APOSTOLUL
Adio, Harap Alb!
ilele astea, trebăluind la serialul „Recurs la patrimoniu”, am dat de foaia
matricolă a elevului Eugen Ionescu, Liceul „Sfântul Sava”, anul şcolar 19251926. Citez obiectele de studiu: Religie,
Limba Română, Latină, Elină, Franceză, Germană, Istorie, Matematică,
Desen, Muzică vocală, Gimnastică,
Purtare. De aia a făcut ce-a făcut generaţia interbelică. Şi de asta, astăzi, dezbatem de cinci
ani programul de ţară „România educată”, dar
îl optimizăm introducând brusc şi discret disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru de la liceu, începând din 2023.
„România lucrului bine făcut” funcţionează. Europeneşte. Corectitudinea politică ar
presupune dreptul la egalitate, dar naşte revendicări de diferenţiere, şi clamează rescrierea istoriei din perspectiva victimizării minorităţilor.
Îl denunţăm pe Shakespeare pentru că e
prea anglosaxon (frumoasă piesă „Neguţătorul
din Veneţia”!), statuia lui Columb trebuie dărâmată, Tom şi Jerry sunt prea violenţi, prinţul
o pupă pe Albă ca Zăpada în somn, Harap Alb
târâie după el prin lume o ceată de handicapaţi,
pentru mofturile unei prinţese năbădăioase, în
loc să plece cu primul avion în Nemţia la cules
sparanghel.
Se pare că U. E. vrea să şteargă cu buretele istoria, cultura şi identitatea naţiunilor, tradiţia creştină, taxând şi patriotismul drept
naţionalism subversiv şi xenofob.
Într-un text apărut la sfârşitul lunii oct. în
Neue Zürcher Zeitung (NZZ), un cotidian elveţian de limbă germană, Oliver Jens Schmitt,
profesor la Universitatea din Viena, îi acuza pe
Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române şi pe Patriarhul Daniel de naţionalism,
extremism, şi „un probabil trecut securist”.
Acuzaţia venea după ce aceştia au aplaudat
Declaraţia Congresului Studenţesc Aniversar
de la Putna, 150: Să fim naţionali, cu faţa spre
universal! (Vezi şi Apostolul, nr. 236, 241)
Nu mă aştept la o reacţie din partea Puterii.
Avem un guvern „struţocămilă” în care nu mai
ştii cine dintre PSD şi PNL e părintele 1 şi cine
e părintele 2. Politically correct.
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• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,
preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ
Domnule Gabriel Ploscă a trecut şi anul
2021 şi este timpul să ne gândim la realizările mişcării sindicale în anul care s-a
scurs. Aş dori să
începem discuţia noastră cu
eforturile şi realizările legate
de salarizarea în învâţământ.
– Vorbind despre anul calendaristic 2021,
pot spune că s-au întâmplat foarte multe lucruri
în activitatea sindicală, deşi, categoric, şi
aceasta a fost afectată de situaţia pandemică.
Ne-au lipsit foarte mult în acest an întâlnirile
faţă în faţă cu colegii, cu liderii de sindicat, cu
reprezentanţii organismelor confederaţiei.
În legătură cu salarizarea în învăţământ
există mai multe aspecte la care am fost chemaţi să intervenim în favoarea membrilor de
sindicat şi nu numai. Şi, dacă începem sistematic, este vorba în primul rând despre aplicarea
tranşelor de vechime conform HG 38/2017, de-
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oarece, începând cu luna octombrie 2018, prin
aplicaţia EDUSAL s-a intervenit ilegal şi abuziv, şi aceste tranşe de vechime – care înainte
mergeau până la plus 40 de ani – nu au mai fost
aplicate corect. Sindicatele – cei din Neamţ
fiind pionieri, deoarece au fost primii care au
început demersurile în instanţă – au acţionat
eficient, efectul fiind că s-a acceptat de către
autorităţi un lucru
care era logic, şi
anume aplicarea corectă a acestor tranşe.
Cu toate acestea, noi
nu am renunţat la acţiunile în instanţă, deoarece
vrem ca membrii noştri să recupereze şi sumele
pierdute din 2018 până acum.
În al doilea rând aşa cum spune legea, gradaţia de merit şi dirigenţia sunt nişte creşteri salariale, nu sporuri – care trebuie deci raportate
la salariul în plată, nu la cel din anul 2016, cum
s-a procedat. Multitudinea acţiunilor în instanţă
şi în acest palier a forţat ministerul să accepte
şi această realitate. Mai este vorba şi de creşterea
salarială pentru personalul din contabilitate,
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A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 2)

