăcut mâlc,
agenţiile de presă n-au consemnat această
sărbătoare naţională nici măcar în topul şti-
rilor zilei, iar la trăncăneala televiziunilor
vom reveni mai târziu.

Dar ce pretenţii ai să fie respectată o
lege (53/2013) redactată şi promulgată cam
în dorul lelei – a lelei Eba, cea cu succesurile
în Parlamentul European? Textul cu pricina
sună cam aşa: ziua poate fi marcată prin or-
ganizare de programe… Guvernul poate lua
măsuri …autorităţile şi instituţiile publice
pot sprijini moral şi logistic organizarea de
manifestări…tv. şi radio, în calitatea de ser-
vicii publice pot include în programele lor
emisiuni culturale ori aspecte de la …Va să
zică e voie. „Se poate”, nu „trebuie” – nu
imperativ, ci după plac, cum ar fi scărpinatul
pe burtă, de-o pildă.

Puterea şi-a schimbat culoarea,
năravurile au rămas

l Interviu cu dl. Gabriel
PLOSCĂ, preşedintele
Sindicatului Învăţământ
Neamţ

A mai trecut o vară
lungă (până la plata ur-
mătoarelor salarii) şi
fierbinte –prin rezulta-
tele descurajante, cred,
ale Bacalaureatului şi
Definitivatului. O luăm
însă de la capăt, cu ale

noastre, nu?
– Suntem la început de an

şcolar, din păcate însă cu foarte
multe probleme vechi care au
rămas nerezolvate. Şi aş începe

cu Legea Educaţiei. De peste
un an de zile ne-am tot întâlnit
cu Ministrul Pricopie iar acum,
la începutul lui septembrie,
chiar cu Premierul, şi la fiecare
întrevedere le-am adus la cu-
noştinţă că se impune o modifi-
care a Legii Educaţiei. Şi, iarăşi
din păcate, până în momentul
de faţă nu s-a întâmplat nimic
în acest sens. Chiar dacă se tot
anunţă că vor fi anumite modi-
ficări a acestei legi, în orice caz,
ele nu sunt acelea pe care le
cerem noi.

– Mai exact, ce modificări
aşteptaţi?

– Ne referim în primul

rând la modificarea structurii
consiliului de administraţie, la
reducerea cu două ore a normei
didactice pentru cei cu gradul 1
şi cu peste 25 de ani vechime,
la posibilitatea de a ieşi la pen-
sie cu doi ani mai repede, sau
chiar cu trei, fără ca acest lucru
să se considere pensionare an-
ticipată, şi multe, multe alte
probleme care ţin de statutul ca-
drelor didactice. Menţionez că
după întrevederea cu Premierul
au mai fost încă două întâlniri
cu Ministrul Educaţiei tot pe

–

Cu prilejul
deschiderii nou-
lui an şcolar, cu
speranţa într-un
viitor mai bun al
învăţământului
românesc, trans-
mitem, în numele
Sindicatului În-
văţământ şi al
Asociaţiei Învă-
ţătorilor din Ju-
deţul Neamţ,
tuturor slujitorilor catedrei, elevilor, profe-
sorilor şi iubitorilor şcolii, urarea de suc-
cese şi experienţe frumoase, sănătate, tărie
de caracter, putere de muncă, bucurii şi cât
mai multe împliniri profesionale şi perso-
nale.

Redacţia APOSTOLUL

Delegaţia Permanentă a AGIRo
se va reuni la Piatra Neamţ

el de-al XXXV-lea Congres AGIRo (Aso-
ciaţia Generala a Învăţătorilor din România)
desfăşurat la Slatina, judeţul Olt, în perioada
21-23 august 2013 nu a reuşit să clarifice
problemele organizatorice interne ale Aso-
ciaţiei apărute după Congresul de la Buşteni
din anul 2012. Mai mult, s-a confirmat că
am intrat într-un fel de criză de identitate –

„de creştere”, spun unii dintre noi.
Am participat la reuniunea de la Slatina cu

speranţa şi convingerea că vom găsi, împreună, răs-
punsurile la întrebări fireşti, generate de perioada
de perpetuă tranziţie pe care o parcurge societatea
românească, sistemul nostru de învăţământ şi im-
plicit structurile organizatorice guvernamentale sau
non-guvernamentale.

Cadrele didactice din România au, în AGIRo,
o organizaţie care să-i reprezinte? Cine suntem?
Facem bine sau nu ceea ce facem? Am putea să

facem mai mult sau – dacă nu mai mult – mai bine?
Care sunt raporturile dintre AGIRo şi filialele / su-
cursalele din fiecare judeţ? Care ar trebui să fie ra-
porturile noastre cu instituţiile statului, respectiv cu
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratele
şcolare? Rolul nostru este de a le critica? De a le
da un feed-back? De a le dubla? Cum să facem să
accepte feed-back-ul nostru şi să ne ia în conside-
rare ca posibili parteneri într-o discuţie? Care sunt
raporturile noastre cu Sindicatele din învăţământ?

Cum să creăm o stare de bine, de împlinire
pentru membrii noştri? Sunt suficiente activităţile
pe care le oferim?

Liviu Constantin RUSU
Preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor

din judeţul Neamţ
(continuare în pag. 4)

A consemnat
Mircea ZAHARIA

(continuare în pag. 7)

M.Z.
(continuare în pag. 3)
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Ienăchiţă VĂCĂRESCU

Testament 
Urmaşilor mei
Văcăreşti!
Las vouă
moştenire:
Creşterea limbei
româneşti
Şi-a patriei
cinstire.

Gheorghe SION

Limba românească
Mult e dulce şi
frumoasă
Limba ce-o
vorbim,
Altă limbă-armo-
nioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Românaşul o iubeşte
Ca sufletul său,
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu.

Fraţi ce-n dulcea Românie
Naşteţi şi muriţi
Şi-n lumina ei cea vie
Dulce vieţuiţi!

De ce limba românească
Să n-o cultivăm?
Au voiţi ca să roşească
Ţărna ce călcăm?

Limba, ţara, vorbe sfinte
La strămoşi erau;
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu!

Alexei MATEEVICI

Limba noastră
Limba noastră-i
o comoară
În adâncuri
înfundată
Un şirag de piatră
rară
Pe moşie
revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-au ţara.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le ‘nşirate, -
Te ’nfiori adânc şi tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spuie ’n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri.

Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng şi care o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Înviaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Ştergeţi slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.

Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde -
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Vasile VOICULESCU
Grai valah

Grai tămâiat,
căţuie de petale,
Gândul mi-a cio-
bănit pe plaiurile
tale.

Umblă singur pe
munţi de sare,
Vânt bătrân cu
miere-n spinare.

Şerpi de răcoare verde în pârâie,
Cărări de bucium lung te între-
taie.

Granguri de aur boabele-ţi ciu-
gul’,
Şesul ţi-l ară dorul cu plugul.

Calc des cu sufletul arsu-ţi co-
claur,
Din fund oftează strămoşii de
aur.
De piscul tău, unde se-mbină
Pale de nori cu limbi de lumină,
Buzele-mi razăm fremătătoare,
Slăvit pristol de piatră şi floare.

Victor EFTIMIU

Odă limbii române
Alcătuire de cu-
vinte româneşti
Iţi văd prin vea-
curi inedita bo-
găţie…
Întinerind, pe zi
ce-mbătrâneşti,
O, grai din viitor,

mărire ţie! 
Din auroră, magic te-arătai…
Ai preschimbat bordeiele-n pa-
late.
Te văd cum gloriosul drum ţi-l tai
In falduri de sonorităţi catifelate.
Carpatul ţi-a fost leagăn şi
amvon.
Recolte minunate, iţi destină
Vestigiul dac şi farmecul slavon,
Înfipte-n armatura ta latină.
Călugărul elin şi vajnicul cazac
Stambulul şi Parisul te-altoiră.
Supreme deveniri în tine zac
Clamori de corn, înfiorări de
liră…
Mărire ţie, grai de viitor! 
Superbe minţi se vor scalda în
tine…
Ai fost un lac – eşti valul curgător
Eşti fluviul impetuoaselor destine.
Alcătuire de cuvinte româneşti,
Atâtea năvăliri te fecundară! 
Întinerind pe zi ce-mbătrâneşti,
Eu te visez proteică şi lapidară!

Tudor ARGHEZI 

Ex libris 
Carte frumoasă
cinste cui te-a scris
Încet gândită, gin-
gaş cumpănită;
Eşti ca o floare,
anume înflorită
Mâinilor mele,
care te-au deschis.

Eşti ca vioara, singura ce cântă
Iubirea toată pe un fir de păr,
Şi paginile tale, adevăr,
S-au tipărit cu litera cea sfântă.

Un om de sânge ia din pisc noroi
Şi zămisleşte marea lui fantomă
De reverie, umbră şi aromă,
Şi o pogoară vie printre noi.

Dar jertfa lui zadarnică se pare,
Pe cât e ghiersul cărţii de frumos.
Carte iubită, fără de folos,
Tu nu răspunzi la nici o întrebare.

Sărbătoarea limbii române
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Limba română este patria mea.
A gândi – gândire nu se poate face decât numai într-o limbă

– în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o dumi-
nică. Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decât expri-
mată în limba română. Pentru mine iarba se numeşte iarbă,
pentru mine arborele se numeşte arbore, malul se numeşte mal,
iar norul se numeşte nor. Ce patrie minunată este această limbă!
Ce nuanţă aparte, îmi dau seama că ea o are! Această observa-
ţie, această relevaţie am avut-o abia atunci când am învăţat o
altă limbă.

Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate şi fru-
moase. Dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi
este limba în care m-am născut, încât nu o pot considera altfel
decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părţi coincidente; o dată
este patria de pământ şi de piatră şi încă odată este numele pa-
triei de pământ şi de piatră. Numele patriei este tot patrie. O pa-
trie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria
mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea,
pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul
izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.

Nichita STĂNESCU

&? Sărbătoarea limbii române ?&
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Grigore VIERU

Limba noastră
cea română 
Sărut vatra şi-al ei nume
Care veşnic ne adună,
Vatra ce-a născut pe lume
Limba noastră cea română.

Cânt a Patriei fiinţă
Şi-a ei rodnică ţărână
Ce-a născut în suferinţă
Limba noastră cea română.

Pre pământ străvechi şi magic
Numai dânsa ni-i stăpână:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastră cea română.

În al limbii tezaur
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea română.

Nichita STĂNESCU

Eu nu mă spăl
de poporul meu 

Doamne, apără poporul român.
Ai grijă de el şi
apără-l!
El este al tău
cu blândeţea lui de miel
şi cu răbdarea lui de taur
cu omenia lui
de floare de zăpadă

ce se vede pe geam, Doamne,
pe fereastră şi pe libertate!
Doamne!
poporul meu nu se spală de mine!
Eu nu mă spăl
de poporul meu!
Dacă-mi vine alt miros
decât mirosul lui,
mă spăl pe mâini
numai de propriile mele mâini
şi mă las legat
de boarea de zăpadă
a poporului meu.
Mărul se poate spăla
numai de măr,
de pomul mărului nu! De pom nu!
Apără, Doamne, poporul român
şi nu te spăla de el!
Pe maica mea
care m-a născut pe mine
am dăruit-o poporului român.
Dăruieşte-ţi, Doamne,
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,
poporului român!

Horia BĂDESCU

Temelia limbii române 
Să ne plecăm la dulcea rostire
românească,
din ea născuţi şi-ntr-însa aduşi
la ţintirim!
Să ne plecăm! Acolo din mamă
şi din tată
stă verbul sfânt din care cu toţi
ne zămislim.
Să-ngenunchem la cuvinte cu

litere latine,
în limba asta numai putem să existăm,
în limba asta numai, putem plăti iubirea
şi ura şi dreptatea pe care le păstrăm,
în limba asta numai, dăm temelie lumii,
în limba asta numai, cum a se tace ştim,
în limba asta numai, ne pomenim eroii,
în limba asta numai, putem ca să murim.

Grigore VIERU

În limba ta
În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.

În limba ta
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atuncea
Tot în limba ta.

&? Sărbătoarea limbii române ?&

Sărmana limbă română
e 26 iunie, conform unei
legi din mai 1998, se sărbă-
toreşte ZIUA DRAPELU-
LUI NAŢIONAL al
ROMÂNIEI, şi chiar în acel
an Parlamentul a dedicat o
şedinţă solemnă evenimen-

tului. Iar de atunci şi până în zilele
noastre, sărbătoarea are loc anual
în iunie, chit că în acest an un co-
municat al Palatului Cotroceni fe-
licita drapelul încă din mai, ca
să-şi ia de-o grijă. (Aici, dl. Bă-
sescu a recunoscut că un funcţio-
nar zelos a greşit şi va fi
sancţionat cu 10%! ) Bag samă că
spaima de forţa tunurilor care au
apărat în veac drapelul naţional
funcţionează încă, dar pe sărmana
limbă română ce tunuri o mai
apără?

Ar trebui, în primul rând, s-o
apere şcoala, o instituţie abilitată
să protejeze şi să promoveze cul-

tura. N-am sesizat însă nici un fel
de reacţie a ISJ Neamţ, care, re-
prezentând guvernul în teritoriu,
ar fi trebuit să vegheze la respec-
tarea legii. E posibil să fi acţionat
pe alte canale, dar pe site-ul insti-
tuţiei nu exista, la acea dată, nici
un comunicat oficial în acest sens.
Aşa că, vacanţă fiind, şi directorii
de şcoli au tras mai la umbră, că
doar nu dau turcii... Singura ex-
cepţie pe care o cunosc este cea a
şcolii din Răuceşti, unde eveni-
mentul poartă numele „Laudă
limbii române şi graiului străbun”,
a ajuns la a doua ediţie şi s-a bu-
curat de o implicare masivă a ele-
vilor, profesorilor şi autorităţilor. 

Ar trebui, în al doilea rând, s-o
apere chiar cei angajaţi în acest
scop: învăţătorii, profesorii de ro-
mână şi nu numai... La sfârşitul
lunii august a avut loc la Slatina ul-
timul congres al Asociaţie Generale
a Învăţătorilor din România, eveni-

ment relatat pe larg în revista noas-
tră. Nu ştiu de ce manifestarea are
loc anual, nu ştiu ce hotărăsc şi ce
fac efectiv colegii noştri şi nici nu
mă interesează pentru că în afară de
„hei-rup!” n-am auzit altceva. Ceea
ce mă interesează l-am întrebat pe
unul dintre participanţi: dat fiind că
la Slatina au fost prezente nu numai
înalte oficialităţi din ţară dar şi nu-
meroase delegaţii româneşti de
peste hotare, s-a discutat sau s-a ho-
tărât ceva despre sărbătorirea pri-
mei Zile Naţionale a Limbii
române? Răspunsul l-am primit
prin ridicare de umeri: Ba. De două
ori.

Într-o declaraţie rămasă me-
morabilă, Traian Băsescu făcea cu
ochiul naţiunii şi zicea ceva cam pe
ideea: eu nu m-am omorât cu car-
tea,  dar uitaţi-vă ce fain-frumos
mi-s în funcţia de licurici la Cotro-
ceni! Păi nu? Hă, hă, hă... Pe 31 au-

gust, zi de uitată sărbătoare naţio-
nală, singura ştire măcinată pe toate
posturile tv. era că Sida l-a făcut
bunic pe Preşedinte, că aia mică co-
respunde binişor la gramaj şi o s-o
cheme ba aşa, ba aşa. S-o cheme
cum or vrea ei, că doar ei au făcut-
o! Hă, hă, hă...

N-aş crede că poporul care l-a
votat de trei-patru ori pe Băsescu –
cam cu aceeaşi dragoste de carte –
poate să aibă grijă de nestricarea
limbii române, chiar şi prin presu-
puşii săi delegaţi instituţionali. Ies
atâţia analfabeţi de pe porţile şcoli-
lor şi facultăţilor, încât limba ro-
mână trebuie să se apere singură.
Până acum Domnia-Sa s-a des -
curcat binişor, ceea ce e de dorit fie-
căruia dintre noi. Iar alăturat, spre
cinstirea trecutului eveniment, pu-
blicăm câteva texte pe care ar trebui
să ni le reamintim nu doar la ceas
de sărbătoare.

P

(urmare din pag. 1)
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u am găsit răspunsurile la
aceste întrebări dintr-un
motiv foarte simplu: nu am
reuşit să avem un dialog sin-
cer, deschis, principial, fără
resentimente. O asemenea
discuţie a fost evitată din start
chiar de preşedintele AGIRo,

într-un moment în care Asociaţia tra-
versează o perioadă de criză gene-
rată de unii membri ai Consiliului
Director. Din păcate trăim într-o so-
cietate unde cultura dialogului şi a
comunicării n-au atins cote prea
mari şi încă urmează să învăţăm
cum să ne ascultăm şi să ne respec-
tăm convingerile, opiniile, părerile,
chiar dacă acestea sunt diferite

Există soluţii pentru a depăşi
acest moment de incertitudine? Tre-
buie să pornim de la convingerea că
nu mai sunt suficiente elanurile ro-
mantice ale unui grup restrâns care
se ambiţionează să creadă că poate
reprezenta interesele profesionale
ale cel puţin unei părţi a cadrelor di-
dactice, învăţătorii şi institutorii. Să
devenim pragmatici. Să-i lăsăm pe
observatorii binevoitori, prezenţi
alături de noi, din când în când, cu
mesaje de încurajare şi să ne impli-
căm fiecare în acţiunile Asociaţiei.
Să punem în discuţie activitatea din
ultimul an şi să gândim împreună o
strategie pe termen scurt şi mediu.
Este nevoie să transmitem colegilor
noştri un mesaj foarte clar; ei trebuie
să ştie de ce existăm, ce facem, către
ce ne îndreptăm, cum putem să ajun-
gem acolo unde ne-am propus.

Cine poate transmite acest
mesaj? Dacă AGIRo funcţionează în
acest moment ca o federaţie de fi-
liale judeţene (asociaţii cu persona-
litate juridică) care au autonomie
deplină, singurul organ de condu-
cere îndreptăţit să propună Adunării
generale noua strategie a AGIRo
este Delegaţia Permanentă. Con-
form Statutului AGIRo, Delegaţia
permanentă este formată din toţi

preşedinţii de filiale şi sucursale ju-
deţene. 

La Slatina am lansat invitaţia
ca o primă întâlnire a membrilor De-
legaţiei Permanente a AGIRo să se
desfăşoare la Piatra Neamţ, în a
doua parte a lunii octombrie. Invita-
ţia a fost acceptată de colegii noştri
din ţară din perspectiva unui bun pri-
lej de a soluţiona împreună proble-
mele Asociaţiei, de a învăţa unii de
la alţii, de a stabili puncte de conver-
genţă, de a gândi un viitor pentru
AGIRo.

Cu acest prilej vom putea clari-
fica şi rolul, poziţia şi atribuţiile De-
legaţiei Permanente în structurile de
conducere ale Asociaţiei, raporturile
sale cu Adunarea Generală şi Con-
siliul Director, în condiţiile în care
Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul
Neamţ susţine o mai mare implicare
decizională a reprezentanţilor fiecă-
rei structuri teritoriale şi implicit o
creştere a răspunderii faţă de mem-
brii AGIRo.

Orice atu ori argument în fa-
voarea unei idei de înfrăţire nu sunt
pe deplin funcţionale şi nici sufi-
ciente dacă în spatele lor nu există
oameni care să aibă clar întipărită în
conştiinţă înţelegerea corectă şi spri-
jinirea fără echivoc a misiunii şi
contribuţiei personale şi/sau de grup.
Fără această înţelegere, legătura pro-
fundă dintre organizaţia rezultată din
asociere şi oamenii care o compun,
o administrează şi o conduc, nu
există.

Îi aşteptăm cu drag pe colegii
noştri la Piatra Neamţ. Sunt convins
că împreună vom găsi „busola care
să ne arate unde se află Nordul” pen-
tru a ne ajuta să ne orientăm şi să
aflăm dacă suntem pe calea cea bună
pentru a ne pune în practică viziunea
Asociaţiei noastre. Sunt convins că
putem jertfi interesele minore pentru
a salva interesele majore ale profe-
siei noastre. Indiferent ce aşteptări
avem, trebuie să fim sinceri cu noi
înşine pentru că „adevărata schim-
bare trebuie să vină din suflet”.
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Delegaţia Permanentă a AGIRo
se va reuni la Piatra Neamţ

N

Un Congres cât un Festival
n perioada 21-23 august 2013
a avut loc, la Slatina, cel de-al
35-lea Congres Internaţional al
Învăţătorilor şi al cadrelor di-
dactice române de peste ho-
tare, la care au participat şi
reprezentanţii judeţului Neamţ,
prin delegaţia Asociaţiei Învă-

ţătorilor, formată din următorii
membri: prof. Liviu Rusu, preşedin-
tele Asociaţiei; prof. Gheorghe Amai-
cei, vicepreşedinte; prof. Dumitriţa
Vasilca, responsabil zona Piatra-
Neamţ; prof. Dana Marţolea, respon-
sabil zona Roman; prof. Virginia
Moşneagu, responsabil zona Târgu-
Neamţ şi înv. Elena Vasiloaei, respon-
sabil învăţământ preprimar şi primar.