În numele SINDICATULUI din ÎNVĂŢĂMÂNT şi al ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR Neamţ, echipa REVISTEI „APOSTOLUL” doreşte prietenilor, colaboratorilor şi tuturor slujitorilor ŞCOLII NEMŢENE un Crăciun
fericit, plin de bucurii, şi un An Nou 2022, plin de sănătate şi bunăstare!
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(urmare din pag. 1)
reşterile pentru şcolile speciale şi învăţământul simultan. Colegii
noştri când au luat fluturaşii în iulie şi septembrie au observat
aceste creşteri, care deşi nu au fost spectaculoase, reprezintă totuşi
o încununare a eforturilor Confederaţiilor Sindicale.
– Dar ce ne facem cu eşalonarea pe un număr foarte întins
de ani?
– Pentru sumele pe care le-am pierdut în anii anteriori (dintr-un
motiv sau altul din cele enunţate mai sus) şi sperăm să le recuperăm prin
instanţă, intervine inconvenientul acesta al returnării prin eşalonarea pe
o perioadă lungă de timp, care dublat cu valul inflaţionist, ne fac să nu
înţelegem mare lucru din banii recuperaţi. Şi pentru această eşalonare
căutăm un ac de cojocul făptaşilor... să ne revoltăm cumva şi împotriva
acestui fapt...
– Gurile rele spun totuşi că au existat anumite nemulţumiri ale cadrelor didactice vis a vis
de activitatea sindicală, în legătură cu salariile.
Despre ce ar fi vorba?
– Desigur, au existat o serie de nemulţumiri
exprimate la adresa noastră, deoarece nu am reuşit să convingem autorităţile să aplice şi Legea măririlor salariale 153/2017 pentru personalul
din învăţământ. Anul trecut am lăsat de la noi şi am înţeles, pentru că
era o situaţie dificilă, fiind primul an de pandemie, dar nu am înţeles de
ce nici anul acesta nu s-a acordat mărirea salarială. Dar la ce te poţi aş-
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celor din educaţie este că suntem mulţi. Dar, deşi suntem 300.000, sistemul are nevoie încă de cadre tinere. Fiind mulţi părem că înghiţim
buget mult. Dar ce poţi face fără un popor educat, instruit? Rămâne masă
de manevră...
– Ce alte probleme stringente s-au mai rezolvat în anul 2021?
– Cred că trebuie să menţionăm şi faptul că am reuşit ca în anul şcolar 2021-2022, clasele de început de ciclu (clasa pregătitoare, clasa a I-a,
a V-a, a IX-a) să înceapă şcoala cu efective micşorate de elevi, conform
modificării propuse de noi la Legea Educaţiei. Deşi ne-am propus să
aplicăm această modificare de circa trei ani, abia anul acesta am reuşit.
În felul acesta am găsit o modalitate de a contrabalansa pierderea de catedre din cauza micşorării numărului de ore, în special la gimnaziu, dar
am ţintit mult mai mult, şi anume calitatea actului educaţional, pentru
că, într-un fel se lucrează cu 30-35 elevi şi altfel cu 24.
În plus au mai fost necesare intervenţii din partea Federaţiei Sindicale pentru a corecta costul standard per elev,
despre care s-a tot vorbit în ultimii ani, accentuându-se asupra faptului că nu ar avea o formulă corectă de calcul, care să ţină cont de
realităţile din fiecare şcoală. De aceea, uneori
ne-am pomenit cu semnale că banii pentru salarii la anumite unităţi şcolare nu au ajuns până în decembrie. Atunci a trebuit să începem lobby-ul,
să transferăm sume din altă parte, să aşteaptăm rectificările bugetare. Temeri în plus! Dar am văzut că acum, cel puţin la nivel declarativ, domnul
ministru încearcă o combinare a costului per elev cu costul pe formaţiune
de studiu.
– Ce ne puteţi spune despre activităţile aşa zis „de rutină” ale sindicatului, în perioada luată în discuţie?
– Dacă ne referim spre exemplu la participările la comisiile paritare
în cadrul Inspectoratului Şcolar trebuie s-o menţionăm mai întâi pe cea
pentru obţinerea gradaţiilor de merit, în care ne-am implicat începând
de la calculul corect al numărului de gradaţii pe catedre, apoi în redistribuirea gradaţiilor care nu s-au putut atribui datorită neobţinerii punctajului minim. Legat de relaţia noastră cu Inspectoratul Şcolar, pot spune
că există o colaborare armonioasă, vocea noastră este luată în seamă,
pentru că îmi place să spun că ştim să discutăm, să argumentăm, să luptăm pentru interesele oamenilor. Atât timp cât lucrurile se întâmplă de
pe poziţii de parteneri egali şi cu atitudine de respect reciproc, totul este
în ordine.
Desigur, noi am fost prezenţi şi în Comitetul local de dezvoltare a
parteneriatului social, apoi în etapele de mişcare a personalului didactic,
la concursurile pentru directori – unde am avut o desfăşurare de forţe
foarte amplă, deoarece la proba de interviu trebuia să fie prezent reprezentantul sindicatului din fiecare şcoală.
La nivel naţional, să nu uităm de Consiliul Economic şi Social (CES)
care avizează orice lege, deşi are rol consultativ. Mai avem în România
o structură extraordinară, cu competenţe foarte mari, şi anume Consiliul
Naţional Tripartit pentru Dialog Social, în care participă reprezentanţii
guvernului, ai patronatelor şi ai sindicatelor. Din păcare acesta se întruneşte foarte rar, mai ales la presiunile din partea sindicatului.
– Atunci când dialogul social nu a dat roade, la ce alte măsuri aţi
recurs?
– E foarte greu când nu ai un partener de dialog social fairplay. Noi,
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tepta atunci când un prim ministru vine şi declară chiar la începutul învestiturii că sănătatea şi educaţia nu sunt priorităţi pentru el! Ci
prioritatea este legată doar de mediul privat... Cred că aici se face o confuzie. Oare în mediu privat, pentru a-ţi desfăşura activitatea, pentru a
plăti taxele la stat şi pentru a obţine profit, nu este nevoie de personal
calificat? Cum se poate forma acesta altfel decât printr-un învăţământ
performant, care presupune o salarizare pe măsură?
Am văzut luări de poziţie din mediul privat care consideră că bugetarii au salarii foarte mari. Eu nu contest că există salarii mari dar trebuie
căutate în altă parte, nu la învăţământ. Aici, pe o scară de la 1 la 12, unde
1 reprezintă salariul minim şi 12 salariul maxim, al preşedintelui, un profesor, la încheierea carierei didactice de abia ajunge la nivelul de 2,74,
deci se situează în treimea inferioară. Păcatul sau nenorocul nostru, al
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3/1874 – n. Vincenzo PUSCHIASIS, la
Rigolato Friuli, Italia (d. 27. 08. 1941, Piatra-Neamţ), sculptor în piatră. Venit în Piatra-Neamţ (1899), a deschis o carieră de
piatră la Băcioaia, lângă Văleni (Peste
Vale) şi, cunoscându-l pe maistrul zidar
Carol Zane, va face parte dintr-o echipă de
muncitori care, după Primul Război Mondial, va alcătui prima antrepriză de construcţii.
Căsătorit şi naturalizat în România. De numele
lui se leagă construirea de monumente ale eroilor,
obeliscuri, socluri pentru statui, pietre funerare ş.
a., în Neamţ, Bacău, Vaslui şi Suceava (Complexul Funerar din Cimitirul „Eternitatea” din Piatra-Neamţ, împreună cu Gh. Iconaru). A lucrat şi
la clădirea actuală a T. T. La acestea se adaugă
numeroase fântâni, poduri, viaducte, biserici ş. a.
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În 1998, la Editura „Nona” a apărut Albumul
„Vincenzo Puschiasis, pictor în piatră” de Giovana (nepoata artistului) şi Gh. Munteanu.
■ 5/1934 – n. Vasile ŢIFUI, la Ceahlău,
Neamţ (d.?), profesor de matematică, absolvent

Rememorări nemţene
al Liceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi al
Facultăţii de Matematică- Fizică a Universităţii
din Iaşi, a profesat la Liceul din Bicaz (19581971), apoi la Liceul de Informatică din PiatraNeamţ. Colaborator cu studii şi articole la Revista
de Matematică, seria B. Autor, în colaborare:
„Matematica. Manual pentru clasa a IX-a”, „Lecţii de analiză matematică pentru clasa a XI-a”,
„Lecţii de analiză matematică pentru clasa a XIIa”, „Analiză matematică pentru clasa a XI-a”,
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„Analiză matematică pentru clasa a XII-a”.
■ 5/1998 – d. Cleopa Ilie (din botez, Constantin, n. 10. 04. 1912, la Suliţa, Botoşani.)
■ 5/2009 – d. Florin Florescu, la PiatraNeamţ (n. 1. 04.1944, Cândeşti, Buzău.)
■ 6/1949 – n. Paul Chiribuţă, la Buhuşi,
actor, după absolvirea I. A. T. C. Bucureşti (1972),
a fost repartizat la T. T. Piatra-Neamţ, unde a debutat în spectacolul „Harap-Alb”. A interpretat numeroase
roluri
în
spectacolele montate la T.
T.: „Nastratin Hogea”,
„Farsa jupânului Pathelin”, „Zigger-Zagger”,
„Valea Râsului”, „Romeo
şi Julieta”, „Slugă la doi
stăpâni”, „Nevestele vesele din Windsor”, „O
noapte
furtunoasă”,
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Emoţii împărtăşite înainte de... Crăciun

n general, suntem pentru dialogul social,
dar când nu se mai poate trebuie să trecem la alte tipuri de acţiuni.
De exemplu, am făcut petiţii prin
care am cerut majorarea salariilor conform Legii 153/2017, petiţii pe care leam strâns încă din septembrie, numai că
din cauza crizei politice nu am avut cui să le
adresăm. De abia acum, în ziua de Sfântul Nicolae au fost depuse toate cele 165.000 de semnături. Apoi au fost ieşiri în stradă cu exemplul
cel mai concludent al celei de la Piatra Neamţ,
când am pichetat Prefectura pentru a transmite
cerinţele noastre. La întâlnirea cu reprezentanţii
Prefecturii, cu ocazia grevei, am venit şi cu propunerea de a se înfiinţa comisii de dialog social
şi la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale. Formele de dialog social, cum ar fi spre
exemplu comisiile paritare la nivel de unitate
şcolară ar trebui să fie mai eficiente pentru că
aici se pot identifica cel mai bine problemele şi
se pot căuta soluţii, acolo unde depind de responsabilităţile şcolii. Există apoi mai departe
comisiile paritare la nivelul Inspectoratului
Şcolar, la nivelul Prefecturii şi a Ministerului
Educaţiei.
– Acum este rândul dvs. să exprimaţi o nemulţumire...
– În opinia mea, mai sunt multe de făcut în
domeniul unei schimbări de atitudine cu privire
la această trăsătură a mişcării sindicale care se
numeşte solidaritate. Adică trebuie să ne şi implicăm în mişcarea sindicală, nu doar să ne
dorim rezultate sau să ne bucurăm de ele. Trebuie să învingem o anumită inerţie de concepţie, să fim mai activi, să răspundem şi la forme
concrete de protest şi să ni le asumăm. Să nu
uităm niciodată că dictonul nostru este „Unitate
şi solidaritate”.
– Ce urare adresaţi colegilor la ceas de
sărbătoare?
– Da, iată că se apropie sfârşitul de an cu
perioada sărbătorilor. Să nu aşteptăm să ne
aducă alţii fericirea, să ne bucurăm de tot ce ne
iese în cale, fie chiar şi o rază de soare. Colegilor mei din învăţământ le urez să le dea Dumnezeu sănătate, răbdare şi optimism, căci în
legătură cu naţiunea noastră, eu am credinţa –
exprimată şi de domnitorul Petru Rareş –, că
„vom fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decât
atât”.