Încep prin a mulţumi gazdelor, în
numele AINT, pentru oferta de excep-
ţie şi prin a-i felicita pe organizatori
pentru mobilizarea impecabilă.

„Chemaţi de sfânta datorie”, aşa
cum sună primul vers al imnului în-
văţătorilor, evenimentul a mobilizat
aproape 600 de invitaţi, din mai multe
judeţe ale ţării, reunite sub stindardul
AGIRo, precum şi colegi din
Ucraina, Moldova, Valea Timocului,
Moravia etc. Au cuvântat: d-l Minis-
tru al învăţământului, Remus Prico-
pie; d-na Ecaterina Andronescu,
preşedinta de onoare AGIRo; d-na
Mariana Marin, preşedinta AI din Ba-
sarabia; primarul oraşului Slatina; Fe-
licia Man, Inspector Şcolar General
Olt; preşedintele Consiliului Judeţean
Olt şi invitatul de onoare, Acad. Prof.
dr. Solomon Marcus şi au transmis

mesaje de salut Maia Sandu, Minis-
trul învăţământului de la Chişinău şi
Ministrul educaţiei din Belgrad.

Temele congresului s-au referit
la principiile şcolii contemporane, vi-
ziunea asupra statutului cadrelor di-
dactice, utilizarea cu eficienţă a
materialelor didactice moderne,
exemple de bune practici. Cele mai
relevante intervenţii în plen şi pe sec-
ţiuni s-au referit la: transformarea
„Şcolii pentru toţi” în „Şcoala pentru
fiecare”; necesitatea alocării de 6%
din PIB pentru educaţie (Brazilia de-
păşeşte procentul); introducerea ma-
nualelor digitale în şcoli, în mod
treptat, fără a elimina manualele tra-
diţionale; folosirea computerului în
şcoli nu doar la orele de informatică
(acum 12 ani statistica spune că 8%
dintre cadrele didactice ştiau să des-
chidă un calculator, azi doar 8% nu
ştiu să facă asta); să se pună accent pe
creativitatea copiilor; să luptăm pentru
redobândirea demnităţii profesorului;
să reintroducem în şcoli normele mo-
ralei creştine; să respectăm deontolo-
gia profesională; să oferim fiecărui
copil şansa de a fi elev într-o şcoală
bună. Pentru cei interesaţi, informaţii
suplimentare pot fi găsite pe site-ul
www.dascali.ro, care alocă un spaţiu
generos evenimentului.

AINT urează tuturor slujitorilor
catedrei, elevilor, părinţilor şi celor
iubitori de educaţie un an şcolar bun,
sănătate, putere, răbdare, răbdare şi...
iar răbdare.

Prof. Dumitriţa VASILCA

Î

Mulţumiri
sociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ a participat la al XXXV-lea
Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congres
al cadrelor didactice din România şi al cadrelor didactice române de
peste hotare, desfăşurat la Slatina, judeţul Olt, în perioada 21-23 august
2013, cu o delegaţie formată din şapte învăţători şi profesori. Acest
lucru a fost posibil şi datorită sprijinului acordat de Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Neamţ.

Mulţumim conducerii acestei Instituţii, asigurând-o de sprijinul
Asociaţiei noastre în tot ceea ce întreprinde pentru ridicarea prestigiului

şcolii nemţene şi al cadrelor didactice.
Mulţumim domnului profesor Petrică Sandu, directorul Liceului cu Pro-

gram Sportiv din Roman, care, încă o dată, a înţeles să sprijine un eveniment
de maximă vizibilitate pentru învăţământul românesc.

Consiliul Director al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ

e vremea monarhiei, şcolarii începeau
cursurile cântând „Trăiască regele în pace
şi onor”.
În societa-
tea socia-
l i s t ă
m u l   t i l a  -

teral dezvoltată
intonau Imnul
României. La
începutul şi la
sfârşitul orelor.
Atenţie!, în pi-
cioare la margi-
nea băncii.
Dascălii care
trăgeau chiulul

la cântat erau căutaţi în altă parte. După Decem-
brie ‘89 s-au schimbat şi Imnul şi atitudinea
elevilor faţă de el. Astăzi se mai cântă doar la
orele de muzică şi activităţile cultural artistice.

Doar 3 strofe din 11. Au mai picat odată cu re-
gimul vechi, uniforma şcolară, disciplina liber
consimţită, interesul pentru carte. Îşi fac datoria
doar şcolile şi educatorii care ţin la prestigiul
lor. Conştiinciozitatea e floare rară.

De câteva săptămâni bune TVR-ul ne pre-
zintă evenimente incredibile. Şcoli rurale care
toată vacanţa mare nu au fost igienizate. Unităţi
şcolare fără garduri şi fără apă potabilă. Lipsesc

manualele şcolare. Evident, nu toate. Încadră-
riile nu sunt puse la punct. Autorizaţiile sanitare
există dar nu se dau şcolilor nevăruite. Cam aşa
arată şcoala românească în preajma deschiderii
festive a noului an, nu credem că s-au îndreptat
prea mult lucrurile. Adevărul e trist. Cartea nu
mai stă lângă icoană. Tăranul nu-şi mai trimite
progeniturile la şcoli înalte. E costisitor şi teş-
chereaua e goală. Profesorii au ajuns o umilă
categorie de intelectuali, fără viitor luminos.
Aşa că...

Cum şi în anul de graţie 2013, secolul XXI
a început şcoala, să le urăm celor mici, succes
la carte!. Aşa se obişnuieşte la început de drum.
Evident, dacă chiar a început şcoala cu adevă-
rat, cum se spune în mass-media. 

Dumitru RUSU

A

A început şcoala

P



Şcoala, la zi

APOSTOLULSeptembrie 2013
Pag. 5

ncercând să rezolve cele mai
importante dileme strategice
în legătură cu sistemul de
învăţământ contemporan, pro -
fesorul şi cercetătorul finlan dez
Jukka Kangaslathi, autorul
cărţii „Investiţie în educaţie,
investiţie în viitor”, considera
drept o condiţie esenţială pentru

a pune în practică o strategie de succes,
dialogul deschis şi colaborarea dintre
politicieni, autorităţile din învăţământ şi
colectivul de cadre didactice şi părinţi.
Un dialog între cei care fac legea, cei
care o aplică şi beneficiarii săi, direcţi şi
indirecţi. Un dialog care nu prea există.
Un dialog blocat de un „zid” clădit de
la o zi la alta prin ignoranţă, lipsa de
respect reciproc, subestimarea celuilalt,
for malism, rezistenţa la orice tentativă
de schimbare reală, culpabilizarea reci -
procă.

Pentru un observator extern
sistemului, lucrurile încep să se mişte
şi se fac paşi importanţi în direcţia
reformei învăţământului românesc.
Însă aceşti paşi sunt de cele mai multe
ori virtuali, nişte paşi făcuţi pe hârtie.
Este evident că lucrurile nu pot fi
schimbate peste noapte, însă ar trebui
să recunoaştem onest dificultăţile
întâmpinate la implementare, eşecu -
rile şi neîmplinirile şi să nu ne mul -
ţumim cu o legislaţie armonizată la
nivel european.

„Este mai uşor să scrii legi şi
reguli decât să le pui în practică, e mai
uşor să faci cercetări şi recomandări
decât să le pui în practică şi să obţii o
realitate mai bună. Vorbim şi scriem
foarte multe dar, dacă există un zid
între discurs şi realitate, atunci nimic
nu se întâmplă, de fapt.” (Jukka
Kangaslathi)

Ca să se întâmple ceva bun în
sistem trebuie să dărâmăm acest „zid
dintre discurs şi realitate”. Începutul îl
poate oferi chiar Ziua mondială a
educatorului (World Teacher,s Day).

În multe ţări ziua este destinată a fi zi
specială de apreciere a educatorilor,
învăţătorilor şi profesorilor, în semn
de înţelegere pentru munca şi truda
zilnică de a ridica Oameni şi de a le
arăta drumul.

UNESCO a creat această zi şi
pentru a atrage atenţia guvernelor asupra
condiţiilor grele de muncă în care cadrele
didactice îşi desfăşoară activitatea,
asupra salariilor mici ale acestora.

Şi noi putem atrage atenţia celor
care ne conduc asupra problemelor cu
care ne întâlnim în activitatea instructiv-
educativă. Şi noi putem supune dis -
cuţiei publice realităţile, mai mult sau
mai puţin dureroase, ale şcolii din
fiecare comunitate a judeţului Neamţ.
Trebuie doar să fim deschişi, să vrem
mult, să vedem departe, să fim exigenţi
cu noi şi cu cei care decid, să mizăm pe
buna intenţie a oamenilor, să respectăm
instituţiile dar să fim exigenţi cu ele, să
propunem doar lucruri pentru care
avem argumente şi care stau în picioare
din punct de vedere principial.

Asociaţia Învăţătorilor din
judeţul Neamţ invită pe toţi cei care
pot face ceva pentru bunul mers al
şcolii nemţene la o dezbatere cu tema
„Eficienţa şi/sau ineficienţa sistemului
de învăţământ românesc”.

Evenimentul constituie un prilej
de dialog între „practicienii” (educa -
toare, învăţători şi profesori) din învă -
ţământul preuniversitar din judeţul
Neamţ şi conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean, liderii de sindicat
(S.L.L.I.C.S. Neamţ), metodiştii C.C.D.
Neamţ, reprezentanţi ai administraţiei
publice locale.

Dezbaterea va avea loc joi, 3
octombrie 2013, ora 12, la Casa
Corpului Didactic din Piatra Neamţ,
str. Petru Rareş, nr. 24. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Asociaţiei Învăţătorilor sau la numărul
de telefon 0233228262. (Asociaţia
Învăţătorilor din judeţul Neamţ)

Î

Scrisoare deschisă
adresată tuturor educatoarelor, învăţătorilor

şi profesorilor din judeţul Neamţ
Stimaţi colegi,

ele mai multe profesii au aso-
ciaţii care se întâlnesc regulat,
organizează evenimente îm-
preună, îşi prezintă activităţile
la care au obţinut rezultate in-
teresante, stabilesc ghiduri de
bune practici pentru profesia
respectivă, dezvoltă programe

comune.
Învăţătorii şi profesorii şi din ju-

deţul Neamţ au Asociaţia Învăţători-
lor. O oportunitate de a ne cunoaşte,
de a schimba informaţii, opinii şi ex-
perienţe pentru a oferi o mai bună
educaţie elevilor.

Precum o casă are nevoie de
grijă zilnică, la fel şi o asociaţie se
construieşte treptat, se îngrijeşte ast-
fel, încât să fie durabilă, puternică,
adevărată. Vă invităm să construim
împreună ceea ce poate deveni „casa
noastră”, Asociaţia Învăţătorilor din
Judeţul Neamţ. O organizaţie apoli-
tică şi neguvernamentală în care să
simţim nevoia comunicării, în care
să ne dorim activităţi variate şi de
calitate, în care să simţim bucuria
creaţiei, a lucrului bine făcut.

Ne veţi întreba firesc, De ce?
Pentru ce?

Pentru că suntem datori să recu-
perăm şi să punem în valoare tradiţia
de solidaritate, patrimoniul spiritual
şi material realizat de înaintaşi.
(Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul
Neamţ a fost înfiinţată în anul 1912)

Pentru că fiecare învăţător şi
profesor trebuie să dobândească
conştiinţa de apartenenţă la o comu-
nitate profesională care ar putea fi o
valoare şi un garant al împlinirii pro-
fesionale şi personale.

Pentru că în condiţii de mare
criză, asociaţiile profesionale trebuie
să iasă în prim plan şi să-i mobili-
zeze pe toţi colegii pentru a spori ca-
pitalul de imagine (pozitivă) al şcolii
şi a oamenilor care o slujesc.

Pentru a dezvolta proiecte/pro-
grame proprii sau în parteneriat în

scopul creşterii eficienţei actului
educativ.

Pentru a fi mai receptivi la ceea
ce se întâmplă în jur, pentru a ne bu-
cura de succesele colegilor noştri,
pentru a primi un sfat, un îndemn, o
vorbă bună.

Pentru a ne păstra echilibrul,
care vine din îmbinarea fericită a
vieţii de familie cu împlinirea profe-
sională şi cu participarea socială.

Pentru respect, înţelegere, cola-
borare, recunoştinţă...

Mulţi dintre dumneavoastră veţi
găsi răspunsurile la aceste întrebări
mai târziu, prin activităţile de per-
spectivă: ateliere didactice, sesiuni
de comunicări, proiecte educative,
realizarea de portofolii metodice pe
baza schimburilor de experienţă,
prezentarea de bune practici în
şcoala proactivă, saloane expoziţio-
nale, excursii didactice etc.

Nu vrem să fim mulţi, dar vrem
să fim cei mai buni.

Vrem să devină un factor de sta-
bilitate organizaţională pentru mem-
brii noştri în scopul emancipării de
substanţă a cadrelor didactice. Vrem
să ne construim şi să ne afirmăm
propria identitate, treptat, prin acti-
vităţile derulate, prin programele
care vor face din asociaţie, în timp,
un „actor” cunoscut şi recunoscut în
comunitate.

Stimaţi colegi, haideţi să recons -
truim împreună Asociaţia Învăţători-
lor din Judeţul Neamţ, o casă
dura  bi lă, frumoasă şi adevărată.

Dumnezeu să ne ajute!

P.S. Suntem la începutul unui
nou an şcolar. Vă dorim succese şi
experienţe frumoase, sănătate, tărie
de caracter şi putere de muncă.

Cu deosebită consideraţie,

Prof. Liviu RUSU,
preşedintele Asociaţiei

Învăţătorilor din Judeţul Neamţ
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inistrul Educaţiei Naţionale,
Remus Pricopie, a prezentat
pe 10 septembrie, în faţa
membrilor Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă şi sport a
Camerei Deputaţilor şi a re-
prezentanţilor Grupului mi-

norităţilor naţionale din
Parlamentul României, noutăţile
privitoare la anul şcolar 2013-
2014.

Ministrul a adus la cunoştinţa
parlamentarilor modificările legate
de calculul mediei de admitere în
învăţământul liceal, respectiv scă-
derea ponderii mediei generale a
celor patru ani de liceu, la 25%, în

favoarea mediei primite la Evalua-
rea Naţională la finalul clasei a
VIII-a la 75%.

Remus Pricopie a precizat că
acest an va marca o monitorizare

mai atentă, din partea comunităţii
şcolare, a activităţii de predare –
învăţare derulate în clasă, pentru a
remedia din timp lacunele sesizate.
În acest sens, ministrul a arătat că
MEN va introduce un sistem de
evaluare naţională constantă –
clasa a II-a, clasa a IV-a, clasa a
VI-a. Ministrul le-a prezentat par-

lamentarilor programul de revi-
zuire a curriculumului naţional, pe
toate segmentele învăţământului
preuniversitar şi de introducere a
manualelor noi, adaptate curricu-

mului, care vor avea şi suport digi-
tal.

S-a mai precizat că unităţile
şcolare sunt pregătite să-şi pri-
mească elevii, iar în clasa pregăti-
toare, ca prim nivel din sistemul
obligatoriu de învăţământ, s-a reu-
şit atragerea mult mai multor copii,
comparativ cu anul anterior. (Red)

M

Noutăţile noului an şcolar

C

Invitaţie la dezbatere:

„Eficienţa şi/sau ineficienţa
sistemului de învăţământ

românesc”?
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La şcoală,
cu binecuvântare...

n ajunul deschiderii anului şcolar 2013/
2014 Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
a iniţiat, în premieră, un proiect constând
dintr-o binecuvântare arhierească şi un gest
caritabil pe măsură. Astfel, Centrul Epar-
hial Roman, cu sprijinul preoţilor din Pro-
topopiatul Roman, a lansat proiectul
„Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i
opriţi!”, o acţiune adresată tinerei generaţii

cu scopul educării şi ajutorării elevilor din învă-
ţământul primar, gimnazial şi liceal ale căror fa-
milii se confruntă cu diverse probleme sociale. În
afara binecuvântării din partea chiriarchului locu-
lui, slujitorii sfintelor altare ortodoxe au împărţit
aproape 100 de ghiozdane, cu rechizitele nece-
sare, elevilor prinşi în proiectul menţionat. Iniţia-
tiva P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, nu este
unică, cunoscut fiind faptul că şi pe parcursul anu-
lui şcolar trecut, prin eforturi personale, înalta faţă
bisericească a susţinut cu burse patru elevi de la
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec Ştefă-
nescu” din Roman, o altă bursă fiind acordată sus-
ţinerii unei organizaţii nonguvernamentale din
Franţa. 

Tot în ajun de an şcolar au fost aşteptaţi la bi-
serică şi copiii din satul Iucşa, comuna Bozieni,
unde P.C. Pr. Cristinel Căpraru, parohul sfântului
lăcaş cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie”, a invitat circa 70 de copii pentru a întâmpina
duhovniceşte acest nou parcurs pe tărâmul educa-
ţiei. Ca şi la întâlnirea de la Centrul Eparhial
Roman, binecuvântarea elevilor a fost însoţită şi
de o acţiune umanitară, care a avut în vedere 15
familii cu probleme din Iucşa, case cu doi până la
şapte copii, pentru care bunul păstor de aici s-a
angajat să găsească mijloace de întrajutorare, mo-
bilizând comunitatea pentru a-i sprijini pe aceşti
nevoiaşi cu produse alimentare, îmbrăcăminte şi
jucării. 

Măicuţa mea, limba română
esprinsă încă din pruncie,
Din dulce leagăn se îngână,
O mănăstire-n temelie, 
Curata mea limba română.

O înmulţită avuţie,
Apă curată din fântână,

Cântec înalt de ciocârlie
Sfinţita mea, limba română.

Miere în glas şi poezie,
În grai, în scris să vă rămână
Acum, în veac şi veşnicie,
Străvechea mea, limba română.

Câte puhoaie or să vie,
Câtă sudoare în ţărână,
Cu floarea proaspătă pe ie,
Trudita mea, limba română.

Degrabă vreme sau târzie
De-om fi tot singuri, sau de mână,
Pe tot cuprins de Românie
Iubita mea, limba română.

De-a pururea dragă şi vie,
Măicuţa mea cu brâu de lână,
Bogată-n har şi în sfinţie,
Străbuna mea limba română.

Cu Prutu-n ţară pe vecie,
Chiar dacă răii ne amână,
Pre munţi, pre văi şi pre câmpie
Mărita-mea, limba română.

Nelu DUMBRAVĂ, 
Prof. Înv. Primar – 
Şcoala gimnazială
din comuna Horia

Pagină realizată de A. OPRIŞ

D

Popas în amintiri
l După 60 de ani... 

a început de septembrie când absolvenţii
promoţiei 1953 ai Şcolii Medii Tehnice de
Mecanică şi Siderurgie, actualul Colegiu
Tehnic „Petru Poni”, s-au întâlnit la stri-
garea catalogului, după 60 de ani, cei mai
mulţi dintre ei, deşi la venerabila vârstă a
nepoţilor şi a reţetelor compensate, aveau
chipul luminat de bucuria revederii. Unii

au venit cu chipurile de odinioară imortalizate în
alb/negru în buzunar, păcălind parcă timpul cu
aceste porţii de amintiri, însă, chiar şi aşa, la nu-
mărătoarea din 2013 a promoţiei s-au revăzut
doar 24, din cei 76 de foşti absolvenţi. Mulţi au
bătut cale lungă să ajungă la acasa lor din suflet,
mânaţi de poveştile adolescenţei precum şi de
cele rămase nepovestite după depănarea revede-
rilor de mai târziu, însă cu toţii încrezători că des-
tinul le va mai lăsa loc şi pentru „la anul”, – aşa

cum s-a exprimat la despărţire Emil Căprioară
care nu s-a sfiit să spună în mărturisirile de după
strigarea catalogului că cea mai mare fericire a
sa este faptul că a ajuns la această revedere, pusă
responsabil în cumpănă cu fericirea de a fi ajuns
de-acum străbunic. 

Între ei, oameni „mari” precum Petru Dă-
nilă, venit tocmai de la Cugir, judeţul Alba, ieşit
la pensie director, după ce cu oarece zeci de ani
în urmă intrase ca maistru pe poarta Uzinei Me-
canice din localitate, cu toţii însă identificabili
după acea aură de lumină pe care doar bucuria
unei astfel de întâlniri ţi-o mai poate dărui. A ex-
celat în rolul „fosta dirigă”, interpretat în… tra-
vesti, Dana Păiuş, directorul adjunct al
Colegiului Tehnic „Petru Poni”, un profesor
tânăr şi energic, „argint viu”, nu alta, pusă mereu
pe adunat performanţe şi amintiri, îmbogăţită
de-acum şi ea nu doar de poveştile ci şi de pil-
dele de viaţă date de cei 24 de temerari printr-ale
veacurilor ...