ntâlnirea dintre fraţii români care fac
parte din Federaţia Sindicală din Educaţie din Republica Moldova şi Sindicatul din Învăţământ Neamţ, în luna
decembrie, a devenit deja tradiţie.
Între Ziua Naţională a României şi
Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, ziua
de vineri, 17 decembrie 2021 a fost momentul
potrivit pentru a împărtăşi noutăţi, a prezenta
datini şi obiceiuri de iarnă şi a depăna amintiri, dar nu ca în vremurile de odinioară, la
gura sobei, ci, din nefericire, tot în faţa ecranelor, prin intermediul platformei Zoom.
Chiar şi aşa, bucuria revederii s-a transmis tuturor, voia bună fiind prezentă pe parcursul întâlnirii.
În deschidere, dl. Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ a salutat pe toţi cei prezenţi şi i-a invitat să
participe la activitate, dorindu-se a fi una mai
puţin formală. Totuşi, dumnealui a menţionat
că întâmpinăm dificultăţi în obţinerea unor
drepturi de natură salarială, în contextul stabilirii bugetului pentru anul următor şi a amintit de recenta acţiune de protest organizată de
sindicatul nostru la Prefectura Neamţ.
Dl. Ghenadie Donos, preşedinte a FSEŞ,
a informat că situaţia este similară şi în Republica Moldova, unde, în urma unei mobilizări
pe parcursul a două zile, s-a organizat o acţiune de protest împotriva unor măsuri bugetare nedrepte luate de Guvern, în ceea ce îi
priveşte pe salariaţii din sistemul de educaţie.
Dl. Donos a apreciat beneficiile programelor
de formare realizate în cadrul parteneriatului
dintre cele două sindicate, care au dus la consolidarea comunicării organizaţionale şi îmbunătăţirea dialogului social.
Dl. Ioan Leon Naroşi, reprezentant al
conducerii CSDR, a transmis atât salutul
dumnealui, cât şi pe cel al domnului preşedinte Iacob Baciu şi şi-a manifestat speranţa
realizării unor activităţi de formare comune,
cu participare fizică, în viitorul apropiat.
Dna Niculina Niţă a creat o atmosferă
plăcută, recitând o frumoasă poezie compusă
de dumneaei, prin care, cu măiestrie, a transpus emoţiile trăite la fiecare din întâlnirile memorabile dintre fraţii de pe ambele maluri ale
Prutului.
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Dna Gabriela Grigore a citit „O scrisoare deschisă către... Moş Crăciun”, care a
sensibilizat audienţa, întrucât dumneaei prezintă nevoile reale ale cadrelor didactice, în
aceste vremuri tulburi – salarii decente, demnitatate şi înlăturarea efectelor pandemiei, încheind intervenţia prin prezentarea Urăturii
pentru profesori.
Impresionantă a fost urarea colectivă, înlănţuind participarea fiecărui membru al echipei din Republica Moldova. Aceasta a ajuns
în inimile celor care se regăseau în versurile
rostite cu patos, iar dna Pricopii Liuba a interpretat colinda De Crăciun..., îndemnându-i
pe toţi să cânte împreună.
Preşcolarii de la Şcoala Gimnazială nr.1,
din satul Pildeşti, Grădiniţa Cordun, sub îndrumarea doamnei educatoare Camelia Bârgăoanu, membră în Consiliul Judeţean al
Sindicatului din Învăţământ Neamţ, au colindat cu emoţie şi căldură pe toţi cei prezenţi la
întâlnire, în trasmisiune directă.
Ansamblul Pe-un picior de plai al Gimnaziului din Păşcani, Hânceşti, Republica
Moldova (coordonator Ecaterina Ursu) a impresionat şi de această dată, prin prezentarea
unei suite de datini şi obiceiuri autentice de
iarnă: colinde, urături, Căiuţi, Căluşari,
Capra... Acestea au redat atmosfera de demult
a satului moldovenesc în prag de sărbătoare.
Urările de bine pentru Sărbătorile ce se
apropie şi pentru Noul An, erau rostite în mod
spontan, de către participanţii la întâlnire şi
transmise din tot sufletul neamului nostru românesc.
În urma unei scurte prezentări a unui studiu ştiinţific, care demonstrează că emoţiile,
spiritul de Crăciun şi amintirile legate de
această sărbătoare activează anumite zone
ale creierului uman, în prezenţa diferiţilor stimuli externi, i-am solicitat pe cei prezenţi să
creeze astfel de asocieri. S-au declanşat amintiri emoţionante legate de Crăciunul din copilărie şi s-au împărtăşit poveşti extraordinare.
Întâlnirea s-a încheiat cu speranţa revederii cât mai curând, cu planuri de activităţi profesionale comune şi cu urări de suflet.
Prof. Ramona-Mihaela ROŞU

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie
Dragonul” ş. a. În 1984, s-a transferat la
Teatrul „Bulandra” din Bucureşti, apoi, din
1994, consilier al Fundaţiei „Tofan”. În
1996, a fost numit de Silviu Purcărete director al Şcolii de Actori din Limoges,
Franţa.
■ 9/1941 – 80
ani de la naştere Ion
Strătilă, la Vutcani, Vaslui, economist, a absolvit
şcoala primară în satul
natal, Liceul „Gheorghe
Roşca-Codreanu” din Bârlad şi Academia de Ştiinţe
Economice din Bucureşti;
cursuri de specializare, documentare în Italia Germania şi Franţa. A deţinut
funcţia de director economic la C. F. S. Săvineşti,
în prezent, director general al Societăţii Comerciale
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Mixte Româno-Italiene (RIFIL) Săvineşti. Este recunoscut ca expert în domeniul organizării, conducerii societăţilor comerciale şi al relaţiilor
economice externe. Autor de articole şi studii de
specialitate; participant la manifestări ştiinţifice din