L

Î

Voluntari peste voluntari! 
l Prima zi de şcoală

înmoaie inimile tuturor...

emnă de aplaudat şi în
acest an este una dintre
iniţiativele Inspectoratului
Şcolar Judeţean Neamţ
(I.S.J) – campania „Fii
voluntar în prima zi de
şcoală! ”- care invită să se
„înfieze” un elev provenit
dintr-o familie nevoiaşă,

căruia să i asigure „trusoul” de
şcolar – fiind la cumpăna lui sep-
tembrie din nou prezentă în şco-
lile din judeţ. „Este pentru al
doilea an, consecutiv, când
această iniţiativă se materiali-
zează în şcoala noastră, astfel că
un număr de cinci copii vor fi
sprijiniţi de sponsori care vor
oferi rechizite şi articole nece-
sare copiilor pentru a putea să
meargă şi ei la şcoală, cu toate
cele necesare. Beneficiarii i-am
selectat din clasele primare pro-
veniţi din familii cu posibilităţi
materiale reduse, aceştia urmând
să-şi primească darurile prove-
nite de la susţinătorii noştri chiar
în prima zi de şcoală, în cadrul

festivităţii de deschidere”, a de-
clarat Luminiţa Boloca, directo-
rul Şcolii „Calistrat Hogaş” din
municipiul Roman. 

În afara acţiunii I.S.J.
Neamţ, la Roman şi chiar în lo-
calităţile rurale din zonă, s-au
manifestat şi alte iniţiative pen-
tru a-i sprijini pe copiii nevoiaşi
să se bucure de prima zi de
şcoală. Una dintre ele aparţine
Asociaţiei Dedeman care a venit
în întâmpinarea bobocilor din li-
ceele romaşcane, respectiv ele-
vilor de clasa a IX-a cu
domiciliul în mediul rural, care
au fost admişi la liceu cu medii
mai mari de 8. Aceştia au fost in-
vitaţi să-şi depună dosarele, până
pe 15 septembrie, pentru a bene-
ficia de o bursă, între cei vizaţi
având prioritate elevii orfani, cei
proveniţi din centrele de plasa-
ment sau din familii în care ve-
nitul pe membru de familie în
ultimele 6 luni a fost mai mic de
300 de lei. 

Un alt demers în favoarea
sprijinirii copiilor nevoiaşi
acum, la debutul noului an şco-
lar, a fost iniţiat de cotidianul ro-

maşcan „Ziarul de Roman” care,
printr-o campanie demarată încă
din vară, a reuşit să sensibilizeze
opinia publică în scopul susţine-
rii copiilor proveniţi din familii
nevoiaşe. Campania, care are
deja precedent în anii trecuţi, s-a
bucurat şi de data aceasta de suc-
ces, astfel că, prin aportul comu-
nităţii, a reuşit să aducă lumină
pe chipul a trei copilaşi din co-
muna Horia, precum şi a unui
şcolar de etnie rromă, din
Roman, care doreşte să ajungă
profesor de matematică, rezulta-
tele cu care Alexandru Daraban
a absolvit clasa a IV-a la Şcoala
„Mihai Eminescu” din munici-
piu recomandându-l din plin
chiar şi pentru un astfel de obiec-
tiv. Iar pentru ca această poveste
să nu se încheie doar cu aceste
exemple, de remarcat ar fi, aşa,
cu ton de concluzie, faptul că ro-
mânul nu este frate doar cu co-
drul ci şi cu semenii săi aflaţi,
conjunctural, în nevoi, cu men-
ţiunea că aceşti paşi pe calea me-
cenatului, încă timizi, ar putea să
fie şi mai mari, mai siguri, mai
consistenţi...

D
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Sărbătorile Anei...
terminat şcoala gimnazială la
vestita „Vasile Alecsandri” şi,
fără a se plânge niciodată nici
de carte şi nici de responsabi-
lităţile mai noi pe care elevii
şi le-au asumat după ’89, a
ajuns – cu plutonul premianţi-
lor la Colegiul Naţional

„Roman Vodă”, de-acum în clasa a
X-a – deja o figură printre romanvo-
dişti, cu state vechi în proiecte la
care alţii nu visează nici măcar în
clasele de dinaintea bacalaureatu-
lui... Însă, dincolo de performanţele
şcolare trecute în... fişa postului unei
şcoli de asemenea renume, pentru
Ana Mihailovici şi pentru familia
Ovidiu şi Tatiana Mihailovici ziua de

15 septembrie este una de sărbă-
toare. „Pentru mine, ziua aceasta va
împlini încă trei ani de aici înainte o
bucurie dublă, 15 septembrie fiind şi
ziua mea de naştere. Este o dată pe
care întotdeauna abia am aşteptat-o
după vacanţa mare, pentru că este
marcată de reîntâlnirea cu colegii şi
cu profesorii, dar şi cu prietenii apro-
piaţi care niciodată nu uită să-mi
facă o surpriză”, spune cu emoţie ro-
manvodista . Dar despre arta foto-
grafică, moştenită de la mama,
despre daruri, despre cel mai frumos
dar de ziua ei, nici pomeneală!
„Chiar în ajunul deschiderii anului
şcolar, după o vacanţă în care am
mai participat la o serie de activităţi

de proiect coordonate de către dom-
nul profesor Ovidiu Albert, în cadrul
Asociaţiei de voluntari Muşatinii de
la colegiul nostru, voi fi prezentă la
o acţiune de voluntariat alături de co-
piii de la Centrul de Zi Iubire şi spe-
ranţă din Roman de care sunt foarte
legată. Apoi, abia aştept să reiau
cursu rile cu colegii mei mai mici de
la Roman Vodă, cărora le predau
limba franceză, tot ca voluntar, teze,
şcoală, şi tot aşa, de nici nu mai ştiu
când trece anul”. Dincolo de acest
pachet aniversar marca „2 în 1”, Ana
Mihailovici rămâne tipul acela de
caracter pentru care filele calendaru-
lui marchează în fiecare zi câte o săr-
bătoare... (A. OPRIŞ)

A

eme legate de legislaţie. Dar lucrurile se
tot amână şi tergiversează ceea ce mă
face să cred că nu există voinţă politică
pentru a modifica lucrurile. Poate şi pen-
tru faptul că aceste modificări presupun
o alocare bugetară ceva mai mare. Chiar
dacă, în nici un caz, nu s-ar depăşi acei
6% alocaţi învăţământului.

– Până la urmă, tot la bani ajungem…
– De fapt nu e vorba doar de o lege a edu-

caţiei ci şi de o lege a salarizării pe care noi o
cerem insistent, în ideea ca cei care lucrează în
sistemul de învăţământ să fie retribuiţi corect în
funcţie de importanţa muncii pe care o depun.
Şi iată că, aşa cum s-a discutat şi cu Premierul,
e posibil ca de la 1 ianuarie să avem o nouă lege
a salarizării pentru sistemul bugetar, deci şi pen-
tru cei din învăţământ. Mai mult chiar, în unită-
ţile şcolare s-au trimis nişte machete pe baza
cărora să se calculeze noile salarii. Şi am avut
surpriza să constatăm că pentru personalul di-
dactic auxiliar, pentru personalul muncitor –
care şi aşa are nişte retribuţii care cu greu se pot
numi salarii – ba, uneori, chiar şi pentru perso-
nalul didactic, aplicând această modalitate de
calcul, salariile scad.

– Şi cine a făcut aceste „machete”?
– Păi Ministerul Educaţiei, desigur.
– A existat cumva o idee de consultare de-

mocratică a cadrelor didactice?
– Nu. Machetele s-au trimis conducerilor

unităţilor şcolare pentru a se face un fel de simu-
lare de calcul pentru a se vedea ce rezultă. Şi au
rezultat nişte salarii mai mici. Sindicatele nu vor
însă ca lucrurile să rămână aşa şi deja ne-am în-
tâlnit la nivel naţional încercând să contracarăm
acţiuni de acest gen, înainte ca lucrurile să se în-
tâmple.

– Şi dacă toată lumea pierde, cine are de
câştigat?

– De câştigat are bugetul de stat, banii eco-
nomisiţi de aici ducându-se spre alte „priorităţi”.
Se pare că filosofia oricărui buget din ultimii 10-
20 de ani este să nu dea sistemului de învăţământ
sau de sănătate un buget apropiat de nevoile
reale. Nu, la ei există alte priorităţi, după care,
ce rămâne dau şi la învăţământ, dau şi la sănă-
tate, cât să nu se moară de foame.

– Atunci cred că e mai bine să nu se optimi-
zeze nimic, decât să omoare oamenii definitiv…

– An de an, avem toamna scandalul plăţii
analizelor medicale pe care trebuie să le facă co-
legii noştri. Desigur, este o lege în acest sens
care spune că ele trebuie făcute, numai că tot
legea spune că ele trebuie plătite de angajator,
de unităţile şcolare, nu de cadrele didactice. Dar
an de an nu se regăsesc aceşti bani în bugetele
unităţilor şcolare. Cu mici excepţii, desigur. Şi
atunci încep presiunile din partea conducerii
şcolilor pentru ca sumele să fie plătite de colegii
noştri. Sigur ele nu sunt spectaculoase, dar pen-
tru personalul nedidactic, pentru personalul
muncitor care lucrează în creşe sau grădiniţe su-
mele sunt destul de mari. Mă refer în special la
cei cate pregătesc şi servesc masa copiilor, care
trebuie să facă nişte analize suplimentare…

– Sunt nişte rele care se repetă. Nu pot fi
prevenite nicicum?

– Am încercat să înţeleg ce se întâmplă şi
am fost să văd dacă în bugetele şcolilor au fost
prevăzute aceste sume. Şi mi s-a demonstrat, cel
puţin acolo unde am fost eu, că şcolile şi-au cal-
culat bugetul în funcţie de nevoi şi au prevăzut
şi decontarea navetei şi aceste analize, şi plata
hotărârilor judecătoreşti…Şi de aici încep min-
ciunile şi aruncarea pisicii…Când se prezintă
bugetul la Consiliile locale, contabilul şef taie,
uneori până la jumătate, sumele cerute. Şi ţi se
aprobă nişte bani în care trebuie să te încadrezi.
Dar nici primăriile nu pot fi înjurate rea tare. Fi-
indcă există o nenorocită de formulă prin care se
calculează sumele ce pot fi cheltuite pentru edu-
caţia şi instrucţia unui elev, aşa-zisa formulă de
alocaţie bugetară „per capita”. E o formulă care
a fost gândită prost (nu m-ar mira că intenţionat),
o formulă care ar trebui revăzută introducându-
se nişte factori de corecţie care să ţină cont de
tipul de unitate şcolară căreia i se aplică. La uni-
tăţile de învăţământ vocaţional, profesional sau
tehnic, de pildă, costurile sunt mai mari şi atunci
musai trebuie să se introducă aceşti factori de
corecţie, pentru a gândi şi proceda diferenţiat.

– Şi a cui treabă e asta?
– Bineînţeles că a Ministerului care a inven-

tat formula pentru a fundamenta bugetul de la
Educaţie. Dar, deocamdată, cei de la primării se
spală pe mâini: asta e formula, pe asta o aplicăm.
Aşa că noi, sindicatele, degeaba ne cercetăm cu
şcolile sau cu primăriile, pentru că toată lumea
se poate justifica. Revenind la analizele medi-
cale, trebuie să precizez că ele sunt prinse în ca-

pitolul „alte tipuri de cheltuieli” unde intră şi de-
contarea navetei, şi curentul, şi încălzirea, şi al-
tele. Şi rişti, de pildă, dacă decontezi naveta să
nu mai rămâi cu bani de foc. Iar guvernele merg
pe această aberaţie indiferent de culoarea poli-
tică instalată la putere. Refuz să cred că aceste
lucruri nu se ştiu, pentru le semnalăm la fiecare
dată când avem ocazia…

– Şi nu se mai poate face chiar nimic?
– Am discutat acest lucru cu preşedintele

Comisiei de Muncă din Senat, dl. senator Liviu
Marian Pop şi am identificat împreună câteva
soluţii de a repartiza altfel cheltuielile, fără apli-
carea acestei formule. Aceasta înseamnă însă
bani în plus şi iarăşi ajungem la aşa-numita
voinţă politică. În orice caz lucrurile nu prea s-au
schimbat, cum s-a promis sau ne-am aşteptat.
Puterea şi-a schimbat culoarea, năravurile au
rămas.

– Şi cu puterea locală cum vă descurcaţi?
– Ceva mai bine. Am avut cu vreo trei zile

înaintea deschiderii noului an şcolar, mai exact
pe 13 septembrie, o Comisie Paritară împreună
cu ISJ Neamţ şi am stabilit un protocol care fun-
damentează legalitatea activităţilor noastre – de
la prezenţa liderului de sindicat în Consiliile de
Administraţie (cu statul de observator, dar fără
drept de vot), la decontarea cheltuielilor de na-
vetă şi a examinărilor medicale la început de an
şcolar, la asigurarea plăţilor titlurilor executorii
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti,având ca
obiect acordarea unor drepturi de natură sala-
rială, până la sfârşitul anului 3013. Totodată s-a
hotărât ca obligaţie a directorilor de şcoli inclu-
derea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2014 a unui procent de 25% din totalul
drepturilor băneşti obţinute prin hotărâri judecă-
toreşti executorii precum şi a sumelor necesare
pentru asigurarea tuturor drepturilor legale ale
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedi-
dactic.

– Pare o veste încurajatoare…
– Sper chiar să fie, nu doar să pară. Şi mă

folosesc de acest prilej, sub emoţia începutului
anului şcolar, pentru a le dori colegilor noştri să
aibă în primul rând sănătate, să aibă cât mai
multe împliniri profesionale şi să fie încrezători
într-un viitor mai bun al învăţământului româ-
nesc, al fiecăruia dintre noi care trudim în acest
sistem.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

(urmare din pag. 1)

Puterea şi-a schimbat culoarea, năravurile au rămas
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BAC-ul de toamnă, încă
un triumf al mediocrităţii 

n judeţul Neamţ, din cei 2012 înscrişi la
sesiunea de toamnă a Bacalaureatului,
doar 379 au fost declaraţi admişi. Procen-
tual vorbind, au trecut cu bine examenul
de maturitate 22,31% dintre candidaţi.
Şapte dintre admişi (1,85) au luat cele mai
mari medii – între 8 si 8,99. Alţi 60 de can-
didaţi au terminat BAC-ul de toamnă cu
medii între 7 si 7,99, iar 312 au luat exa-

menul la limită, cu medii între 6 si 6,99. Conform
statisticii realizate de către Inspectoratul Şcolar,
dintre reuşiţi, 358 au terminat liceul la zi, şapte la
seral, patru la fără frecvenţă şi zece la clase cu
frecventă redusă. Aceeaşi statistică mai arată fap-
tul că 76,44% dintre cei care au terminat la zi şi
s-au înscris la BAC-ul de toamnă, au picat.

Procentul respinşilor de la seral este si mai
mare – 90%, al celor de la fără frecvenţă este de
85,71%, pe trei sferturi au picat cei de la frecvenţă
redusă şi per total n-au luat examenul 1.311 can-
didaţi care s-au străduit să intre în sălile de exa-
men. Au lipsit 701 dintre cei care s-au înscris şi
nouă au fost eliminaţi, din motive de fraudă.
La nivel de ţară, procentul de promovabilitate a
fost de 20,36%, procent înregistrat înainte de de-
punerea contestaţiilor. Nici unul dintre candidaţi
nu a obţinut media 10. La nivelul ţării, procentul
cel mai ridicat de promovare s-a înregistrat în ju-
deţul Arad – 35,9%, în timp ce procentul cel mai
scăzut s-a înregistrat în judeţul Ilfov – 9,8%.

Potrivit MEN, comparativ cu anul 2012,
când procentul de promovare a fost, pentru
aceeaşi sesiune, de 25,49%, în acest an se con-
stată o scădere cu cinci puncte procentuale. Într-
un clasament pe ţară, judeţul Neamţ se situează
la jumătatea topului privind promovabilitatea la
BAC-ul de toamnă. Au fost înregistrate următoa-
rele situaţii: Arad – 35,9%, Tulcea – 31,0%,
Buzău – 30,9%, Suceava – 30,4%, Timiş –
26,9%, Iaşi – 26,6%, Brăila – 26,4%, Călăraşi –
26,2%, Harghita -25,8%, Sălaj – 25,6%, Covasna
– 25,4%, Cluj – 25,2%, Bihor – 24,2%, Vaslui –
23,3%, Sibiu – 22,4%, Neamţ – 22,3%, Mureş –
22,3%, Braşov – 22,2%, Alba – 21,9%, Botoşani
– 21,8%, Bacău – 21,5%, Satu Mare – 21,0%,
Caraş Severin – 20,7%, Bistriţa-Năsăud – 20,5%,
Prahova – 20,3%, Teleorman – 20,2%, Galaţi –
20,1%, Dâmboviţa – 19,2%, Maramureş –
18,9%, Olt – 18,9%, Giurgiu – 17,9%, Hunedoara
– 17,8%, Vrancea – 16,7%, Argeş – 16,4%, Me-
hedinţi – 15,9%, Dolj – 15,6%, Gorj – 14,6%, Ia-
lomiţa – 13,7%, Vâlcea – 13,0%, Constanţa –
12,3%, Ilfov – 9,8%, iar în Bucureşti – 15,5. 

(Red.)

Titularizarea între furcile caudine
e 6 august, au fost afişate rezultatele obţinute
de profesorii şi învăţătorii care au participat
la concursul de titularizare. În comparaţie cu
anii trecuţi, rezultatele au fost mai bune,
judeţul Neamţ situându-se printre judeţele
fruntaşe din ţară în clasamentul realizat în
funcţie de procentajele de promovabilitate
calculate. Din cei 617 candidaţi ale căror

lucrări au fost evaluate, 337 (54,32%) au luat note
mai mari de 7, deci pot spera la un post pe perioadă
nedeterminată. Alţi 181 candidaţi (29,34%) au luat
note cuprinse între 5 şi 7, deci pot obţine cel mult o
catedră pentru următorul an şcolar. 99 de candidaţi
(16,09%) au luat note cuprinse între 1 şi 5. Un singur
candidat a reuşit să obţină nota 10, Manuela
Ecaterina Rusu, din Târgu Neamţ, care a susţinut
proba scrisă la kinetoterapie. Lucrările au fost
corectate în 11 centre din ţară, stabilite de Ministerul
Educaţiei, în funcţie de disciplina de concurs.

Potrivit MEN, au fost evaluate lucrările a
29.509 de candidaţi, dintre aceştia 14.098 (47,78%)
obţinând note între 7 şi 10, iar 9.476 (32,11%) note
între 5 şi 7, în timp ce 5.935 de participanţi au
obţinut note mai mici de 5.

În Neamţ, după analiza celor 90 de contestaţii
depuse, doar 34 de note au fost modificate: 27 au
fost mărite, 7 au fost scăzute după reevaluare. Nu
mai puţin de 56 de cereri au fost făcute inutil, pentru
că evaluatorii au rămas la prima notă acordată, astfel
că procentajele de admitere s-au modificat
nesemnificativ. Pentru cei cu mediile cuprinse între
7 şi 10, numărul celor care au şanse la un post de
titulari a crescut cu 7. 

Dar toate aceste reuşite nu înseamnă mare
lucru: obţinerea titularizării neînsemnând, automat,
şi obţinerea unei catedre stabile. Cum spuneam în
titlu, trecerea prin furcile caudine nu reprezintă
întotdeauna o victorie... (Red.)

P

Examenul de definitivat, o oglindă strâmbă?
onform rezultatelor finale
înregistrate după soluţio -
na rea contestaţiilor, în
judeţul Neamţ doar 71
dintre cei 129 de parti -
cipanţi la examenul de
definitivat au obţinut note
de promovare, cu 7 în plus

faţă de numărul celor declaraţi
promovaţi înaintea recorectării
unor teze.

Unii dintre cei 58 de profe -
sori declaraţi respinşi, pentru că
nu au reuşit să treacă de „pragul”
notei, 8 s-au compromis cu
lucrări de nota 3! Un profesor de
educaţie fizică de la o şcoală
generală, absolvent de facultate
de stat, a avut lucrarea cea mai
slabă dintre toate şi a primit nota
3,05. Alţi doi dascăli, ambii de
liceu, unul profesor de economie
şi celălalt de franceză, au avut
tezele notate cu 3,2, respectiv
3,3.

Alţi 47 de candidaţi, con -
ştienţi de nivelul propriei pre -
gătiri, nu s-au prezentat la proba
scrisă, invocând motive per -
sonale. Au fost şi 20 de dosare
respinse la înscriere, din cauza
fişelor decla rate invalide, 5 dintre
candidaţi nefrecventând cursurile

obligatorii de pregătire psiho -
pedagogică şi metodică.

Procentul final de promo -
vare la examenul naţional de
defini tivat în învăţământul pre -
uni versitar, sesiunea 2013, la
nivel de ţară, după soluţionarea
contes taţiilor, este de 51,26%,
respectiv 3.409 candidaţi, dintre
cei 6.651 care au finalizat proba
scrisă. Comparativ cu rezultatele
parţiale, din 23 iulie, se constată
o creştere de 3,43%. Cadrele
didactice care au promovat exa -
menul naţional de definitivat au
dobândit dreptul de practică în
învăţământul preuniversitar. Ju -
deţul Neamţ se situează peste
media pe ţară în ceea ce priveşte
promovabilitatea la definitivat,
totodată situaţia din acest an este
mai bună (53,49% în acest an,
înainte de contestaţii, comparativ
cu cea din 2012, în aceeaşi
perioadă).

Candidaţii înscrişi la exa -
menul de definitivat au avut de
susţinut două probe. Prima, care
s-a desfăşurat în perioada ianu -
arie-iunie, a constat în susţinerea
a două inspecţii speciale la clasă
şi a avut caracter eliminatoriu.
Menţionăm că, pentru sesiunea

din acest an, MEN a decis ca
nota minimă de promovare a
exame nului naţional de defini -
tivat în învăţământ să fie 8 şi nu
7. O altă noutate adoptată de
MEN a fost acordarea dreptului
de a participa la acest examen şi
debutanţilor cu un an vechime la
catedră.

Liderii sindicali din educaţia
nemţeană nu sunt surprinşi de
rezultatele dezastruoase obţinute
de dascăli la examenul naţional
de definitivat în învăţământ. „Era
de aşteptat să avem rezul tate
slabe la definitivat. Un motiv
pentru care vin la catedră oameni
slab pre gătiţi îl constituie pre -
gătirea me todică şi pedagogică
deficitară din facultăţile pe care
le-au absolvit. Pregătirea meto -
dică şi pedagogică este esenţa
formării unui dascăl debutant.
Un alt motiv îl constituie sala -
rizarea nemotivantă a dascălilor
debutanţi. Din păcate, nu există
voinţă politică pentru rezolvarea
problemelor din învăţământ”, a
afirmat Gabriel Ploscă, pre -
şedintele Sindicatului Liber al
Lucrătorilor din Învăţământ şi
Cercetare Ştiinţifică (SLLICS)
Neamţ.

C

„O noapte furtunoasă” este amintirea
poetului despre o vijelie care a rupt pomi
şi a căzut pe maşini şi era oameni supăraţi,
inundaţi cu posibile viituri. Ce mai, un
front atmosferic a făcut deranj mare că a
fost mai multă apă decât putea metru
pătrat să înghită…

☺ Ion Sclavici a scris Budulea Taichi şi nu
vreau să intru în detalii, că nu ştiu subiectul.
Miaţi făcut o surpriză cu subiectu ăsta

☺Comunicarea în echipă nu e când cel mai
tare antrenor Reghecumf dă ordin ceva şi pe
stadion fuge ăia amboulea. Vorba ceia: Dacă
comunicare nu e ce dracu e?

☺ Scrisoarea pierdută era a lui Joiana,
combinată cu un politician ciumete ce avea
poliţia la buton. El a trimis mascaţii să-i rupă cu
cafteala pe ăia de-au răpit scrisoarea şi onoarea

din Joiana. Scrisoarea s-a găsit dar onoarea a
rămas nerecuperată.

☺ Când nu e comunicarea Oana şi Pepe
divorţează.

☺ Ieu cred că Harapalb îi o comedie că cine

mai crede că ursu din pădure are salăţi când să
ştie că urşii coboară să mănânce la tomberoane
şi să se joace cu turiştii.

☺ Unii scriitori au genul masculim, alţii
genul feminim. Dar numai unii au genul epic…

☺ Dimensiunea temporală e atunci când nu
simţi cum zboară timpul. Lu Gigi Becali timpul
îi zboară încet căi la bulău, mie îmi zboară rapid

că uite că sa şi dus vara asta şi încep ploile…
☺ Comunicarea este sufletul scandalului.

Băsescu îi dă numa comunicate în gură lu Ponta
☺ Toţi proştii din România sunt cetăţeni

turmentaţi, dar nu toţi cetăţenii turmentaţi sunt
proşti.

Î

☺

Bac-ul de toamnă,
în perle



Dubito, ergo cogito
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Specificul naţional
iecare dintre noi a avut, prin şcolile
prin care a trecut, colegi care dădeau
semne grave de genialitate. Un coleg
de-al meu avea un talent uriaş pentru
matematici. Manualele deveniseră
floare la ureche, profesorii înşişi îl
rugau să decodifice „mesajul” multor
probleme în cifre şi radicali, în

„necunoscute” şi „mulţimi”. La facultate, mai
apoi, toţi i-au prezis că o să ia „Nobelul”
pentru că simplifica orice calcul, dând definiţii
noi, formule care concurau calculatorul. Şi-a
dat licenţa cu o lucrare care devenise o obsesie
a sa, „vectorii principali în rezultantă
incidentală cu teoria relativităţii”, care aducea
nuanţări la tot ce propusese Einstein, făcând
accesibilă practicii teoria marelui înaintaş.
Specialiştii de la Stockholm, care acordau
premiul Nobel, se zicea că erau cu ochii pe
el… Între timp genialul coleg s-a însurat cu o
fată din satul natal, la îndemnul părinţilor care
îl voiau om la casa lui. Fata terminase un
institut pedagogic, era învăţătoare şi uimise
satul pentru că ştia să cânte la vioară „Balada”
lui Ciprian Porumbescu. Aşa au apărut primii
doi copii, la îndemnul imperios al naşilor.
Candidatul la „Nobel” fugea după lapte praf
şi banane, după antidiareice şi papucei
antiplatfus pentru copii. Specialiştii de la
Stockholm s-au plictisit să-l mai aştepte să-i
dea premiul „Nobel”. Opinia publică l-a uitat
şi ea. S-a apucat de băut cu sătenii care îi
spuneau ritos „dom’ profesor”. Rachiul era
ieftin. Când era nervoasă, nevasta sa,
învăţătoarea, îl făcea idiot. Mama soacră ofta
în preajma lui gândindu-se că fiică-sa nu a
avut noroc în viaţă. Când un fost profesor de-
al său, ajuns academician între timp, a venit în
sat să-l caute, să-i ceară soluţia la o problemă,
poştaşul l-a întors din drum: „Domnule, pari
om normal…! Ratatului ăluia îi ceri soluţii…
?”. După aceea n-am mai auzit nimic de
colegul meu. Poate a mai făcut un copil, doi,
poate şi-a luat (totuşi) gradele didactice…
Totul e posibil! Sau poate a renunţat şi la asta
convins că sunt prea mulţi proşti care se bat
pe lumea asta pentru tinichele. Cine mai ştie?
Oricum, vorba lui Ţuţea: „Cine intră în sat îl
mănâncă specificul naţional!”

Adrian ALUI GHEORGHE

F

i anul acesta, Tabăra de creaţie „Aripi de
Înger”, aflată deja la ediţia a VIII-a, şi-a
confirmat rosturile şi credibilitatea, tot
mai mulţi copii alegând să-şi petreacă la
Săvineşti o parte din vacanţă într-un
climat de pace şi linişte duhovnicească.
În tabără li s-au alăturat oaspeţi

extraordinari, profesori şi elevi veniţi tocmai
din China, Germania, China sau Republica
Moldova. Având în vedere numărul mare de
participanţi, tabăra s-a desfăşurat atât la Şcoala
veche din Săvineşti, cât şi la Centrul Social
„Popasul iubirii milostive” de pe lângă Parohia
Sf. Voievozi. Despre această ediţie relatează
părintele Petru Munteanu, iniţiatorul şi sufletul
evenimentului: „Este o tabără care a ajuns la
ediţia a VIII-a şi ne bucurăm că din an în an
numărul participanţilor a crescut. Anul trecut

au fost 198 participanţi, şi de doi ani de zile
avem oaspeţi din străinătate. Prima dată a venit
un grup din Germania, i-a plăcut atât demult
încât a revenit, anul următor, cu prieteni din
China. Acum avem 36 participanţi din

Germania, China şi, pentru prima dată, avem
în mijlocul nostru fraţi de peste Prut, 15 elevi
de la liceu împreună cu doi profesori şi un
medic. Au descoperit la tabără prietenia,
cântecul jocul. O să pară ciudat, dar scopul
taberei nu este numai acela de a picta
reprezentări biblice, ci în principal de a scoate

copiii de la computer, pentru a socializa. Al
doilea scop al taberei este de a împărtăşi
copiilor frumuseţea cromatică. Dacă
Dumnezeu ar fi dorit, am fi văzut lumea doar
în alb şi negru, dar iată prin rânduiala lui
Dumnezeu, avem atâtea culori frumoase în
jurul nostru, iar copii trebuie să descopere
frumuseţea. Al treilea scop este catehedic.
Copiii sunt, unii, veniţi cu părinţii de departe,
din străinătate, în concediu, şi se integrează cu
copiii din ţară şi învaţă rugăciuni noi, cântece
bisericeşti noi…Vreau să mulţumesc tuturor
celor care au răspuns pozitiv la solicitarea
noastră, în mare majoritate cei care au susţinut
tabăra în anii trecut şi acum fiind credincioşii
discreţi şi tăcuţi, care înţeleg rostul taberei. De
fapt, suntem cu toţii mâna lui Dumnezeu”.
(Red. – sursa Ceahlăul)

Ş

Aripi de Înger,
ediţia a VIII-a

eren al experimentelor
de tot felul, rapide, suc-
cedanee, disparate, pre-
supus sincroniste şi
modernizante, învăţă-
mântul preuniversitar
românesc nu a avut de

ani de zile o veritabilă re-
formă. Vorbesc de o strategie
serioasă, care, pe termen lung,
treptat, să ducă la o eficienti-
zare vizibilă în rezultatele ele-
vilor, în calitatea profesorilor,
în eficienţa şi prestigiul actului
educaţional şi în atitudinea
faţă de şcoală a societăţii. Am
avut, conform latitudinii fiecă-
rui nou ministru, doar expe-
diente, bulversări scurte,
multe, incoerente şi fără niciun
efect benefic: schimbări ale ti-
purilor de manuale şi de exa-
mene (de admitere la liceu, de
bacalaureat, de titularizare),
avalanşe de aşa-zise noi meto-
dologii şi criterii, împărţiri şi
reîmpărţiri de luni semestriale,
denumiri şi redenumiri institu-
ţionale (ale ministerului însuşi,
ale inspectoratelor), măriri ale
responsabilităţilor dascălilor
(la pachet cu minimalizarea
rolului familiei şi repoziţiona-
rea eticii elevului), reinventări
de nivele de studiu, de testări
şi de vârste şcolare, escaladări
ale absurdului din limbajul
metodico-pedagogic (citiţi pă-
săreasca din documente şi o să
vedeţi ruptura de realitatea fe-
nomenului!), proliferări fără
precedent ale numărului de
planificări, de rapoarte şi de
procese-verbale care să ateste
una şi alta. Şi cred că aş mai
putea enumera.

Niciuna din toate acestea
nu îmi pare esenţială, dimpo-
trivă. S-a strecurat ţânţarul şi
s-a lăsat cămila, s-au acreditat
forme fără fond, s-au creat
breşe între pretenţii şi realizări,
s-au dezorientat generaţii de

elevi, s-a creat o falsă imagine
şi s-au desenat cercuri vi-
cioase, acum greu de rezolvat.
Cum ceri severitate la exa-
mene, de exemplu, unor gene-
raţii pe care şcoala nu i-a atras,
fiindcă nu avea cu ce? Cum
ceri competenţe intelectuale
moderne şi mobile, bazate pe
gândire personală, valorificare
individuală şi creativitate,
când predai preponderent in-
formativ, cumulativ, mnemo-
tehnic şi sec? De ce râzi de
perlele din lucrările de baca-
laureat, când la nivel public,
oficial, se vorbeşte româneşte
execrabil? Cum ceri moralitate
şi deontologie unor dascăli
pluri-vulnerabili, pe care mai
toată lumea îi dispreţuieşte, fi-
indcă are de ce? La ce vorbeşti

de manuale digitale şi nu ştiu
ce pseudo-formări care mai de
care mai „europene”, când ai
şcoli cu promovabilitate mi-
nimă, cu toaleta infectă sau cu
dotări insuficiente? Despre ce
statut profesional vorbeşti, ce,
cât şi cui pretinzi, când îţi plă-
teşti oamenii cu mai nimic?
Cum de te plângi de meschină-
ria şi degradarea tinerilor, când
nu le-ai dat nici modele şi nici
locuri unde să le găsească?
Etc. etc. etc.

Nu poţi schimba nimic
dacă nu începi de la esenţe.
Esenţială ar fi fost de mult o
schimbare a conţinuturilor de
transmis (programele), încă
aglomerate, neaerisite şi ne-
adaptate. Esenţială ar fi fost de
mult conceperea unor manuale
flexibile, fluente, care să
atragă şi să ajute, cu adevărat.
Esenţială ar fi fost o recalcu-
lare a ponderii unor materii
formative, la diferite vârste

şcolare. De aceeaşi esenţă ar fi
fost: o altă grilă de salarizare a
dascălilor, în raport cu ceilalţi
cetăţeni cu acelaşi nivel de stu-
diu şi aceeaşi poziţie socio-
profesională; selectarea
elevilor şi a profesorilor prin
examene puţine, dar serioase,
relevante şi bine concepute; o
infrastructură instituţională
care să permită desfăşurarea în
condiţii decente a actului edu-
caţional; o investiţie masivă în
sistem, de bani, de oameni mo-
tivaţi (cu vocaţie, atât cât se
poate) şi de resurse materiale;
o altă concepţie despre activi-
tăţile de bază ale profesorilor
(predarea, evaluarea, consilie-
rea), despre adevăratele lor
sarcini (jos maldărul de dosare
şi imperativele creditelor de
tot felul!) şi despre relaţia lor
cu elevii; rediscutarea rolului
familiei în educaţie şi a felului
în care ea trebuie să se rapor-
teze la instituţia şcolii. Într-un
cuvânt, esenţială ar fi fost con-
strucţia unui parcurs şcolar co-
erent, în toate aspectele, de
păstrat şi de testat în timp. Şi,
de ce nu?, bine ar fi fost să se
vadă, peste tot, cât de impor-
tant şi util e să fii educat. Pen-
tru tine şi pentru ceilalţi.
Pentru ţara ta (o, ce cuvânt
mare!).

Existenţa unor olimpici
sau a unor bursieri care ne re-
prezintă cu onoare în afară nu
contrazice ce am spus mai sus.
Ei sunt mai degrabă, excepţia,
nu regula, ei sunt elementul de
contrast în ceea ce numim pro-
duse ale învăţământului autoh-
ton.

A început din nou şcoala.
Aceeaşi, din păcate. 

(N.R. Text preluat din la-
Punkt. ro, 15 sept 2013)

Adrian G. ROMILA

ŞCOALA

T
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a sfârşitul acestei luni, Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan va fi gazda
celui mai important eveniment muzical al
anului din Roman, ediţia a III-a a Festiva-
lului de Muzică Sacră „Festum Domini”
(26-28 sept.). Iniţiat în octombrie 2004,
festivalul se desfăşoară sub atenta îndru-

mare a membrilor Academiei „Petru Tocănel” şi
a Provinciei Fraţilor Minori Conventuali „Sfân-
tul Iosif” din România, în parteneriat cu Asocia-
ţia româno-germană „Remesianul”, cu sediul la
Münster (Germania).

Gazdă generoasă şi tradiţională a numeroase
manifestări culturale şi religioase, Institutul
Franciscan a devenit, în timp, un punct de refe-

rinţă în viaţa spirituală locală, dar şi naţională.
Păstrând şi buna tradiţie de a-şi celebra iluştrii
înaintaşi, Provincia Franciscană Conventuală din
România doreşte ca, prin această iniţiativă, să
aducă un pios omagiu, în semn de devotament şi
recunoştinţă faţă de părintele Carmil Tocănel
(1907-1973), preot şi muzician cu vocaţie.

„Organizat de Academia „Petru Tocănel”,
Festivalul a fost gândit şi conceput ca o modali-
tate de a conserva şi de a promova muzica sacră
în spaţiul spiritual românesc, ca un bun prilej de
a trăi bucuriile acestui gen de muzică, dar şi de a
transmite celor prezenţi mesajul ei. Această edi-
ţie a Festivalului este dedicată Sfintei Fecioare
Maria, astfel încât lucrările muzicale prezentate

vor fi selectate, cu precădere, din această arie te-
matică. Festivalul va reuni interpreţi din diverse
zone geografice şi culturale ale ţării şi rămâne
deschis colaborărilor internaţionale şi intercon-
fesionale, în funcţie de contextul ediţiei şi de in-
teresul manifestat de participanţi. Ca noutate,
această ediţie se va desfăşura pe două secţiuni,
având ca denumiri generice Atelier şi Recital.
Prima secţiune va găzdui dezbateri pe probleme
teoretice şi practice specifice, iar cea de-a doua
va însuma recitalurile propriu-zise”, a informat
prof. dr. Ovidiu Trifan, membru al comitetului
de organizare. Detalii pe: www.festumdomini.ro.
(sursa, Ziarul de Roman/Comunicatul oficial al
Festivalului)

L

Festivalul de Muzică Sacră „Festum Domini”

a Şcoala Gimnazială „I.I. Mi-
ronescu” Tazlău se desfăşoară
în perioada 2012 – 2014 pro-
iectul multilateral Comenius
Global Poverty and Us
(GPU). Avem ca parteneri
şcolile Direzione Didattica
Statale Primo Circolo San Do-

nato din Sassari, Italia, Yunus Emre
IMKB din Şanliurfa, Turcia, Szkola
Podstawowa nr. 7 IM Wojska Pol-
skiego din Leszno, Polonia, Prienų
Rajonu Jiezno Gimnazija din regiu-
nea Prienai, Lituania şi Escola Bá-
sica dra Maria Alice Gouveia,
Coimbra, Portugalia. Coordonato-
rul proiectului este şcoala italiană. 

Finanţarea proiectului este din
partea Comisiei Europene, prin Agen-
ţia Naţională de Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale. 

Ideea proiectului a pornit din rea-
litatea apropiată, de la faptul că traiul
tot mai multor familii este afectat ne-
gativ de sărăcie, excludere socială şi
standarde minime de calitate a vieţii.
Am considerat că tânăra generaţie tre-
buie sensibilizată în legătură cu sărăcia
globală pentru a căuta împreună noi
soluţii. Ca obiective am propus prin
acest proiect dezvoltarea profesională
şi a spiritului antreprenorial, dezvolta-
rea abilităţilor de comunicare şi pre-

zentare în limba engleză, promovarea
dezvoltării abilităţilor personale, de
comunicare, luare a deciziilor, creati-
vitate, solidaritate, creşterea nivelului
de interes şi reuşita şcolară a elevilor,
lărgirea propriilor orizonturi prin întâl-
nirea cu diverse culturi, abordări şi
moduri de gândire, conştientizarea ele-

vilor în legătură cu realitatea înconju-
rătoare. Stabilirea relaţiilor de colabo-
rare cu elevii altor şcoli europene,
cunoaşterea diferitor aspecte din ţările

partenere, completarea cunoştinţelor
de limbă engleză, dobândirea încrede-
rii de a comunica; îmbogăţirea abilită-

ţilor de folosire a mijloacelor
multimedia sunt doar câteva dintre as-
pectele care vor fi îmbunătăţite prin
acest parteneriat.

În anul şcolar 2012 – 2013 s-au
derulat activităţi specifice temei pro-
puse de GPU atât la nivel local, cât şi
la nivel internaţional. Astfel, în cadrul

şcolii s-a început cu popularizarea
proiectului, cooptarea elevilor şi a ca-
drelor didactice în echipă, propuneri
pentru logo-ul proiectului şi alegerea

variantei finale şi au urmat amenaja-
rea Colţului Comenius, realizarea de
către elevi a prezentărilor PPT a şcolii
şi comunităţii din care fac parte, apli-
carea de chestionare şi analizarea bu-
getului lunar necesar unei familii,
vizită la un cămin de bătrâni – organi-
zarea unui minispectacol şi oferirea de
produse, organizarea unei tombole şi
oferirea de mici cadouri copiilor din
familii nevoiaşe, vizionarea de către
elevi a unor filme documentare, repor-
taje si parcurgerea unor articole despre
persoanele care trăiesc la limita de risc
a sărăciei, discuţii pe această temă,
pregătirea broşurii „Monthly Cost of
Living in Italy, Lithuania, Poland,
Portugal, Romania and Turkey – a
comparativ study”, realizarea unui
album cu lucrări în care elevii îşi ex-
primă părerea despre sărăcie prin
desen şi eseuri, realizarea albumului
„Mobilităţi GPU”.