Rememorări nemţene
ţară şi din străinătate. Susţinător moral şi material
al activităţii culturale, ştiinţifice, sanitare, sportive
şi umanitare.
■ 9/1946 – 75 ani de la naştere Elena Vulcănescu, la Focşani, stabilită cu familia, încă din
copilărie, la Piatra-Neamţ, unde a fost profesoară
de limba şi literatura română aproape întreaga carieră. Poetă, prozatoare, istoric literar, membră a
U. S. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi (1969). Publicistic a debutat în Re-
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vista „Luminiţa” cu poezie, iar editorial cu „Dor
de zei” (2000). După mai multe cărţi de poezie, a
publicat o carte impresionantă, „Bucureşti – Paris
via Mirceşti”. A colaborat şi publică versuri şi articole de istorie literară în: „Acţiunea-press”,
„Asachi”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Poezia”, „La Tazlău” ş. a. Alte cărţi:
„Cain”, „Poemul din călcâi”, „Catrenul şi
umbra”, „Gabion”, „Azil pentru melci”, „Veronica Micle – muza dintre Eminescu şi Caragiale”.
■ 10/1911 – 110 ani de la naştere Scarlat
Porcescu, la Porceşti, azi Moldoveni, Neamţ (d.
3. 12. 1991, Iaşi). A absolvit: Seminarul „Sfântul
Gheorghe” din Roman, Facultatea de Teologie
din Cernăuţi, Institutul Pedagogic Iaşi, Facultatea
de Litere şi Filozofie Iaşi. A fost pedagog la Seminarul din Roman, preot la Catedrala Episcopală
Red.
(continuare în pag. 4)

Pag. 3

Şcoala nemţeană, azi

Olimpiada Internaţională
de Astronomie (IRAO 2021)
• Comunicat de presă
n perioada 6-13 noiembrie 2021 s-a desfăşurat la
Piatra-Neamţ Olimpiada Internaţionala de Astronomie în format online (IRAO 2021), organizată
de Observatorul Astronomic INAF-Brera, Milano
- Italia. Toate activităţile au fost desfăşurate la
Colegiul Naţional „Petru Rareş”.
Toate cele trei probe de concurs au fost supravegheate live de profesori universitari din Milano
prin intermediul a 5 camere de supraveghere; subiectele au fost
listate din Italia printr-o aplicaţie de tip remonte printer.
La competiţie au participat elevi din 16 ţări, distribuiţi astfel: 36 de elevi la
categoria alpha, 32 la categoria beta şi 12 la categoria
gamma.
Echipa României, coordonată de
prof. Grigoruţă Oniciuc de la Colegiul Naţional „Petru
Rareş” Piatra-Neamţ (jury member) şi prof. Lucian Stoian de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
(team leader) a obţinut următoarele rezultate:
La categoria juniori (alpha), au obţinut medalie de
aur elevii Dragomir Andrei Darius (Liceul Internaţional
de Informatică, Bucureşti) şi Ciocârlan Mihai Bogdan
(Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila). De asemenea, elevul Mendelsohn Mendel Emanuel (Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti) a obţinut medalie de bronz.
La categoria seniori (beta), medaliile sunt următoarele: medalie de argint Oros Vlad Stefan (Liceul
Teoretic „Grigore Moisil”, Timişoara) şi medalie de bronz elevii Ciurescu Răzvan Mihail (Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti), Sârghi Dragoş Andrei (Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”,
Suceava) şi Ţiripa Adrian Marian (Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila).
La categoria gamma, elevul Tuş Traian Rareş (Colegiul National „Gheorghe Şincai”, Baia Mare)
a obţinut medalie de argint, iar elevii Ardeleanu Cristian (Liceul International de Informatică, Bucureşti), Hărăbor Daria Teodora (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri, Galaţi) şi Pascal Flavia Cristiana (Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ) au obţinut medalie de bronz.
Într-un clasament realizat de organizatori, lotul României s-a situat pe primul loc la numărul de
medalii:https://www.media.inaf.it/ 2021/11/13/olimpiadi-internazionali-astronomia-irao/?fbclid=
IwAR1rjrgUH6H-mskcORWHs5d66yF 5YzJhJYgL5m70xXs Bo6mtPkv0LGHXcOs
Pe toadă durata competiţiei, componenţii lotului au fost implicaţi, alături de voluntari ai Colegiului, în diverse activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cât mai frumos posibil.
Le urăm felicitări şi succes în continuare tuturor!
Prof. Grigoruţă ONICIUC,
Colegiul Naţional „Petru Rareş”
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Proiectul „Curtenii
lui Ştefan cel Mare,
Garda de Onoare de la
Curtea Domnească”
cesta este un proiect la care m-am
gândit de mult timp, dar a fost îndelung amânat din lipsă de bani.
Ideea a fost preluată apoi de Asociaţia Profesorilor de Istorie Neamţ
(APIN), condusă de doamna profesoară Cristiana Şoimaru, concretizându-se într-un proiect depus la
Primăria Municipiului Piatra-Neamţ în
sesiunea trecută, pentru fonduri nerambursabile. A intrat la categoria „proiecte
comunitare”, nu la cea de „reconstituiri
istorice”, cum ne-am fi aşteptat noi.
Dorinţa noastră a fost aceea de a recrea atmosfera curţii domneşti de la Piatra-Neamţ, construită în 1491, aşa cum a
fost ea gândită, deoarece de-a lungul timpului a suferit nişte intervenţii neinspirate, fiind una dintre cele mai vitregite
din istorie. Spre exemplu în sec. XVII s-a
dărâmat casa domnească a lui Ştefan şi sa ridicat casa unui boier, apoi construcţia
actualului liceu, apoi pasajul subteran
când s-au scos mormintele din necropolă,
etc. Astfel încât, în materialitatea ei, curtea
este destul de vitregită, de aceea ne-am
gândit să reconstituim pentru elevi măcar
spiritul ei, pentru ca aceştia să ştie că aici
este curte domnească, să ştie că liceul
este construit pe ruinele casei domneşti,
că la curtea domnească era o strajă formată din boieri şi din stegari.
Proiectul a fost destul de greu de derulat, pentru că sursele documentare, în
special cele legate de vestimentaţie au
fost diverse, de multe ori contradictorii.
Au participat copii din aproape toate
liceele şi şcolile gimnaziale din oraş,
care au acceptat să rupă din timpul lor
liber, şi să vină pentru instrucţie la ora
15, marţea şi joia, împreună cu colonelul
Hîra, fost comandant al garnizoanei.
Deşi au fost şi antrenamente online, elevii
au reuşit într-un timp foarte scurt să-şi