Partenerii din Italia, Turcia şi Li-
tuania au găzduit întâlniri de proiect,
la care şcoala noastră a participat cu
18 reprezentanţi. 

La  sfârşitul  lui noiembrie 2012
s-au desfăşurat primele mobilităţi în
Sassari, Italia, la Direzzione Didattica
Statale Primo Circolo San Donato.
Echipajul nostru a fost format din
patru elevi şi două cadre didactice. Am
avut ocazia să observăm şcoala ita-
liană, să discutăm cu elevii şi profeso-
rii, ne-am întâlnit cu reprezentanţii
Primăriei şi ai Consiliului oraşului, am
desfăşurat întâlniri de proiect pentru
analiză şi planificare. Elevii au prezen-
tat materiale despre România, Tazlău
şi Şcoala Gimnazială „I.I. Mironescu”.
De asemenea, au organizat standul ro-
mânesc în vederea desfăşurării activi-
tăţii „Taste of Europe”. 

În martie 2013 trei elevi şi trei
cadre didactice din şcoala tazlăuană
s-au întâlnit cu reprezentanţii şcolilor
partenere în Şanliurfa, Turcia, la
Yunus Emre IMKB Primary School.
Dintre activităţile desfăşurate enume-
răm deschiderea festivă, vizitarea
şcolii, discuţii cu elevii, profesorii şi
părinţii, participarea la un curs special
de Tehnologie şi design, vizionarea
unui spectacol pregătit de elevii şcolii
din Şanliurfa pe teme specifice pro-
iectului, vizită la Direcţia Naţională
de Educaţie, întâlniri de proiect, acti-
vităţi complementare în cadrul cărora
participanţii s-au familiarizat cu ele-
mente de istorie, cultură, tradiţii şi
obiceiuri, au cules date pentru analiză
şi comparaţii.

În mai 2013, Prienu Rajono
Jiezno Gimnazija din Jieznas, Lithua-
nia a fost gazda întâlnirii de poiect.
Şcoala noastră a fost reprezentată de
trei cadre didactice şi trei elevi. Acti-
vităţile desfăşurate au fost variate: des-
chiderea festivă a evenimentului,
vizitarea şcolii, discuţii cu elevii,
profesorii şi părinţii, participarea la
cursuri (Ştiinţe, Geografie), şedinţe de
proiect – echipa şcolii noastre a lansat
broşura „Monthly Cost of Living in
Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Ro-
mania and Trukey – a Comparative
Study, evenimente culturale, vizite de
documentare, întâlniri cu primarul ora-
şului, cu reprezentanţii Raionului Prie-
nai, vizitarea Orfelinatului din Jieznas.

Cităm câţiva elevi care au parti-
cipat la mobilităţi:

SĂRĂCIA GLOBALĂ ŞI NOI
GLOBAL POVERTY AND US

L
Pregătind materialele

pentru Panoul Comenius

La Primăria
din Sassari,

Italia
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O experienţă ca aceasta este
greu de uitat. Mi-a plăcut felul
în care elevii italieni şi profe-
sorii lor comunică şi am văzut
clasele care lucrează ca o
echipă. În timpul mobilităţii în
Italia am învăţat să comuni-
căm în engleză în situaţii

reale, să ne descurcăm în lume. A
fost un punct de plecare pentru vii-
tor. Datorită acestui proiect, elevii
din şcoala noastră au şansa să îşi facă
noi prieteni, să împărtăşească idei, să
devină conştienţi de realitatea încon-
jurătoare, să îşi îmbunătăţească
limba engleză, să cunoască din cul-
tura altor ţări. Am avut ocazia să îmi

fac o idee despre cum e şcoala în Ita-
lia. În plus, pot compara condiţiile de
trai ale unui copil din Sassari cu ceea
ce am eu. Am mai învăţat că oricând,
din cât ai tu, poţi face cuiva o bucu-
rie”. (Aurora Concu, 8A)

„Mobilitatea a fost pentru mine
o oportunitate să îmi îmbogăţesc
limba engleză, un mod de a învăţa ce
înseamnă o ţară străină. Am desco-
perit ce înseamnă să foloseşti alt tip
de bani, într-un loc unde nu ai fami-
lia lângă tine şi nu cunoşti pe nimeni,
cu excepţia celor din grup. Am expe-
rimentat orientarea pe hartă într-un
oraş neştiut”. (Vlăduţ Negreanu, 8A)

„Am fost impresionat de bună-
tatea şi căldura gazdelor noastre. A
fost o experienţă incredibilă care m-
a învăţat multe lucruri. A fost o lecţie
de viaţă adevărată”. (Andrei Ma-
nolchi, 8B)

„Este o ocazie unică pentru un
elev să întâlnească la 14 ani diferiţi
oameni din diferite ţări cu culturi di-

ferite. A fost impresionant să întâl-
nesc, de exemplu, persoane din Tur-
cia şi să discutăm despre Ştefan cel
Mare”. (Ionuţ Ivu, 8B)

„Mi-a făcut plăcere să particip
la această mobilitate pentru că am

întâlnit oameni şi locuri noi. Profe-
sorii din Şanliurfa nu au făcut nicio
deosebire între noi şi elevii turci. Mi-
am făcut prieteni cu care ţin legătura.
I-am învăţat cuvinte româneşti şi am
învăţat, la rândul meu, cuvinte în
limba turcă, pe care le-am folosit
într-o discuţie cu Dl. Director de la
Şanliurfa Provincial Directorate of
Education. Şcoala Yunus Emre
IMKB este minunată, cu clase mari
şi moderne. Sunt sigură că elevii şi
profesorii turci sunt mândri că fac
parte din echipa şcolii”.

„A fost o întâmplare minunată
în viaţa mea. Participarea la întâlni-
rea de proiect în şcoala lituaniană m-
a făcut să văd viaţa cu alţi ochi. Am
călătorit cu avionul pentru prima
dată şi am ajuns în Lituania, o ţară
frumoasă şi curată, cu oameni har-
nici. Profesorii şi elevii din şcoala
din Jieznas m-au întrebat multe des-
pre şcoala noastră şi mi-au povestit

despre ei. Mobilitatea m-a schimbat:
m-a făcut mai atent, mai curajos şi
cu dragoste mai mare de şcoală.
Şcoala din Jieznas este foarte curată,

cu clase şi laboratoare bine echipate,
am participat la ore de Geografie şi
Ştiinţe. Am fost surprins când am
văzut că fiecare clasă are o minibi-
liotecă. Îmi amintesc de vizita la Pri-
măria din Jieznas. Primarul ne-a
explicat multe lucruri, am discutat
despre viaţa în zonele unde fiecare
trăieşte şi la final am intrat în biroul
lui. Am făcut fotografii. M-a invitat
să iau loc pe scaunul său şi atunci
emoţia m-a cuprins şi am simţit că
sunt cea mai importantă persoană de
pe pământ. Mobilitatea în Lituania
mi-a arătat cât de importantă este
şcoala în viaţa cuiva. Am avut tot
timpul în minte proverbul „Cine are
carte, are parte” şi credeţi-mă, am în-
văţat multe în această săptămână şi
m-am întors acasă mai „bogat”. Sunt
mândru că desfăşurăm în şcoală
acest proiect”. (Ştefan Hârlea, 7B) 

În anul şcolar 2013 – 2014 vom

continua activităţile specifice proiec-
tului, printre care se numără realiza-
rea unei broşuri (booklet) care să
cuprindă cercetarea diferitor aspecte
ale noii sărăcii în România, viziona-
rea de producţii media despre oame-
nii care trăiesc la limita riscului
sărăciei, workshop şi seminarii cu
elevii: materiale reciclabile, energie
convenţională, expoziţie de produse
finale şi fotografii, realizarea unui
dicţionar multilingv pe tema proiec-
tului (în colaborare cu partenerii),
îmbunătăţirea şi completarea site-
ului proiectului (www.globalpover-
tyandus.com), realizarea produsului
final: broşura care va pune în evi-
denţă diferenţele şi asemănările între
ţările implicate în proiect, pe tema
analizată şi mobiltăţi în Polonia şi
Portugalia. În primăvara 2013 şcoala
noastră va găzdui ultima întâlnire de
proiect. 

Acest proiect este derulat cu
sprijinul financiar al Comisiei Euro-
pene în cadrul Programului Secto-
rial Comenius, parte a Programului
de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.
Conţinutul materialului realizat re-
prezintă responsabilitatea exclusivă
a autorului, iar ANPCDEFP şi Co-
misia Europeană nu sunt responsa-
bile pentu modul în care este folosit
conţinutul acestor informaţii. 

Prof. Diana – Elena CHIŢU 
Şcoala Gimnazială

„I.I. Mironescu” Tazlău, jud. Neamţ

SĂRĂCIA GLOBALĂ ŞI NOI
GLOBAL POVERTY AND US

„

Cu partenerii de proiect în faţa Şcolii Prienu Rajono Jiezno Gimnazija 
din Jieznas,Lituania

Cu partenerii de proiect în faţa Şcolii
Yunus Emre IMKB din Sanliurfa, Turcia

olegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a
câştigat un nou proiect finanţat prin fon-
duri europene. Este vorba de un proiect
Comenius multilateral, cu un buget de
24.000 euro, intitulat „Science around us
along history”, cu finanţare asigurată prin
Programul „Învăţare pe tot parcursul vie-

ţii”, promovat de Agenţia Naţională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale. Ţările partenere ale pro-
iectului sunt Spania, Anglia, Franţa, Suedia, Po-
lonia, Austria, Turcia şi România. Proiectul
presupune promovarea relaţiilor de colaborare
şi prietenie între elevii şi profesorii din ţările

partenere, promovarea metodelor de lucru, par-
ticiparea şi cooperarea în echipă, coordonarea
activităţilor pentru a promova în rândul elevilor
ştiinţele şi influenţa lor asupra vieţii de zi cu zi,
încrederea în sine şi încrederea în ceilalţi, culti-
varea interesului în relaţiile umane

În cadrul proiectului, se vor desfăşura acti-
vităţi de tip matematic-statistic, studiul mediului
în fiecare sat, oraş sau cartier în care locuiesc
elevii participanţi. Vor fi propuse activităţi prac-
tice de măsurare a razei pământului şi construire
a unui cadran solar în fiecare şcoală participantă,
aplicaţii şi investigaţii în zonele partenerilor în
proiect, corelate cu cele realizate de instituţii

specializate. Studiul disciplinelor ştiinţifice la
elevi poate fi, uneori, departe de realitatea ac-
tuală din jur. Restabilirea unor activităţi cu ca-
racter ştiinţific puternic îi va ajuta să fie
conştienţi de faptul că ştiinţa este o parte funda-
mentală în viaţa lor şi este suportul dezvoltării
lor viitoare. Totodată implicarea în această acti-
vitate va permite elevilor să folosească o limbă
străină, să interacţioneze cu oameni din diferite
ţări, promovând înţelegerea reciprocă şi respec-
tul între oameni din medii culturale diferite, lin-
gvistice şi sociale, oferind posibilitatea cunoaş  -
 terii sistemului de învăţământ din fiecare ţară
participantă în proiect. (Red)

C

Fonduri europene pentru „Danubiana”
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Proiectul Grundtvig Nelpae
l Platformă pentru învăţarea limbilor străine, utilizată de şapte ţări partenere 

n perioada 2011-2013, Casa
Corpului Didactic Neamţ, în
parteneriat cu Obrtnička ko-
mora Zagreb Udruženje
obrtnika grada Zagreba – Za-
greb (Croaţia), Kastamonu İl
Milli Eğitim Müdürlüğü –

Kastamonu (Turcia), Centro Terri-
toriale Permanente per l’Educa-
zione degli Adulti from Frosinone
(Italia), Agrupamento de Escolas
de Vialonga (Portugalia), Dier
Kärntner Volkshochschulen Kla-
genfurt (Austria), Towarzystwo
Milośników Kujaw Radziejow
(Polonia), sub coordonarea inter-
naţională a Asociaţiei Culturale
Europea Vaslui (România) a deru-
lat parteneriatul pentru învăţare
Grundtvig New E-Learning Plat-
form for Adult Education, NEL-
PAE. (www.nelpae.ro).

Obiectivul general al proiectu-
lui l-a constituit promovarea unei
dimensiuni europene a educaţiei
adulţilor. Proiectul a vizat realiza-
rea unor noi alternative IT în edu-
caţia adulţilor, învăţarea limbilor
străine prin intermediul unei plat-
forme on-line şi implementarea
acestei platforme în toate institu-
ţiile implicate în proiect.

În debutul parteneriatului, în
luna octombrie 2011, a avut loc
Seminarul Internaţional „NELPAE
– Web 2.0 in creating a friendly e-
learning alternative for adult edu-
cation” desfăşurat la instituţia
coordonatoare din Vaslui (12-14
octombrie 2011). În aceeaşi zi s-au
acordat interviuri la TVT Vaslui şi
s-a realizat o emisiune despre pro-
iect la aceeaşi televiziune locală.

În intervalul 15-16 octombrie
2011, Casa Corpului Didactic
Neamţ a găzduit două Worksho-

puri şi două sesiuni de formare
pentru desfăşurarea ulterioară a ac-
tivităţilor din proiect. În ultima zi
s-a realizat şi o emisiune TV la pos-
tul de televiziune TLM&Prima TV
Neamţ. La Casa Corpului Didactic
Neamţ, partenerii au participat la
sesiunile de formare şi workshopu-
rilor din program. Workshopurile şi
sesiunile de formare au prevăzut:
utilizarea celor mai eficiente instru-
mente/metode de comunicare între
parteneri, în cadrul proiectului; pre-
zentarea generală a celor trei plat-
forme pe care se va lucra ulterior în
proiect; modul de realizare a supor-
turilor de curs; implementarea unui
sistem de certificate pentru valida-
rea procesului de învăţare; formare
pe platforma on-line; crearea itemi-

lor de evaluare; metode şi procedee
de învăţare a adulţilor; crearea unor
planuri de învăţare; evaluarea noi-
lor competenţe; evaluarea reuniu-
nilor; planificarea reuniunilor ce se
vor desfăşura în proiect; discuţii cu
privire la sarcinile fiecărui partener
etc.

În lunile noiembrie, decem-
brie 2011, ianuarie, februarie 2012
activităţile din proiect au vizat de-
rularea a cinci workshopuri on-
line, în care au fost însuşite:
modalitatea de utilizare a platfor-
mei NELPAE 3, adăugarea unui
spaţiu de curs în pagina principală,
adăugarea unei agende pe plat-
formă, detalii despre cursuri, ele-
mentele din Learning Path,
modalităţile de vizualizare a unui
spaţiu de curs, adăugarea unor
cursuri noi, schimbarea profilului.

Primul workshop on-line a
avut loc în data de 10 decembrie
2011, începând cu ora 17,00. Wor-
kshopurile s-au desfăşurat sub co-
ordonarea internaţională a
domnului profesor Alexandru

Mâţă. Au fost implicaţi coordona-
torii de proiect din fiecare instituţie
parteneră, precum şi responsabilii
IT-membri din proiect.

Al doilea workshop on-line a
avut loc în data de 14 decembrie
2011, începând cu ora 20.00. În ca-
drul acestui atelier de lucru, obiec-

tivele urmărite au fost: crearea
unei categorii de curs şi a unor spa-
ţii de curs pentru instituţiile parte-
nere; însuşirea modalităţii de
adăugare a utilizatorilor noi în lista
de utilizatori de pe platforma
NELPAE 3; însuşirea modalităţii
de creare a unor instrumente de în-
văţare (documente, exerciţii, apli-
caţii etc.); familiarizarea cu
Homeworks, folosindu-ne de in-
strumentele de pe platforma NEL-
PAE 3; discuţii despre cursurile pe
care le vom crea pentru fiecare in-
stituţie în parte cât şi despre cursu-
rile comune. 

Workshop-urile 3, 4 şi 5 s-au
desfăşurat în lunile ianuarie şi fe-
bruarie 2012 şi au vizat însuşirea
modului de adăugare, creare şi
lucru cu documente, exerciţii, este
de pe platforma NELPAE 3. În ace-
laşi timp a fost pregătită documen-
taţia pentru acreditarea cursurilor
de limba franceză şi limba engleză,
membrii echipei implicându-se în
realizarea suportului de curs, a des-
ignului de curs şi a aplicaţiilor.

În lunile februarie-martie 2012
au avut loc workshopurile on-line
care au vizat lucrul pe platformă şi
crearea de conturi pe aceasta.

În luna aprilie 2012 s-au modi-
ficat versiunile 2 şi 3 ale platfor-
mei. A fost definitivat suportul de
curs pentru limba franceză şi au
început înregistrările pentru lim-
bile engleză şi franceză. S-a reali-
zat un workshop suplimentar,
pentru aprofundarea utilizării
platformei.

Î

Profesor metodist
Elena-Roxana IRINA

Casa Corpului Didactic
Neamţ

(continuare în pag. 13)

SEPTEMBRIE
1934 – a apărut „Apostolul” nr. 1, „re-

vistă didactică-literară pentru învăţămân-
tul primar”, mai târziu, „apare sub
auspiciile Aso-
ciaţiei Profesori-
lor şi
Învăţătorilor din

Judeţul Neamţ”; apoi,
„apare o dată pe lună
sub îngrijirea unui
cerc de colaborare”
(C. Luchian, V. Gabo-
reanu, V. Scripcariu,
M. D. Stamate, I. Ra-
fail, M. Avadanei).

„Abonamentul 60 lei, anual, plătibil în 2 rate.
Abonament de susţinere 200 lei anual. Redacţia
şi administraţia: C. Luchian, Revizoratul Şcolar
Piatra-N.”[eamţ]. Redacţia şi administraţia re-
vistei aparţin când Cercului Didactic Piatra-

Neamţ, când Inspectoratului Şcolar Neamţ. Se
tipăreşte: la „Lumina” – Piatra-N.[eamţ], Tipo-
grafie, Seriotypie, legătorie cărţi; la Institutul
de Arte Grafice „Gh. Asachi Soc. Cooperativă
– Piatra-N.”[eamţ]. Din martie 1999, apare
seria nouă, editată de Sindicatul din Învăţământ
Neamţ (redactor-şef: Mircea Zaharia). Colec-
ţiile ambelor serii ale Revistei „Apostolul”, pot
fi consultate la Biblioteca „Gh. T. Kirileanu”

din Piatra-Neamţ. (v. Constantin Tomşa, „Re-
vista «Apostolul». Bibliografie”, 2008)

■ 3/1908 – n. Ni-
colae C. Cristoveanu,
la Roman (d. 12. 01.
1993, Bucureşti), pro-
zatorul, memorialist,
traducător. Facultatea
de Drept, Bucureşti
(1933), doctor în drept
la Paris. Referent şi
consilier juridic al
Băncii Naţionale.
După 1945, până la
pensie, a fost muncitor
necalificat, planificator, fotograf, economist.
Membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din

Rememorări nemţene
n
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u fost iniţiate noi tutoriale pentru
NELPAE 3: cum să creezi teme
precum şi instrumente speciale
pentru desfăşurarea cursurilor-
Forum, Groups, Wiki, Didactic
Chat, Quick Polls, Survey, Com-
municating results. 

În luna mai 2012, au început pregă-
tirile pentru reuniunea din Zagreb. S-au
urmărit: pregătirile pentru formarea din
cadrul reuniunii, familiarizarea cu syste-
mul ooVoo. A avut loc al şaptelea wor-
kshop on-line. S-a continuat lucrul
pentru suporturile de curs în limbile fran-
ceză, engleză şi italiană. S-a elaborat
chestionarul pentru identificarea grupului
ţintă.

În luna iunie 2012, a avut loc Semi-
narul de monitorizare Grundtvig, la Cra-
iova, organizat de către A.N.P.C.D.E.F.P.,
în cadrul căruia proiectul NELPAE a fost
prezentat ca exemplu de bune practici. Pe
data de 2 iunie 2012, proiectul a fost pre-
zentat în cadrul Simpozionului Naţional
Şcoala Modernă Dialog între generaţii,
organizat şi desfăşurat la CCD Neamţ. S-a
lansat primul concurs internaţional pen-
tru realizarea elementelor de identitate
ale proiectului.

În luna iulie 2013 s-a realizat ultima
reuniune din proiect, în Austria. S-a lan-
sat Metodologia, Cursul Intercultural şi
s-au realizat activităţile prevăzute în pro-
iect.

This project has been funded with
support from the European Commission.
This publication reflects the views only
of the author, and the Commission can-
not be held responsible for any use which
may be made of the information contai-
ned therein.

Proiectul
Grundtvig Nelpae

(urmare din pag. 12)

A

omânia (1957), organizează 57 de expo-
ziţii naţionale şi 33 internaţionale, obţi-
nând 28 de premii şi menţiuni. Pasionat
de vânătoare, scrie cu predilecţie litera-
tură cu tematică cinegetică. Volume:
„Veche patimă, vânătoarea...” (1980);
„Alte întâmplări de vânătoare...” (1983);

„Freamătul pădurii” (1989)
■ 8-10/1935, se desfăşoară, la Timişoara,

Congresul Asociaţiei Culturale a Învăţători-
lor Români. A fost ales preşedinte institutorul
pietrean Leon Mrejeriu, care, fiind prefect, a tre-
cut sarcina lui D. V. Toni. 