A
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(urmare din pag. 3)
in Roman, profesor la Şcoala Normală de
Băieţi din Focşani, la seminariile din
Roman şi din Iaşi, la Şcoala de Cântăreţi
Bisericeşti Iaşi, consilier administrativ-cultural şi vicar administrativ
al
Arhiepiscopiei Iaşilor, redactor al Revistei
„Mitropolia
Moldovei şi Sucevei”.
Cărţi: „Episcopia Romanului în secolul XV. Întemeiere şi organizare”;
„Biserica episcopală din
Roman”; „Catedrala mitropolitană din Iaşi”;
„Episcopia Huşilor”; în colab.: „Mănăstirea
Neamţ” şi „Mănăstirea Văratic”.

d
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■ 10/1941 – 80 ani de la naştere Ioan CARAZA, la Farcaşa, Neamţ. A absolvit Seminarul
Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Institutului
Teologic Bucureşti (1965); doctor în teologie
(1999); studii la Universitatea din Tübingen; Fa-
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cultatea de Teologie a Universităţii din Bonn;
cursuri la Universitatea din Köln şi la Universitatea din Freiburg. Traducător la Serviciul de Relaţii Externe al Patriarhiei. Asistent la Institutul
Teologic Bucureşti; suplinitor la Lectoratul de
limbă germană la Institutului Teologic şi la Catedra de Dogmatică; lector titular la Facultatea de
Teologie Ortodoxă” a Universităţii Bucureşti, în
diferite perioade: suplinitor la facultăţile de teologie din: Craiova, Constanţa. Cetăţean de Onoare
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post-mortem al Municipiului Piatra-Neamţ.
■ 11/1875 – n. Ioan C. Dimitriu-Damieneşti (nume iniţial, Giurgeanu Neculai, schimbat
prin adopţie), la Damieneşti, Neamţ (d. 1946,
Roman). Două clase gimnaziale, Şcoala Normală
„Vasile Lupu” din Iaşi, învăţător la: Oţeleni,
Bâra, Călăraşi, Damieneşti şi Roman. Împreună
cu învăţătorii Teodor Ionescu şi Panaite Cocea,
editează foaia „Dascălul poporului” şi Revista
„Cuvântul dăscălesc”. Înfiinţează Banca Populară
„Păstrarea”, Cooperativa de Consum „Voinţa
Neamului”. Colaborează la: „Tribuna”, „Dreptatea”, „Păvăţuitor” „ şi „Arhiva. Scrieri: „Păreri asupra reformei învăţământului primar”; „Răspuns
unor calomnii”; „Geografia Judeţului Roman”;
„Dicţionar pedagogic”, „Culegeri de folclor”, toate
la Roman; ultimele trei fără an de apariţie.
■ 13/1937 – n. Eugen Verman, la PiatraNeamţ, ziarist, prozator, a absolvit Şcoala Medie
de Băieţi Nr. 1 (1954), în oraşul natal. Recrutat
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Arte şi meserii
criu, privind fotografii din incitantul cabinet de istorie înfiinţat la „Rareş” de doamna
profesor Luminiţa Drexler, şi
cu gândul către Şcoala Viitorului.
Încotro?
Aceasta este marea întrebare ce
se pune cu acuitate Şcolii Universale. Nu este o întrebare nouă, dar
niciodată nu s-a pus atât de apăsat şi
cu o nevoie atât de urgentă de a căpăta REPEDE răspunsuri.
Sute de mii, poate milioane de
ani, încă nu ştim cu certitudine,
omul, ca toate primatele, a fost culegător, vânător (şi pescar uneori),
deplasându-se cu viteza dată de picioarele sale. Puii învăţau de la părinţi mereu aceleaşi deprinderi şi
cunoştinţe, de culegători, vânători
(şi pescari).
Ceea ce numim noi astăzi a fi
civilizaţie umană este o perioadă extrem de scurtă din istoria Umanităţii.
Am devenit agricultori, am domesticit cabalinele şi bovinele, am descoperit focul, am inventat roata,
lancea şi arcul cu săgeţi şi s-au produs mutaţii importante în modul de
viaţă a omului modern. Ne-am deplasat mii de ani cu viteza carului
tras de boi sau, când ne zoream, cu