■ 10/1949 – n. Toma Roată, la Păstrăveni,
Neamţ. 1963, Facultatea de Arte Plastice Bucu-
reşti. Expoziţii personale: Bucureşti. Expoziţii
de grup: Argentina, Cehoslovacia, Belgia, Italia,

Iugoslavia, Franţa, Mexic, Polonia, Suedia. În
1979, a părăsit definitiv România şi s-a stabilit
la Bruxelles, deschizând mai expoziţii în diverse
galerii din Belgia.

■ 11/1930 – n. Eduard Covali, la Orhei,

Basarabia (d. 2. 11. 2002, Piatra-Neamţ). Liceul
„Ferdinand I”, din Bacău, Institutul de Artă Tea-
trală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, Bu-
cureşti, secţia teatrologie (ambele cu întreruperi,
fiind condamnat „pentru uneltire contra ordinii
sociale”). Angajat ca pictor executant-lucrări la
Teatrului de Stat din Bacău (1952-1954). Deşi
teatrolog, a lucrat pe diferite şantierele de con-
strucţii, datorită dosarului politic. Din 1961, va

fi angajat la T. T., unde, de-a lungul celor peste
trei decenii, până la pensionare (1992), a fost,

pe rând, pictor-execu-
tant, secretar literar, di-
rector, regizor artistic;
director artistic, consi-
lier artistic, confir-
mând crezul vieţii
sale: „singura mea ra-
ţiune de a exista este
teatrul”. A debutat pu-
blicistic în (1957), în
revistele „Teatrul” şi
„Contemporanul”, în

Rememorări nemţene

R

C.T.
(continuare în pag. 14)

CALEIDOSCOP CU RITM ŞI RIMĂ
de Aspazia Sandu

sau

NIHIL SINE DEO
reluând fragmentul „rege-al
poeziei”, din cunoscuta sintagmă a
lui Alecsandri, Aspazia Sandu îşi
deschide cea de-a opta carte de
versuri cu un poem „în ritm şi rimă”
eminesciene, dedicat celui care ne-
a învăţat „comunicarea/înălţând pe
veci româna” – Mihai Eminescu.

La fel ca în volumele prece -
dente, dând dovadă că este posesoarea
unui bagaj ştiinţific consistent acumulat în
ani, a unei zestre livreşti născută din lecturi multiple, şi
una şi alta prezente în raniţa unui intelectual veritabil,
Aspazia Sandu adună, şi în această carte, poezie de tip
existenţial, în care se pun întrebări, dar are mai mult în
vedere situaţia omului, ca fiinţă născută pentru muncă şi
care răspândeşte în jur modestie, bun simţ, satisfacţia
pentru lucru împlinit şi pentru care nu
aşteaptă să fie răsplătit.

Este lucru ştiut că vârsta
senectuţii dă naştere nostalgiilor, iar
autoarea nu face excepţie de la regulă şi, de aceea, pune
regretele în vers: „cu faţa încreţită, aproape ca o coajă,/ne
măsurăm trecutul la şaptezeci de ani/şi greu ni-i să-nţe -
legem cât a trecut de iute/lăsând nisip în urmă şi câţiva
bolovani” (Amprenta timpului). Dar facem menţiunea
că ea nu scrie o poezie lacrimogenă, nostalgia sa este una
calmă, duioasă, a omului împăcat cu sine, deşi regretă
unele lucruri pe care le-ar fi putut face. 

Cartea pe care o comentăm este o ilustrare a vieţii
aşa cum a fost mereu şi care se repetă ciclic – o întreagă
luptă dintre bine şi rău – în acea cavalcadă pe care omul
o trăieşte în câţiva ani, pentru a obţine mântuirea de
păcatul pentru care a fost izgonit din Rai, loc pe care vrea
să-l recâştige măcar după moarte, dacă nu şi pe pământ..
Reţin atenţia câteva poezii în care viaţa este prezentată în
toată complexitatea, cu frumuseţea şi cu hidoşenia ei,
inclusiv cea din societatea românească actuală, iar
autoarea nu poate să se reţină fără a exclama: „Ce lume e
aceasta cu-atâta răutate/mocnită sau pe faţă, la fel ca un
vulcan”. Ampla poezie „Un jurnal de seară”, este o
imagine atotcuprinzătoare a vieţii noastre cotidiene,
prezentată ca într-o emisiune de actualităţi. Nu putea să-i
scape viaţa politică şi realizează un portret al politicianului
de azi care, „dacă e lider de partid/cu mapa schimbătoare”,
„Să-l vezi cât e de agresiv/cu tabăra adversă”, iar „Când
vasu-i se scufundă-ncet/să-l vezi cum divorţează/de cei
pe care «i-a iubit». Faţă de asemenea oameni, autoarea îşi
manifestă dezaprobarea, iar versul său devine caustic,
textul transformându-se într-un pamflet versificat: „Aşa
migrează cei lipsiţi/de caracter ori şcoală,/chiar dacă au
vreun doctorat/făcut de mântuială.” Consideră trecerea

prin viaţă, o împlinire a destinului, dar
important fiind doar ceea ce „Rămâne ce-
ai făcut/şi este de valoare/ca pietre de
hotar/sau glorii trecătoare” Tot din viaţă
sunt decupate şi unele aspecte sensibile
precum abordarea antisemitismului sau
problema etniei romilor, a căror rezolvare
o găseşte în abordarea cu luciditate,
îndemnând la judecata dreaptă şi, mai ales,
îndemnând la iubire, pentru că: „Iubirea ne
prieşte şi ne înnobilează,/mai cred cu toată
forţa că numai ea contează!” Sau: „Dacă
umăr lângă umăr/vom munci să facem
Raiul,/dragostea ne va cuprinde/şi vom
scoate din ochi paiul.” La fel, nu scapă
autoarei aspectele mondenităţii viciate de

prostul gust şi incultură, pe care le stigmatizeze prin
folosirea unor idei preluate din paremiologia noastră. 

Putem afirma că poezia Aspaziei Sandu are menirea
de a igieniza viaţa de azi, iar cartea, în întregul ei, se vrea
şi, într-o oarecare măsură, este una de învăţăminte, multe
texte putând fi folosite la orele educative. 

I s-ar putea reproşa autoarei că scrie o poezie
didacticistă, tezistă, prin care vede
îndreptarea răului pe baza exemplului
personal (V. Puterea exemplului, în

care parcă avem o transcriere în versuri a cunoscutului
text „Popa Tanda” al lui Slavici.), deşi, în ultimul timp se
clamează tot mai mult necesitatea ca şcoala să ofere
elevilor modele demne de urmat. 

Şi, totuşi, Aspazia Sandu propune o poezie tonică,
prin ton, dar mai ales prin mesajele conţinute, transmise
semenilor, îndemnându-i să fie demni, respectuoşi,
înţelepţi („Ştim că pe pământ nu-i Raiul,/dar putem trăi
mai bine/cu respect şi demnitate/ca şi cu înţelepciune”),
cumpătaţi, să fie credincioşi, recunoscători divinităţii, dar
nu habotnici. Îşi analizează propria-i viaţă în mod realist,
aşa cum a fost ea, pe alocuri autopersiflându-se. (V.
Responsabilitate) Cu alte cuvinte, folosindu-se de
experienţa didactică, dă lecţii de viaţă, propune
discipolilor şi îi învaţă să viseze. Poezia „Un festin la o
salată” este o alegorie, decriptată din primele versuri:
„Printre rafturi de cultură/e-o mulţime adunată”să-şi
hrănească iarăşi mintea/dintr-o proaspătă salată” şi care
are o concluzie interesantă „…o salată/iată un ospăţ pe
cinste/pentru ochi, urechi sau gusturi/şi, de ce nu, pentru
minte!” Mai mult, autoarea îndeamnă la trecerea peste
obstacolele ivite în viaţă: „Nu e uşor să treci prin
junglă/doar au trecut destui în vreme;/plecând la drum, nu
te întoarce, şi, orice-ar fi, treci, nu te teme!” Concluzia: în
toate, esenţială este iubirea de semeni: „Suntem fraţi, îţi
pare bine,/mie da şi-i plină Terra,/dragostea, ea va
rămâne/după ce pleacă himera!” Iar cea finală nu poate fi
decât una singură: nimic din ceea ce alcătuieşte viaţa pe
pământ nu poate exista fără Dumnezeu: NIHIL SINE
DEO.

Constantin TOMŞA

P

Note de lectorNote de lector
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ume propriu şi cu pseudonimul V. Negrea.
Colaborări: „Acţiunea”, „Antiteze”,
„Apostolul”, „Asachi”, „Ateneu”, „Ceah-
lăul”, „Informaţia Primăriei”, „Meridianul
Ozana”, „Credinţa Neamului” ş.a. A dra-
matizat poveşti celebre, în nume propriu
(„Inimă rece”, „Albă ca Zăbava şi cei

şapte pitici”, „Cartea junglei” etc.) şi în colabo-
rare („Vrăjitorul din Oz”, cu Paul Findrihan).
„Câteva piese originale” alcătuiesc volumul de
debut, „Teatru”. Membru U. S. R. (2000). 

■ 13/1953 – n. Moscu Copel, la Piatra-
Neamţ. Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ
(1973) şi I. A. T. C. (1979). Fotograf la ziarul
„Ceahlăul”. Director al Studioului de Film

„Alexandru Sahia” (1990-1992). Autor de filme
documentare: „Seraliştii”, „Căutătorii de aur”,
„Pe malul Ozanei”, „Vârstă de aramă”, „Şcoala
mea iubită”, „Am ales libertatea” ş. a.

■ 17/1869 – n. V. A. Trifu, la Făget, Jido-

veni, Târnava Mică (d. 2. 05. 1927, Piatra-
Neamţ). Facultatea de Litere şi Filozofie,
Bucureşti. Profesor la Giurgiu şi Călăraşi. Stu-
dii „speciale de limbă şi literatură germană”
(Leipzig). Profesor de limba germană la Liceul
„Petru Rareş”, Piatra-Neamţ (1904), director
(1911-1912 şi 1922-1927). Cu ajutorul deputa-
tului Leon Mrejeru, a extins spaţiul liceului prin
supraetajare. A realizat cea mai bună traducere

din germană (până la el) a cărţii „Nibelungii –
Gudruna”. Alte scrieri: „Întoarceri pe meleagu-
rile copilărie” (memorii); „Din trecutul Liceului
«Petru Rareş» Piatra-Neamţ” (1924). În 1929,
la aniversarea a 60 de ani de existenţă a Gim-
naziului „Petru Rareş”, a fost dezvelit bustul
său, lucrare a lui V. A. Gheorghiţă.

■ 17/1878 – n. Alberto Cirilo, la Odessa
(2. 07. 1950, Piatra-Neamţ). Conservatorul de
Muzică şi Artă Dramatică, Iaşi. Profesor la:
Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Gimnaziul „Şte-
fan cel Mare”, Liceul Internat şi Liceul Naţio-
nal. În 1914, se stabileşte la Piatra-Neamţ, titular
la catedra de muzică a Şcolii Normale „Gheor-
ghe Asachi” şi ore la Liceul „Petru Rareş”.
Compune operete, realizează armonizări com-
poziţii  pentru  cor,  pian,  vioară şi orchestră.

Rememorări nemţene

(urmare în pag. 13)

n

Cumplitul
sfârşit al tânărului

Werther
rivea pe geamul clasei, în timp ce intra în
tainele romantismului european, uriaşul
nuc care umbrea curtea, parcarea şi o
parte din terenul de sport. Ea trebuia să
termine, ştia, o văzuse pe hol că mai ză-
bovea la o discuţie cu frumoasele alea de
la ea din gaşcă. El luase catalogul, avea
literatura universală la a XI-a B, dar nu

se îndura să o ia spre clasă, ar fi vrut s-o mai în-
trebe ceva. Mergea încet, cu privirea ţintă la ele.
Nu-l băgară în seamă decât pentru un simplu
salut, „bună ziua!”, ca de la nişte elevi obişnuiţi
la un profesor al şcolii. Ce n-ar fi dat să mai fie
tânăr şi să nu fie aşa de... însurat! Acum preda
uşor neatent, din inerţie, aşteptând să apară, cu
mersul ei provocator, foarte cunoscut, cu ciz-
mele lungi, roşii, trase peste blugii mulaţi, cu
părul ăla roşcat căzut în bucle uriaşe, peste
umerii rotunjiţi, înguşti. Şi şoldurile, ah, şoldu-
rile alea de nimfă, care unduiesc când păşeşte!
Îşi scosese mobilul şi-i pregătise un mesaj: „Nu
se mai poate face nimic?” Stătea cu telefonul în
mână, iar elevii îl priveau pe furiş, nedumeriţi,
atât cât puteau printre rânduri. Frazele curgeau
domol, le dicta fără să se mai gândească la ele,
tresărea din când în când, la anumite cuvinte.

– Secolul romantismului e al XIX-lea,
prima jumătate, în toată Europa, dar pregătirea
au făcut-o nemţii, la sfârşitul celui trecut, prin
mişcarea „Sturm und Drang”, prin Goethe şi
prin Schiller... reacţie la ariditatea iluminismu-
lui... alternativă la clasicism şi la raţiunea do-
minantă şi antisentimentală... reînvierea
miturilor şi interesul pentru folclor... sufletul eu-
ropean amator de suferinţe... era vremea dezor-
dinii, a dezastrului iraţional...

În liniştea groasă şi fierbinte se auzeau
scrâşnetele stilourilor pe foile caietelor, erau
buni ăştia de la a XI-a B, buni, cuminţi şi poli-
ticoşi, faţă de alţii, la care nu puteai preda ase-
menea lucruri. Merse la tablă şi scrise numele
întreg al autorilor germani, ca ei să-i treacă bine
pe maculatoare. Apoi, cu mâinile la spate, dar
cu o mişcare rapidă, bruscă, se întoarse la geam
şi mătură cu privirea curtea şcolii. Nu zări, spre
ezamăgirea copiilor, cărţile puse ostentativ pe
colţurile  băncilor,  nici  un  volum de Byron,

„Specializat, printr-un doctorat, în antropologie culturală, bine primit de voci autorizate pentru
volumul «Imaginea Raiului în cultura populară», autorul îşi întregeşte acum postura de lector
atent, cu background solid dobândit în biblioteci, şi chiar cu patima lor, bine filtrată prin practica
vieţii literare de azi, care te solicită prin/pentru disciplină şi rigoare, şi nu din unghiul vreunei ca-
pacităţi de-a mitiza faptul scriptic. Discutându-l, preţ de zeci de pagini, pe ficţionarul Ioan Petru
Culianu – de altminteri, cartea e dedicată avatarurilor prozei autohtone – Adrian G. Romila ne
arată paşaportul său plin de vize pentru continentul eco-borgesian al semiozei infinite, dar se do-
vedeşte vaccinat asupra bolilor ce pot fi dobândite prin contaminarea cu logica, uneori sublim-
perversă, a instaurării «dreptăţii» literatului”.

(Gabriel Coşoveanu, „România literară”)

„Din acest motiv m-am bucurat sa descopăr cartea criticului nemţean Adrian G. Romila, in-
titulată «În drum spre sud», o carte care ştie să semnaleze încă de la subtitlul «roman de aventură»
(şi nu «de aventuri») diferenţa semnificativă între poveste şi povestire. Este, într-adevăr, o carte
scrisa de cineva care preţuieşte literatura pentru ea însăşi, mai mult decât o fac, adesea, scriitorii
«profesionişti». Ba chiar se poate spune că Adrian Romila scrie aceasta carte din postura celui
care se afla în afara literaturii, fascinat de creativitatea scriitorilor, la care isi închipuie că nu are
acces. Cartea se foloseşte in mod norocos de elementul patetic al «literaturii ca salvare», viziune
proprie cititorului cu imaginaţie mitologizanta”.

(Doris Mironescu, „Suplimentul de cultură”)

„Profesionist aidoma oricărui critic, Adrian G. Romila meditează asupra condiţiei de cititor.
«Profesionistul» lecturii (şi aici intervine o mărturisire lirică) are organul acela special, capabil
să reacţioneze puternic la claritatea de cristal a unei formulări, la atingerea catifelată a unei me-
tafore, la intensitatea culorilor dintr-o imagine, la potenţialul de viaţă al unei poveşti sau la eşa-
fodajul complicat al ideilor în pulsaţia unei dialectici”.

(Gheorghe Grigurcu, „România literară”)

„Mai mult eseist şi critic al ideilor decât cronicar propriu-zis, deprins aşadar să interpreteze
literatura ca fapt cultural complex (şi nu strict estetic), descifrabil în grilă antropologică, Adrian
G. Romila şi-a câştigat respectul confraţilor îndeosebi datorită atitudinii sale echilibrate, de inte-
lectual prob, cu un temperament fericit, care l-a ferit de ispitele vanităţii, făcându-l să vadă doar
partea cea bună a lucrurilor”.

(Antonio Patraş, „România literară”)

Referinţe critice

P29 septembrie
1974, la Piatra-
Neamţ, a absol-
vit Facultatea de
Litere a Univer-
sităţii „Al. I.
Cuza”, din Iaşi,

secţia română-latină, şi
un master în literatură
comparată şi folclor. A
finalizat în 2005 un
doctorat în folclor şi
antropologie culturală
la aceeaşi universitate.
Volumul său, „Imagi-
nea Raiului în cultura
populară. Eseu de an-
tropologie” (Timpul,
Iaşi, 2009) a obţinut
premiul pentru debut al

Uniunii Scriitorilor din
România, filiala Iaşi. În
2010 a publicat volu-
mul de eseuri de critică
literară „De-a dragos-
tea şi drumul. Staţii de
lectură” (Eikon, Cluj-
Napoca). În 2011 a fost
distins cu premiul pen-
tru critică literară de
către revista „Luceafă-
rul de dimineaţă” din
Bucureşti. Ultima carte

e una de proză, „În
drum spre sud. Roman
de aventură” (Brumar,
Timişoara, 2012). În
prezent este membru al
Uniunii Scriitorilor din
România, desfăşoară o
bogată activitate publi-
cistică, deţine rubrici
permanente de cronică
literară în „Convorbiri
literare” şi „Luceafărul
de dimineaţă” şi este
redactor la trimestrialul
cultural „Conta”, editat
la Piatra-Neamţ.

Adrian G. Romila

n.
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a Expoziţia Naţională (1906), primeşte
medalia de bronz pentru scrieri muzicale.

■ 19/1963 – n. Viorel Nicolau, la
Piatra-Neamţ. A
absolvit Faculta-
tea T. C. M. din
Braşov, a lucrat

ca inginer la I.M.
„Ceahlău” şi profesor-
inginer la Grupul Şco-
lar de Construcţii. Din
1991, este librar, anti-
car, atestat de Ministe-
rul Culturii şi a
înfiinţat,  prima libră-
rie-anticariat privată
din Neamţ. Ca unul dintre cei mai buni colec-

ţionari de cărţi poştale ilustrate a fost distins cu
medalii şi diplome, ca expozant, cooptat în
jurii, comisar de expoziţie (Istanbul, 2007), în
colectivul de organizare a EFIRO 2008, cea mai
mare expoziţie din România. A organizat peste

20 de ediţii ale Simpozionului Naţional de Car-
tofilie şi ale Târgului Colecţionarilor de la Pia-
tra-Neamţ. Este preşedinte al Asociaţiei
Filateliştilor Neamţ (2003). Autor, coautor şi
colaborator la peste 30 de cărţi, îngrijitor de
ediţii şi editor prin Editura „Cetatea Doamnei”.
Colaborează cu articole de specialitate în presa
locală şi centrală. La mulţi ani!

■ 20/1898, în prezenţa ministrului Spiru

Haret, s-a inaugurat localul Şcolii Primare de
Băieţi Nr. 3 (azi, Şcoala Nr. 2), director Gheor -
ghe Nicolau, căruia, în 1936, aici, i s-a ridicat
un bust.

■ 20/1953 – n. Ioan Amironoaie, la Timi-
şoara. Conservatorul „Gheorghe Dima” Cluj.
Peste 30 de ani de activitate la catedra în Jude-
ţul Neamţ., ziarist („Realitatea Press” şi „Mo-
nitorul de Neamţ”), colaborări la radio şi tv.:
„Acţiunea”, „Antiteze”, „Apostolul”, „Asachi”,
„Monitorul de Roman”, „Ochiul public”
(Neamţ), „Convorbiri literare” (Iaşi), „Actuali-
tatea muzicală”, „Bravo”, „Salut” (Bucureşti).
Interpret şi compozitor (piese muzicale difuzate
pe posturile de televiziune centrale şi locale).

Rememorări nemţene

L

(continuare în pag. 16)

incolo un Lermontov, în altă parte chiar un
Werther rufărit de atâtea folosiri. Se apucă
să le dea temele şi motivele romantice, le
spuse ceva de Schopenhauer, de pesimism
şi misoginism, de geniu şi suferinţă, de iu-
birea în mijlocul naturii sălbatice, de Nova-
lis şi de sentimentul infinitului, de
de mo nis mul rusesc şi britanic, de viziona-

rismul social francez şi, în sfârşit, de Eminescu cel
întârziat. Toate le scuipase ca pe-o poezie veche,
învăţată demult, în copilărie, aproape că şi intona-
ţiile şi pauzele făceau parte din ritual.

O văzu, da, ieşise, în sfârşit, bine că nu se dez-
lipise de geam. Dădu de pe mobil, chiar când vorbi
de Werther ca de personajul prin excelenţă roman-
tic, comanda de expediere a mesajului şi căută să
se facă văzut de afară. Ea se burzului în buzunarul
scurtei albastre, fără să se oprească. Când citi pe
ecran, se opri, schimbă poşeta în cealaltă parte şi
îşi dădu cu mâna aia albă şi frumoasă prin păr. Ri-
dică ochii, cu un chip uşor exasperat, căutând un
anume geam din şirul celor care dădeau în curte.
Îl găsi, îl văzu cum îi face cu mâna, discret. Nu
schiţă niciun zâmbet, ca-n alte dăţi, şi se apucă să
tasteze îndesat un răspuns. Se înfipsese în mijlocul
curţii, cu picioarele depărtate, pentru un echilibru
mai bun. Cizmele-i străluceau în soare, la fel părul,
căzut pe spate cu irizări cărămizii. Primi răspunsul
ei imediat: „V-am mai spus, vă rog să nu mai in-
sistaţi! E nefiresc, totul a fost o nebunie!” Parcă-l
lovise un upercut în stomac, chiar făcu un gest de
retragere, o grimasă. Elevii terminaseră fraza şi aş-
teptau cuminţi o alta, cu ochii în caiete, gata să nu
piardă nimic. Tastă repede pe mobil un „de ce? de
ce?” şi trimise. Fata se opri în poartă, ridică din
nou privirea pe geam şi tastă iarăşi, tot mai ner-
voasă. Răspunsul veni chiar când profesorul deci-
sese să discute despre Suferinţele tânărului
Werther şi o pusese pe Mihaela, care se lăudase că
citise romanul, să-l povestească, mai întâi: „Mă
mut la XII H, oricum. Vă rog mult de tot să nu mă
mai căutaţi! Dvs. sunteţi profesor, respectaţi-vă!”
O văzu cum se urcă în Mercedesul negru care-o
aştepta la poartă. Îl sărută în fugă pe tânărul şofer
şi-i spuse ceva zâmbind. Se aşeză la catedră, ca să-
şi adune gândurile şi să-şi tragă răsuflarea. Mi-
haela povestea frumos romanul lui Goethe,
ca-ntotdeauna fata asta se întrecea pe sine la lite-
ratură. O va trimite la olimpiadă şi anul acesta.
Conştientiză acut că ăia de la XII H nu fac româna
cu el, ci cu proasta de Petreasca. Nu va mai avea
nicio treabă cu ea, în cazul acesta, niciun motiv s-o
vadă, s-o întrebe, s-o asculte, să-i dea consultaţii
pe mess şi pe mail, să-i zâmbească, s-o întrebe câte
şi mai câte. Şi mai ales să... după tot ce se întâm-

plase atunci, când fuseseră singuri în bibliotecă,
când îi spusese atâtea şi când... Nu era bine deloc,
nu putea accepta asta. Mihaela ajunsese la sfârşit,
tocmai relata cunoscutele împrejurări ale sinuci-
derii lui Werther. Primise pistoalele de la Albert,
luase hotărârea fatală, scrisese biletele de adio
către Lotte, îşi strânsese lucrurile, văzuse pentru
ultima oară cerul, câmpia şi pădurea şi, la două-
sprezece noaptea, îşi trăsese glonţul în cap, deasu-
pra ochiului drept. Asta ne spune naratorul. Lotte
a leşinat, administratorul s-a îngrozit, iar Werther,
agonizând, a murit la amiază. Ca orice tânăr nefe-
ricit romantic, a fost înmormântat noaptea, sub teii
aleşi, fără preot. Era un damnat solitar, prototip al
tuturor damnaţilor romantici. 

– Da.... bine, Mihaela, foarte bine... aşa şi e,
Werther e... cum ai zis tu, prototip al... ăstora ro-
mantici... Să citim cu voce tare câteva pasaje din
roman. Cine a selectat ceva?

Dan ridică mâna şi se apucă să citească câteva
din multele scrisori de dragoste ale romanului.
Profesorul se ridică de la catedră şi se înfipse iar
la geam, contemplând nucul. Pentru ultima oară
cerul, câmpia şi pădurea... fiindcă Lotte asta nu l-a
înţeles, nu i-a văzut suferinţa, delicateţea, sufletul
lui hipersensibil.... La naiba, nu mai avu răbdare
să termine Dan de citit! Se întoarse năvalnic spre
clasă şi strigă:

– Dragilor, nu e cumva prea uşor? Adică, nu
vi se pare prea facil romanul? De fapt, el nu s-a
terminat aşa, nu chiar aşa!

Dan se opri, îl priviră toţi pe cel din faţa lor
cu un amestec de mirare, umor şi condescendenţă,
că adică da, dacă spuneţi dumneavoastră, noi cam
ştiam altceva, dar vă ascultăm, ştiţi mai bine, sun-
teţi profesor, daţi-i drumul, suntem curioşi, cum s-
a terminat, de fapt?

– Dimineaţa, la şase, servitorul a intrat în
odaie cu o lumânare şi l-a găsit întins pe jos, a
văzut pistolul şi sângele, corect? Aşa ne spune ro-
manul!

Încuviinţară aproape toţi.
– A sunat clopoţelul, a dat alarma, prima care

a leşinat a fost, desigur, Lotte. Dar servitorul nu a
găsit chiar asta când a venit, la şase. Nu, altcumva
stătea treaba. Mai întâi, cărţile erau împrăştiate pe
jos, trase din rafturile înalte, răvăşite, cu foile mo-
totolite şi rupte, călcate în picioare, pe covor. Co-
vorul însuşi era boţit, sucit, ca şi cum se purtase o
luptă acolo. Apoi, mobilierul, dragilor, mobilierul
arăta ca şi cum o fiară se răzbunase pe bietele piese
scumpe. Scaunele stăteau aruncate prin toate col-
ţurile, cu tapiţeria sfâşiată şi unele din picioare
rupte. Masa avea un topor înfipt exact în colţul
drept, iar...

Mihaela ridică mâna şi nu mai aşteptă să i se
dea voie.

– Dar toate astea... nu sunt aşa... dumneavoas-
tră de unde ştiţi că....

– Nu mă întrerupe, fată, nu mă întrerupe!!
Din... altă parte le ştiu, dintr-un... jurnal secret al
lui Goethe, dintr-o altă variantă a romanului, din....
cu totul altă parte decât ştiţi voi, eu am citit şi alt -
ceva, ştiu, voi n-aveţi de unde!!

Se înroşise, făcuse spume în colţul buzelor şi
îşi trântise mobilul pe catedră, plimbându-se ner-
vos printre bănci şi dând spasmodic din mâini. Ni-
meni nu mai avu curajul să mai întrebe nimic.

– Da, domnilor, cum spuneam, masa avea în
colţul drept înfipt un topor, Werther îl luase de la
Wilhelm, era pentru curăţat pomii din grădină. Va-
lizele cu lucrurile împachetate de personaj doar cu
o zi înainte zăceau răscolite pe fotoliu, peste tot
numai haine, cele două redingote ale lui elegante,
patru cămăşi cu jabou, două jobene, trei perechi de
pantofi cu catarame, zeci de ciorapi lungi, albi,
două perechi de pantaloni în trei culori diferite,
bastonul era înfipt într-un ghiveci cu flori... Apoi,
se împuşcase cu unul din pistoalele luate de la Al-
bert... Imaginaţi-vă un pistol cu cremene, cum erau
pe vremea aceea, un pistol uriaş, cu ţeava groasă,
cu mecanismele nichelate şi strălucitoare, care face
o ditamai gaura, pentru că gloanţele erau, de fapt,
nişte bile învelite în câlţi... Servitorul îl găsise în-
tins pe jos, cu o asemenea gaură în cap, dar nu se
mai putea spune că era deasupra ochiului, pentru
că nu mai era niciun ochi, arcada era sfărâmată, un
uriaş crater roşu, cu oase fărâmiţate şi zdrenţe de
carne, printre firele de păr căzute pe fruntea aia de
romantic genial, cu bucăţi din creierul lui risipite
jur împrejurul corpului zăcând, împrăştiate prin
balta de sânge ca o oază roşie pe podele.... Iar pe-
reţii aveau şi ei găuri de gloanţe, închipuiţi-vă, tră-
sese înainte de a se împuşca în pereţi, în toţi patru,
tapetul verde cu flori argintii era ciuruit, şi asta a
durat ceva, pentru că pistoalele acelea pot trage
doar o singură dată, apoi trebuie iar să le încarci,
adică să cureţi ţeava de negreală, să pui praful de
puşcă în talerul de la spate, să îndeşi cu vergeaua
glonţul pe ţeavă şi să tragi cocoşul! Terminase o
cutie întreagă de gloanţe, era şi aia deschisă, pe
masă, lângă topor. Da, cam asta găsise servitorul
dimineaţă, un dezastru absolut, un spectacol teri-
fiant, un... carnagiu.... se petrecuseră lucruri se-
rioase acolo înainte de ora douăsprezece noaptea.
Ăsta a fost sfârşitul cumplit al tânărului Werther,
primul mare personaj romantic din literatura uni-
versală!

Adrian G. ROMILA

Cumplitul sfârşit al tânărului Werther
d
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remii pentru proză („Sadoveniana”) al re-
vistei „Tribuna”. Două volume, interviuri
cu mari personalităţi din lumea muzicală,
din ciclul „Privilegii” (2004, 2005), La
mulţi ani!

■ 22/1926 – n. Benedict Dabija, la
Piatra-Neamţ (d. 29. 05. 1962, Bucu-

reşti). Actor. Liceul „Petru Rareş”, Institutul de
Teatru din Bucureşti (1952). Actor la Teatrul
Municipal, Bucureşti. Filme: „Moara cu
Noroc”, „Ciulinii Bărăganului”, „Erupţia”,
„Aproape de soare”, „Setea”, „Celebrul 702”,
„Porto-Franco”, „Tudor”. A jucat şi în teatrul
radiofonic.

■ 26/2000, d., la Piatra-Neamţ, Cătălin-
Florin Stupcanu (n. 2. 04. 1938, la Filioara,

Agapia,  Neamţ),  profesor,  ziarist,  scriitor,
om de aleasă cultură. Facultatea de Istorie, Iaşi.

A lucrat în învăţământ,
în presă (ziarele „Fla-
căra” şi „Ceahlăul” din
Piatra-Neamţ, „Steagul
Roşu”, din Bacău), a
fost director al Muzeu-
lui de Istorie din Neamţ.
Volumul „Zăpadă şi
fum (scrieri de tine-
reţe)” a apărut postum.

■ 27/1919 – n. Cos-
tache Andone, la Fili-

peni, Bacău. Faculta-
tea de Medicină „Gri-
gore T. Popa” Iaşi.
Animator al vieţii cul-
tural-ştiinţifice şi spor-
tive din Piatra-Neamţ.
Membru al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă
din România şi preşe-
dinte al Filialei Neamţ.
Distins cu numeroase
diplome şi plachete,
precum şi cu decora-
ţiile: Crucea Meritul Sanitar, Coroana României
cu Panglica de Virtute Militară, în cel de Al Doi-
lea Război Mondial, Virtutea Ostăşească, Me-
dalia „Tudor Vladimirescu” ş. a. La mulţi ani!

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 15)

Proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen
în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”

ctivitatea 4: Program pentru informarea şi creşterea
conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse
în rândul partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în
instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.1: Organizarea a 3 seminarii
OST (Open Space Technology) de 4 zile în cele 3 Regiuni

ŞCOALA INCLUZIVĂ ÎNTRE DEZIDERAT ŞI
REALITATE

curs on-line realizat în cadrul proiectului „Promovarea
prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în
cadrul organizaţiilor, partenerilor sociali, cu accent pe in-
stituţiile de educare” – POSDRU/97/6.3/S/63072

Motto: O societate pentru toţi, în care
fiecare se simte parte a acesteia!

Conţinut
1. „Diferiţi, dar egali” 
2. Stereotipuri valorice în şcoala românească
3. Delimitări conceptuale
4. Caracteristicile şcolii incluzive
5. Managementul şcolii incluzive
6. Ce putem face pentru a fi incluzivi? 
7. Metode de lucru
8. Instrumente de lucru

Principii: 
l diferenţele dintre oameni sunt normale! 
l diferenţele conduc la progres! 
l diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nici milă!

„Şcoala pentru toţi”:
l reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe

în ceea ce priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvis-
tice şi psihologice existente între copii, scopul fiind acela de
a le oferi elevilor posibilitatea de a învăţa în funcţie de rit-

mul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima con-
form trăsăturilor individuale de personalitate.

l reprezintă expresia instituţională a principiului educa-
ţiei de bază pentru toţi;

l presupune o organizare instituţională şi pedagogică a
învăţământului, astfel încât să ofere bazele unei educaţii în
care fiecare copil să evolueze în funcţie de aspiraţiile şi po-
sibilităţile sale, dar şi potrivit nevoilor sociale;

l pune în practică politica egalităţii în educaţie;
l asigură mobilitatea pe orizontală şi verticală a celor ce

învaţă şi multiplică posibilităţile de opţiune.
Mişcarea către şcolile incluzive este justificată şi susţi-

nută de o serie de motive printre care (Dosarul deschis al
educaţiei incluzive, UNESCO, traducere RENINCO-UNI-
CEF, 2002):

l Justificarea educaţională: nevoia de şcoli incluzive
care să asigure educaţia tuturor copiilor împreună înseamnă
că, în aceste şcoli, trebuie dezvoltate modalităţi de predare
care să răspundă la diferenţele individuale şi, astfel să bene-
ficieze toţi copiii.

l Justificarea socială: şcolile incluzive sunt capabile şi
în măsură să schimbe atitudinile faţă de diferenţe prin aceea
că educă toţi copiii împreună şi creează temelia pentru o so-
cietate dreaptă şi ne-discriminativă.

l Justificarea economică: este posibil ca înfiinţarea şi
menţinerea şcolilor care educă toţi copiii împreună să coste
mai puţin decât înfiinţarea unor sisteme complexe de diferite
tipuri de şcoli specializate pentru diferite grupuri de copii.
Bineînţeles că, dacă aceste şcoli incluzive oferă o educaţie
eficientă tuturor elevilor lor, atunci acestea devin mijloace
şi mai rentabile din punct de vedere al costurilor pentru asi-
gurarea educaţiei pentru toţi.

„Educaţia pentru toţi”, devenită deziderat a politicilor
educaţionale actuale îşi regăseşte finalitatea şi împlinirea în
construirea şcolilor incluzive, şcoli ale comunităţii.

Recunoaşterea, dar mai ales, adaptarea la nevoile diver-
sificate ale elevilor reprezintă solicitarea esenţială la care
trebuie să răspundă o astfel  de şcoală. În acest context,

A

P
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27/1948 – n. Constantin Ardeleanu, la
Tazlău. Facultatea de Studii Economice,
Iaşi Colaborator al multor reviste, în care
au fost inserate peste 1.000 de articole şi
cronici. Mai multe premii literare pentru
proză. Membru al Societăţii Scriitorilor
Militari, al Uniunii Ziariştilor Profesio-

nişti şi al Societăţii Scriitorilor din Neamţ. Ce-
tăţean de onoare al Comunei Tazlău. Amintim
câteva titluri: „Hâtrii Tazlăului, I-III”, „Timpuri
interesante”; „Trif”, „Chetronia”; „Hăituirea”
teatru; „Stenogramele unui ataşat militar”,
proză; „Iubiri veştejite”, „Bizarul bazar al For-
tunei”, proză; „Gilberti”, proză; „Infernul de
ceară”, versuri; „Hronicul hergheliilor hoi-
nare”; „Strada Blănari 18, colţ cu Doamnei”;
„Tazlău, un sfert de infinit”. La mulţi ani!

■ 29/1974 – n. Adrian G. Romila la Pia-
tra-Neamţ, eseist, publicist, prozator. Absol-

vent al Liceului
Militar de Marină
„Alexandru Ioan
Cuza” din Constanţa
(1989-1993), al Facul-
tăţii de Litere a Uni-
versităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din
Iaşi(1994-1998); Pro-
fesor la Liceul de Artă
„Victor Brauner” din
Piatra-Neamţ. Mem-

bru fondator al Clubului „Outopos”, cu cena-
clu şi revistă proprii (1998). A debutat cu poe-
zie în „Symposion”(1996). A colaborat la
Radio Iaşi (Emisiunea „Convorbiri literare”,
2010). Debut editorial: „Imaginea Raiului în
cultura populară, eseu de antropologie”
(2009). Premiul pentru critică: al Fundaţiei
„Luceafărul” şi al revistei omonime (2005),
Premiul „Daniil Sandu Tudor” şi Premiul Fi-
lialei U. S. S. R. Iaşi (2009). Alte cărţi: „De-a
dragostea şi drumul. Staţii de lectură” (2010)
şi „În drum spre sud. Roman de aventură”
(2012). Membru al U. S. R. 

■ 30/1961, prin Decret al Consiliului de
Stat, se trece la învăţământul general obli-
gatoriu de 8 clase şi la învăţământul de cul-
tură generală de 12 ani. 

Rememorări nemţene
n

Proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen
în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”

coala incluzivă este definită în cadrul Hotărârii Guver-
nului 1251din 2005 ca fiind: „unitate de învăţământ în
care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă
mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare. Copiii din aceste unităţi de învăţământ be-
neficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi edu-

caţionale conform principiului „resursa urmează copilul”. 
Această nouă perspectivă reclamă însă o serie de exi-

genţe pentru mai multe dimensiuni ale vietii şcolare cum ar
fi: cultura şcolii, politica educaţională a şcolii şi practica
educaţională din şcoală.

Cultura şcolii incluzive „care se referă la măsura în care
filosofia educaţiei incluzive este impărtăşită de toţi membrii
comunităţii şcolare” (Alois Gherghuţ, Psihopedagogia per-

soanelor cu cerinţe speciale, Strategii diferenţiate şi incluzive
în educaţie) creează un ethos şcolar cooperant, stimulativ,
deschis în mod egal tuturor copiilor şi care jalonează repere
pentru celelalte două dimensiuni: politica şi practica educa-
ţională.

Politica incluzivă la nivelul şcolii implică aplicarea, prin
intermediul unor strategii, a principiilor şi valorilor incluzive

în toate planurile de activitate ale şcolii. 
Cultura şi politica incluzivă se concretizează în practica

educaţională, în activităţile din clasă „care susţin şi încura-
jează participarea tuturor elevilor.” (Alois Gherghuţ, Psiho-
pedagogia persoanelor cu cerinţe speciale).

Analiza acestor dimensiuni într-o şcoală, dar şi evaluarea
progresului pe care o şcoala îl poate face în direcţia inclu-
ziunii poate fi sprijinită de apelul la o serie de indicatori de
incluziune (Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli – Ghid
managerial, 1998, MEC, UNICEF). Aceşti indicatori descriu
o situaţie ideală, fiind puncte de referinţă pentru evaluarea
şcolii pe aceste coordonate. În mod evident, în funcţie de
particularităţile unei şcoli, profesorii pot omite sau adăuga
indicatori. S-a optat pentru prezentarea acestor indicatori,
deoarece construiesc o imagine a şcolii incluzive care poate
fi surprinsă în termeni concreţi.

DIMENSIUNEA 1: SE REFERĂ LA DEZVOLTA-
REA UNOR CULTURI INCLUZIVE

1.1 Şcoala este primitoare pentru toată lumea.
1.2 Şcoala caută în mod activ să-şi dezvolte relaţiile cu

comunitatea locală.
1.3 Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de va-

loare.
1.4 Profesorul îşi cunoaşte şi valorizează elevii.
1.5 Elevii sunt valorizaţi în mod egal.
1.6 Părinţii sunt valorizaţi în mod egal.
1.7 Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal.
1.8 Elevii ştiu ce sa facă atunci când au o problemă.
1.9 Elevii se sprijină reciproc.
1.10 Cadrele didactice se sprijină reciproc în rezolvarea

problemelor.
1.11 Cadrele didactice se implică în luarea deciziilor.
1.12 Persoanele se adresează unele altora în moduri care

confirmă valoarea lor individuală.
1.13 Cadrele didactice colaborează cu părinţii.