S

viteza calului în trap ori la galop, şi
cunoştinţele necesare pentru a vieţui
se înmulţeau cu aceeaşi viteză. Părinţii i-au învăţat pe copii să facă ce
ştiau ei, transmiţând din generaţie în
generaţie meseria de agricultor, olar,
fierar etc.
Nevoia de Şcoală ca instituţie
inventată pentru a învăţa, a apărut
foarte aproape de
noi, acum vreo
zece mii de ani,
mai întâi, multă
vreme, în forme
primitive, apoi
tot mai mult în forme superioare de
organizare, ivite lent şi oarecum stabilizate încă din veacul al optsprezecelea de după Hristos.
Hotarul pus de motorul cu vapori şi de inventarea căii ferate între
epocile încete şi lumea vitezei,
acolo, în acel veac, s-a zidit. De
atunci încoace, viteza este semnul de
dezvoltare a civilizaţiei. Tot mai repede! Concret, de la epoca opaiţului
şi a lumânării, la reactoarele nucleare şi la motorul rachetă, cu care
zburăm în două ore de la Bacău la
Paris şi în puţine zile de la Pământ
la Lună.
Viteza de deplasare este depăşită acum de viteza cunoaşterii şi, în

consecinţă, s-a născut întrebarea
Cum va fi viitorul?, fiindcă pentru
acest viitor trebuie pregătiţi copiii
lumii.
De multă vreme nu se mai pot
ocupa de asta părinţii, fiindcă nu mai
suntem ţărani, ci fermieri cu studii
universitare, şi în casele noastre, ca
şi în industrie, medicină, alimentaţie
etc. munci complicate
au fost preluate de
roboţi. Curând, meseria de şofer va
pieri, ca şi cea de
miner, monteur şi alte
sute de meserii. Şi ce va face omul de
mâine? Cine şi cum îl va pregăti pentru o viaţă pe care deocamdată doar
o presupunem? Răspunsul este –
ŞCOALA.
Ce fel de şcoală? Cu ce obiecte
de studiu? În ce fel organizată? Cu
ce fel de profesori? Oameni sau roboţi, care pot învăţa totul şi nu greşesc niciodată nota?
La un şir infinit de întrebări trebuie să se răspundă. Având în urma
mea o viaţă de aproape un secol şi o
lungă experienţă a muncii în şcoală,
voi încerca să gândesc împreună cu
dumneavoastră la viitorul Şcolii.
Dacă veţi zâmbi, întrebându-vă
pe bună dreptate ce mai poate spune
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nou un dascăl bătrân, vă voi aminti
că, acum mai mult de 50 de ani, la
„Rareş”, începeam să punem bazele
unui tip de şcoală care abia AZI se
instalează în Occident, încercare
curmată atunci de neputinţe multiple, ale conducerii, de la ministru
(Era Academicianul Mircea Maliţa,
care ne-a vizitat şi a ridicat din
umeri – nu existau bani), până la
conducerea judeţeană a şcolilor.
Măcar regretatul Jean Crăciun, inspector general, nu ne-a pus piedici,
lăsându-ne să ne descurcăm, până ce
conservatorismul interior, al nostru,
al profesorilor, a stins flacăra.
Nu vă speriaţi! Nu despre ce a
fost acum mai mult de jumătate de
veac voi scrie (Am scris o carte despre asta – Didactica parva – încă
aflată în pachetele pandemiei.), ci
despre AZI, un azi mai acut ca niciodată, motorul rachetă fiind acum cel
ce imprimă viteza civilizaţiei, deci şi
viteza şcolii.
Iată că am şi început! Am pus
doar câteva întrebări din numărul
imens de probleme la care trebuie să
răspundem. Altminteri Şcoala va
dispărea, cu dascăli cu tot!
(N. R. - Continuare în numărul
următor)
Mihai-Emilian MANCAŞ

Proiectul „Curtenii lui Ştefan cel Mare, Garda de Onoare de la Curtea Domnească”
binecuvântare în biserică. Acest eveniment a fost concomitent cu sărbătorirea
zilei naţionale a României. Textul jurământului a fost conceput de doamna inspector Elena Preda, fiind inserate în el
atât valorile trecutului cât şi cele comunitare, îndemnul de a fi bun cu cei aflaţi
în suferinţă, de a-ţi apăra ţara şi tradiţiile.
Deşi finanţarea de la primărie se
termină pe 30 decembrie, vom încerca
să ducem proiectul mai departe, iar intenţia noastră de viitor este de a folosi
experienţa dobândită pentru a mai desfăşura asemenea manifestări, care sunt
adevărate lecţii de istorie cultivatoare
ale virtuţilor patriotice.

nsuşească elementele de
bază, să se sincronizeze, să
aibă o ţinută demnă.
Concret – într-o ţinută
inspirată din vestimentaţia
medievală, fără să avem pretenţia că o reconstituim perfect (deoarece nu acesta a fost
scopul proiectului), o parte din
copii au purtat steagurile Moldovei, iar ceilalţi au fost curtenii, reprezentanţii micii boierimi dotaţi
cu arme, care formau oastea cea
mică, de profesionişti. Aceasta era
nucleul armatei, în care intrau toţi
bărbaţii capabili să poarte o armă.
Elevii au depus un jurământ apoi
au patrulat prin curte. Momentul
jurământului a fost precedat de o
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Prof. Dorina Luminiţa DREXLER,
Colegiul Naţional „Petru Rareş”
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edactor la „Flacăra” din Piatra-Neamţ (01.
03. 1960), a urmat un curs de ziaristică la
Şcoala Superioară
de Partid „Ştefan
Gheorghiu”, Bucureşti; numit redactor-şef la „Oneştiul
nou” (iulie 1962);
şef de secţie la „Steagul
roşu” din Bacău; după
1989, la „Deşteptarea”,
până la pensionare. A absolvit Facultatea de Filozofie-Sociologie (1971) a Academiei „Ştefan
Gheorghiu”. Colaborări: „Ateneu”, „Sinteze”,
„Ziarul de Bacău”, „Observatorul” (Toronto) şi
„Viaţa noastră” (Tel Aviv). Cărţi: „Robu”, „Destin”, „Culai”, „Liliacul alb – Zborul numărul
trei”, „Miezul vieţii”.