ş

Mihaela POPA
(continuare în pag. 18)
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DIMENSIUNEA 2: SE REFERĂ LA DEZVOLTA-
REA UNOR POLITICI INCLUZIVE

1 Şcoala încearcă să includă toţi elevii din comunitatea
locală.

2.2 Există un program eficient de integrare pentru
toţi elevii noi.

2.3 Elevii au dreptul să studieze orice materie şi să
paricipe la toate activităţile.

2.4 Şcoala dispune de o politică eficientă de reducere a
absenţelor elevilor.

2.5 Şcoala dispune de o strategie eficientă de reducere a
exmatriculărilor din motive disciplinare.

2.6 Şcoala dispune de o strategie eficientă pentru dimi-
nuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi
între elevi.

2.7 Şcoala se străduieşte să adapteze clădirea în aşa fel
încât aceasta să fie accesibilă tuturor.

2.8 Strategia de elaborare a curriculum-ului ţine seama
de diversitatea elevilor (de pildă, de diferenţele culturale, lin-
gvistice, de sex, realizări şi deficienţe).

2.9 Politicile de formare continuă sprijină cadrele didac-
tice în efortul lor de a răspunde la diversitatea elevilor.

2.10 Prin sistemul de evaluare se apreciază adecvat re-
zultatele tuturor elevilor.

2.11 Politicile de sprijin sunt coordonate global.
2.12 Politicile pentru copiii cu nevoi speciale vizează sti-

mularea participării la activităţile obişnuite din clasă.
2.13 Politicile de sprijin pentru copiii care vorbesc şi o

altă limbă încurajează participarea la activităţile obişnuite
din clasă.

2.14 Politicile care privesc rezolvarea dificultăţilor com-
portamentale sunt legate de politicile de sprijin a activităţii
de învăţare.

2.15 În şcoală, distribuirea resurselor se face în mod des-
chis şi echitabil.

2.16 S-a elaborat o strategie prin care părinţii sunt încu-
rajaţi să devină parteneri în procesul de învăţare a copiilor
lor.

2.17 Serviciile de sprijin (cum ar fi de pildă cele asigurate
de psihologi, logopezi, consilieri, personalul medical din
şcoală) asigură creşterea gradului de participare a elevilor.

2.18 Se încurajează implicarea şi participarea la mana-
gementul şcolii a tuturor cadrelor didactice.

DIMENSIUNEA 3: SE REFERĂ LA DEZVOLTAREA
UNOR PRACTICI INCLUZIVE

3.1 La planificarea lecţiilor se au în vedere toţi elevii.
3.2 Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect

pentru diferenţe.
3.3 Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru

propria lor învăţare.
3.4 Explicaţiile profesorilor ajută elevii să înţeleagă şi să

înveţe lecţia în clasă.
3.5 Profesorii utilizează o mare varietate de stiluri şi stra-

tegii de predare – învăţare.

3.6 În timpul lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze îm-
preună.

3.7 Elevii sunt încurajaţi să vorbească despre modul în

care învaţă în timpul activităţilor din cadrul lecţiilor.
3.8 Profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile

elevilor.
3.9 Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificul-

tăţile întâmpinate de elevi.
3.10 Elevii înregistrează succese în procesul de învăţare.
3.11 Elevii se sprijină reciproc în timpul lecţiilor.
3.12 Profesorii îi ajută pe elevi să-şi revizuiască propriul

proces de învăţare.
3.13 Dificultăţile de învăţare sunt considerate ca prilejuri

de dezvoltare a practicii.
3.14 La planificarea activităţii de pregătire participă toţi

profesorii din şcoală.
3.15 Membrii consiliului managerial se implică în între-

buinţarea activităţii la clasă.

Şcoala incluzivă este prietenoasă şi deschisă întrucât răs-
punde nevoilor copiilor, respectă aptitudinile, interesele, ca-
racteristicile fiecăruia, promovează înţelegerea şi acceptarea
diferenţelor dintre elevi.

De asemenea, ea este democratică şi inovatoare deoarece
are în centrul ei valori precum respectul pentru diversitate,
solidaritatea, cooperarea, răspunzând prin strategii eficiente
şi adaptate realităţii sociale actuale. În acest fel, ea îşi dove-
deşte flexibilitatea, capacitatea de schimbare pentru a fi con-
formă noilor exigenţe sociale.

Eficienţa reprezintă o altă caracteristică a şcolii incluzive,
deoarece aceasta stimulează progresul diferiţilor copii, adap-
tându-se particularităţilor individuale ale elevilor.

De asemenea, caracteristicile menţionate anterior se pot
constitui în argumente pentru o pledoarie a incluzivităţii şco-
lii, care susţine elevii plecând de la respectarea particulari-
tăţilor individuale ale copiilor şi îi formează în spiritual unor
valori precum: respectul pentru diversitate, toleranţa, coope-
rarea.

2.

(urmare din pag. 17)

Proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen
în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”



e la Alecsandri citire ştiam că
tot românul este poet. Din re-
vista Apostolul, ultimele nu-
mere, am aflat că românul este
din fragedă copilărie filosof.
Din ziarul Ceahlăul (28 august
a.c.) aflu că prin ordin de mi-
nistru s-a introdus disciplina

Filosofie pentru copii, studiu opţional,
pentru clasele a III-a şi a IV-a.

Uneori o auzi pe ţaţa Ileana spu-
nând: Ce mare filozofie e să faci plă-
cinte sau să torci cânepă etc. Dar una
este filosofia ţaţei Ileana, precum şi a
doctorului, a inginerului, a profesoru-
lui etc. şi alta filosofia lui Platon &
compania.

Fiecare om, încă din preistorie,
are o viziune despre lume. Exagerând,
şi boul are filosofia lui. Aleşi pentru o
viziune coerentă, credibilă, – filosofi
– sunt mai puţini la număr decât poeţi,
sau ingineri sau medici, ba chiar şi
decât oameni de ştiinţă. Filosofia este
înţelepciune, înţelepţi sunt puţini, oa-
meni cu carte, tobă de carte, sunt des-
tul de mulţi.

Doamna profesoară (de Filoso-
fie) Dumitriţa Vasilca şi doamna învă-
ţătoare Elena Vasiloaei, convinse că
filosofia, de pildă a lui Descartes, se
poate studia odată cu învăţarea buchi-
lor, au făcut un experiment în acest
sens; cu rezultate foarte bune, se sus-
ţine. Tot din ziar am aflat că au scos şi
o carte, Filosofia altfel, despre expe-
rienţa acumulată. Nu am găsit-o în li-
brării sau la bibliotecă.
Exprimându-mă, într-un fel cartezian,
deci, nu am citit-o. Dar nu-i bai în
ceea ce priveşte problemele articolu-
lui de faţă. Din Filosofia, deplinătatea
raţiunii umane, material semnat de

Daniel-Ionuţ ŞOLDAN, apărut în
Apostolul nr. 155, mai, 2013, D.I. Şol-
dan, unul din beneficiarii experimen-
tului, aflăm: Îmi amintesc cum mi s-a
deschis inima în faţa Cunoaşterii,
(Oare numai filosofia este cunoaş-
tere?) într-o etapă a vieţii în care, mai
mult ca orice, conta jocul, iar nu şti-
inţa. În banca mea înspăimântat de
noua materie ce ni se dezvăluia,
scriam ruşinos (!?) un nume bizar:
Descartes. Apoi cuvinte nedesluşite
(Rea notă pentru dascăl) ce mă spe-

riau şi mai tare, dar în acelaşi timp,
mă intrigau(!?): „Dubito ergo cogito,
cogito ergo sum, sum ergo Deus est”.
(De la Râm ne tragem.) Doamna în-
văţătoare cu un glas emoţionat spuse
„Îndoiala carteziană”(!). Atunci s-a
deschis calea pe care o voi urma.
(Gata, mă fac filosof!).

Activitatea doamnelor amintite
face parte din rândul proiectelor
(Doamne, multe proiecte mai sunt!) de
modernizare a învăţământului româ-
nesc. Eu sunt un conservator, cel puţin
în ceea ce priveşte reformare învăţă-
mântului. De aceea zic că un absolvent
de patru clase primare, ba chiar şi de
mai multe, ar trebui în primul rând să
ştie să scrie corect toată lumea are
nare numai Ion n-are nare, să adune,
să scadă, să înmulţească şi să împartă
corect nişte mulţumi, să scrie lizibil, să
poată citi fără să urmărească rândurile
cu degetul, dacă printr-o minune este
aruncat într-un colţ de ţară să ştie în ce
direcţie să apuce ca să vină acasă, să
ştie cine au fost Ştefan cel Mare şi alţi
semeni de-ai domnitorului, de dinainte
şi de după el, ce au făcut aceştia pentru
ca astăzi să ne mai putem numi ro-
mâni, să povestească coerent ce a citit
într-o carte. Cât priveşte noţiunile de
bine şi de rău, de frumos şi de urât, de
minciună şi de adevăr le va deduce,
ajutat de dascălul lui, din Făt frumos
din lacrimă, din Harap Alb, Capra cu
trei iezi, din Puiul şi din multe alte po-
veşti, povestiri, poezii pe care minţi lu-
minate le-au creat pentru creierele în
formare ale copiilor. Şi din Micul
prinţ, pentru a ţine pasul cu evoluţia
lumii. În rest: joacă, joacă organizată,
pentru a-şi umple plămânii cu oxigen,
pentru a creşte ca un brad din Carpaţi.
Nu numai pentru că jocul este filosofia
copilului, după o parafrazare din Lu-
cian Blaga, ci şi pentru Mens sana in
corpore sano, cum spuneau latinii.
Mai spiritual, dar profund, românul
zice: Decât filosof ofticos mai bine
măgar sănătos.

Dacă elevii din clasa a IV-a au în-
ţeles ce-i cu Dubito ergo cogito, cogito
ergo sum, de ce nu s-ar merge mai de-
parte cu Esse est percipi, cu Cerul în-
stelat deasupra mea şi legea morală în
mine, cu Omul este o trestie, cea mai
fragilă din întreaga natură, dar este o
trestie gânditoare,cu Homo homini
lupus, cu Orice plăcere e negativă, pe
când durerea e pozitivă? Sau de ce nu
s-ar începe cu [...] ştiinţa noastră nu-i
altceva decât o aducere aminte, şi alte
afirmaţii sintetice asemănătoare ca
profunzime de gândire? 

Mă îndoiesc, până la convingere,
că asemenea teze pot fi înţelese de
elevii din cursul primar sau gimnazial,
fiindcă nu există filozofie pentru
copii, pentru femei, pentru bătrâni, fi-
indcă pentru studierea filosofiei îţi tre-
buie cunoştinţe ca să o înţelegi cât de

cât. Şi nu îmi arog eu dreptul asupra
acestei idei ci se găseşte în concepţia
unuia din cei mai mari gânditori ai tu-
turor timpurilor, Immanuel Kant. Iată
de ce diriguitorii învăţământului, nu
cei de azi, au stabilit o anumită ordine
în studiul disciplinelor şcolare, iar fi-
losofia a fost trecută la sfârşit, ca o în-
cununare a pregătirii liceenilor. Apoi,
Jean Piaget, un mare psiholog al seco-
lului trecut, în a sa lucrare Epistemo-
logia genetică, pe baza unor studii
temeinice ajunge la concluzia că se
formează anumite structuri cerebrale
care fac posibilă însuşirea unor con-
cepte teoretice, că viaţa copilului cu-
noaşte mai multe etape de dezvoltare
în modul de înţelegere lumii. Ontoge-
neza repetă, într-o oarecare măsură, fi-
logeneza. Evoluţia individului repetă
evoluţia omenirii.

Dacă am fi mai atenţi la ce, cât şi
cum se studiază în şcoală, la posibili-
tăţile de asimilare ale subiecţilor,
poate am avea rezultate mai bune la
examenele de tot felul şi nu am da
vina pe lene sau, într-o exprimare eu-
femistică, pe posibilităţile mentale ale
copiilor.

Există o pictură celebră a lui Ra-
fael, Şcoala ateniană în care apar Pla-
ton şi Aristotel. Platon arătând cu
mâna spre cer iar Aristotel este pre-
zentat cu mâna înainte, spre pământ.
Este vorba de concepţia lor filosofică.
Teoria ideilor înnăscute, Platon, o
gândire empirică, raţională la Aristo-
tel. În ceea ce priveşte, problema tra-
tată în articol, eu aş interpreta pictura:
Să nu fim cu capul în nori, ci cu pi-
cioarele pe pământ.

Emil BUCUREŞTEANU
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. VLAHUŢĂ, Alexan-
dru
scriitor (5 sept. 1858 –
19 nov. 1919) – 155 de
ani de la naştere
05. CAMPANELLA,
Tommaso

filosof şi scriitor italian (5
septembrie 1568 – 21 mai
1639) – 445 de ani de la naş-
tere 
07. BARBU, Eugen
scriitor şi publicist (20 feb.
1924 – 7 sept. 1993) – 20 ani
de la moarte
08. JARRY, Alfred 
scriitor francez (8 septembrie
1873 – 1 noiembrie 1907)
– 140 de ani de la naştere
08. Ziua Internaţională
pentru Alfabetizare
Instituită de UNESCO în
1966 pentru activizarea efor-
turilor societăţii pentru lichi-
darea analfabetismului 
09. MALLARMÉ, Stephane
scriitor francez898) – 115ani
de la moartea poetului fran-
cez
14. BOGZA, Geo
scriitor (6 feb. 1908 – 14
sept. 1993) – 20 de ani de la
moarte
15. EULER, Leonard
matematician, fizician şi as-
tronom elveţian (14 aprilie
1707 – 15 septembrie 1783)
– 230 de ani de la moarte 

15. WOLFE, Thomas
romancier american) – 75 de
ani de la moarte 
15. Ziua Internaţională a
Democraţiei 
Instituită de ONU în 2007
(Rezoluţia 62/7) pentru a
atrage atenţia asupra stării de-
mocraţiei în lume
17. LAZĂR, Gheorghe
cărturar (5 iun. 1779 – 17
sept. 1823) – 190 de ani de la
moarte
17. HAŞDEU, Iulia 
scriitor (14 nov. 1869 – 17
sept. 1888) – 125 de ani de la
moarte
20. GRIMM, Jakob filolog
şi scriitorul german
(4 ianuarie 1785 – 20 sep-
tembrie 1863) – 150 de ani de
la moarte
21. Ziua Internaţională a
Păcii 
Instituită de ONU în 2001
(Rezoluţia 55/282) ca zi a
non-violenţei, fără focuri de
armă, toate naţiunile şi po-
poarele fiind chemate să
înceteze orice ostilităţi pe
parcursul acestei zile
26. ELIOT, T.S.
poet şi dramaturg britanic
de origine americană, lau-
reat al Premiului „Nobel”
pentru Literatură pe anul
1948 (26 septembrie 1888
– 4 ianuarie 1965)
– 125 de ani de la naştere 

26. Ziua Limbilor Europene 
Se marchează din 2001, la
decizia Consiliului Europei,
pentru a serba diversitatea
lingvistică în Europa şi a în-
curaja populaţia să cunoască
un număr mai mare de limbi
străine
27. Ziua Mondială a Turis-
mului 
Ziua Organizaţiei Mondiale a
Turismului, pentru a deter-
mina comunitatea internaţio-
nală să conştientizeze
importanţa turismului şi valo-
rile sale culturale, sociale, po-
litice şi economice
28 Ziua Internaţională a
Dreptului de a Şti 
Instituită în 2002, la iniţiativa
reţelei internaţionale a acti-
viştilor în domeniul accesului
la informaţiile publice, pentru
a atrage atenţia asupra impor-
tanţei pe care dreptul la infor-
mare o are în orice sistem
democratic.
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In Memoriam

Petru Ursache
(15 mai 1931 – 7 august 2013)

iercuri, 7 au-
gust 2013, a în-
cetat din viaţă
Petru Ursache,
etnolog, esteti-
cian şi istoric li-
terar, membru
al Uniunii

Scriitorilor din Româ-
nia Filiala Iaşi. Petru
Ursache s-a născut la
15 mai 1931, în co-
muna Popeşti, judeţul Iaşi. A absolvit Liceul
National Iaşi în 1951, apoi Facultatea de Filo-
logie a Universităţii „Al. I. Cuza” (1952 –
1956), fiind licenţiat în limba şi literatura ro-
mână. În 1971 obţine titlul de doctor în Filo-
logie. A profesat ca bibliotecar la Biblioteca
judeţeană „Gh. Asachi” (1956 – 1958), prepa-
rator – asistent (1958 – 1960), lector (1960 –
1977), conferenţiar (1977 – 1992), profesor
(1992 – 2001) la Catedra de Literatură română
şi la Catedra de Literatură comparată. Petru
Ursache a debutat în revista „Scrisul bănă-
ţean” (1958). Dintre volumele publicate amin-
tim: „Şezătoarea” în contextul folcloristicii
(1972), Poetică folclorică (1976), Prolego-
mene la o estetică a folclorului (1986), Eseuri
etnologice (1986), Titu Maiorescu. Esteticia-
nul (1987), Camera Sambô. Introducere în
opera lui Mircea Eliade (1993), Etnoestetica
(1998), Mic tratat de estetică teologică
(1999), Cazul Mărie. Sau despre frumos în fol-
clor (2001), Sadovenizând, sadovenizând. Stu-
diu estetic şi stilistic (2005), Înamoraţi întru
moarte. ErosPoeşis la Cezar Ivănescu (2006),
Antropologia, o ştiinţă neocolonială (2006),
Etnosofia (2006), Camera Sambô. Introducere
în opera lui Mircea Eliade, ediţia a doua, re-
văzută şi dezvoltată (2008), Mic tratat de es-
tetică teologică, ediţia a doua (2009), Omul
din Calidor (2012), Mioriţa – dosar mitologic
al unei Capodopere (2013). A publicat nume-
roase articole, studii şi eseuri în periodicele
principale din Iaşi, Convorbiri Literare fiind
una dintre revistele de suflet ale acestuia. Petru
Ursache s-a îngrijit de apariţia a peste două-
zeci de antologii şi ediţii critice, unele în co-
laborare cu Magda Ursache. Pentru activitatea
sa, a fost recompensat cu Premiul Profesor
Emeritus al Universităţii „Al. I. Cuza” (2001),
Premiul de Excelentă al Uniunii Scriitorilor
Filiala Iaşi (2001, 2006), Premiul opera omnia
acordat de Revista „Convorbiri literare”, Pre-
miul opera omnia acordat de Biblioteca „Va-
sile Voiculescu”, Buzău, 2001. Prin dispariţia
lui Petru Ursache, Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia pierde un creator important, iar cultura
română un specialist de marcă.
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Milă şi Silă
in întâmplare toată viaţa am trăit între
cadre didactice. Şi ca elev şi ca student şi
ca profesor. În această conjunctură deose-
bită am cunoscut mii de dascăli şi aşa, şi
mai puţin aşa. Am intrat ca profesor,
prima dată la ţară. Într-o şcoală trainică
ridicată în 1930 cu Monumentul Eroilor

la poartă. Sat de oameni gospodari, majoritatea
plutaşi pe Bistriţa. Directorul învăţător, veteran
de război, era fiu al satului. Se odihneşte în ci-
mitirul comunei sub crucea cu numele Nicolae
Pârloagă.

Aici am cunoscut un dascăl în ultimul an
de învăţământ. Pâinea lui Dumnezeu. Elevii îl
porecleau Moş Milă. De ce? Iubea şcolarii, mai
ales pe cei necăjiţi. Îi scotea la lumină, le făcea
vânt în viaţă. Toţi localnicii îl stimau şi îl res-
pectau. Într-o zi a plecat fără să-şi ia rămas bun
de la noi. N-a mai apucat pensia.

După câteva cincinale bune de stagiatură la

ţară, am pătruns în Piatra Neamţ. Atenţie!, prin
concurs, nu prin relaţii. Am nimerit într-un car-
tier periferic, muncitoresc, pauper. I.Q-ul ele-
vilor era scăzut iar cei de la I.S.J. Neamţ
ocoleau unitatea ca ciumată, datorită tuciuriilor
ce o frecventau sporadic. Cum elevii nu iubeau
cartea, rezultatele erau pe măsură. Se făcea doar
act de prezenţă şi se bătea mingea pe terenul de
fotbal. Cel mai sastisit din şcoală era un prof de
fizică, în vârstă, Moş Silă. Venea la şcoală pe
sărite, preda în silă şi promova pe toată lumea.
Nu se încurca cu corigenţii, cu pregătirea. Era
şi încurajat de partidul unic care cerea ca toată
loaza să fie promovată. Şi o promova. Sloganul
lui? „Ai un 5 (cinci) şi dispreţul meu total!”.
Pentru atitudinea sa, elevimea îl considera „de
gaşcă”. Semăna cu  „Un pedagog de şcoală
nouă” de nemuritorul Caragiale. Şi el a plecat
„dincolo”.

Dumitru RUSU

D

05