r
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■ 16/1883 – n. Gavriil Galinescu, la Hangu,
Neamţ (d. 10. 07. 1960, Durău, Neamţ), a absolvit, Facultatea de Teologie, Conservatorul de Muzică şi Declamaţie, Bucureşti (1909),
Conservatorul de Muzică din Leipzig, o speciali-
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zare la Viena, iar pentru muzica orientală, la
Atena. Profesor la: Dorohoi, Buzău, director la
Şcoala Pregătitoare din Hangu (o va organiza ca
gimnaziu mixt), Iaşi, Cernăuţi, Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi. Retras la Hangu,
va fi primar (1944) şi director al Căminului Cultural (1945). Cărţi: „Arta religioasă, caracteristici,
rolul şi importanţa ei”; „Muzica corală bisericească”; „Manuale didactice de muzică de George Breazul”; „Muzica în Moldova”; „Cântecele
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munţilor noştri”; „Cântarea bisericească”.
■ 16/1949 – n. Ioan
Dănilă, la Târgu-Neamţ, a
absolvit Liceul „Ştefan cel
Mare”, Târgu-Neamţ, Institutul Pedagogic de 2 ani,
Suceava, Facultatea de Filologie şi Istorie, Craiova.
Cariera didactică: învăţător suplinitor şi calificat
(Oglinzi, Piatra-Neamţ), director al Casei Corpului Didactic şi cadru universitar (în Bacău). Doctor
în filologie. A pus bazele Fundaţiei „Vasile Alecsandri”. Redactor-şef al Revistei Studii şi cercetări
ştiinţifice a Facultăţii de Litere din Bacău. Debut publicistic, „Ramuri” (1978). Colaborări: „Deşteptarea”, „Agora”, „Ateneu”, „Limba şi literatura
(continuare în pag. 6)
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Aniversare

Moment aniversar: Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 152 de ani
Concursul Naţional Interdisciplinar
de chimie şi ştiinţe „Ioan Zgârciu”
u ocazia zilelor Colegiului, catedra de chimie a organizat cea de-a
doua ediţie a Concursului Naţional Interdisciplinar de chimie şi
ştiinţe „Ioan Zgârciu”.
Anul acesta concursul s-a desfăşurat online, pe două secţiuni:
A, pentru elevi şi B, pentru profesori.
Secţiunea A a avut ca temă „Microuniversul chimic: de la
atom la materie”, în competiţie înscriindu-se 34 de proiecte. Elevii
participanţi au fost din Neamţ, Bucureşti, Arad, Timişoara şi Focşani.
Premiile au fost anunţate în cadrul întâlnirii online, de către preşedintele juriului, conf. dr. ing. Ştefan Theodor Tomas, de la
Facultatea de Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor din
Bucureşti.
La secţiunea B s-au înscris cu lucrări profesori
din Neamţ, Recaş, Focşani şi Bucureşti, cu articole
legate de tema „Eficientizarea actului didactic prin
utilizarea resurselor educaţionale digitale”.
Invitaţi speciali au fost conf. dr. ing. Ştefan
Theodor Tomas, de la Facultatea de Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor din Bucureşti, conf.
univ. dr. Brânduşa Alina Petre şi prof univ. dr.
Bourceanu Gelu – de la Facultatea de Chimie din
Iaşi.
Doamna conf. univ. dr. Brânduşa Alina Petre a
prezentat şi un material interesant: Teste fluorimetrice şi
spectrometrice de masă pentru diagnosticarea tulburărilor
de stocare lizozomală la nou-născuţi.
La transmisiunea live au participat membrii juriului, dar şi un
număr mare de profesori şi elevi din ţară .
Şi în acest an elevii Colegiului Naţional „Petru Rareş” s-au dovedit
a fi la înălţimea aşteptărilor obţinând:
Premiul I – Radiaţiile, atomul şi organismul viu – Cristescu Ilinca
& Zăgărin Tudor, prof. coordonator Cristinel Secară;
Premiul II – Fulerenele: de la atomic la macroscopic – Nistor Delia
& Voaideş Robert, prof. coordonator Carmen Mihaela Vişan;
Premiul III – Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra organismelor vii
– Isăchioaie Mihnea & Romaniuc Ioana, prof. coordonator Florica Ionică.
Prof. Carmen Mihaela VIŞAN

C

Concursul „File de istorie”
Consursul de istorie pe care noi l-am intitulat File de istorie este la
a X-a ediţie, iar tematica a fost legată de istoria oraşului Piatra-Neamţ,
a Colegiului Naţional „Petru Rareş”, de personalităţi istorice ale liceului,
în special cea a domnitorului Petru Rareş – patronul nostru spiritual.
Concursul a fost dedicat claselor de gimnaziu şi celor de liceu până la

clasa a X-a, fiind conceput sub forma unor confruntări între colectivele
de elevi. Premiile au constat în diplome şi cărţi – oferite de comitetul de
părinţi şi direcţiune, dar ceea ce ne-a încântat pe noi la fiecare ediţie a
fost emulaţia din jurul competiţiei. Considerăm normal ca elevii să cunoască istoria şcolii la care învaţă, a oraşului... pentru că mâine-poimâine
vor pleca în lume, şi a personalităţilor care s-au perindat pe aici. Îmi
amintesc de un sondaj făcut de un post de televiziune la liceele din oraş
care au denumiri împrumutate de la mari personalităţi: Petru Rareş, Victor Brauner, Calistrat Hogaş, Gheorghe Cartianu, Spiru Haret, Gheorghe
Asachi; atunci mi-am dat seama că toată lumea trebuie să aibă cunoştinţe
despre aceştia.
La începutul anului şcolar elevii claselor a V-a şi a IX-a primesc broşuri cu un scurt istoric al liceului, care le este prezentat apoi şi la
orele de diriginţie, apoi primesc bibliografia pentru concurs.
Elevii claselor a XI-a şi a XII-a fac parte din jurii alături
de profesorii lor.
Acest concurs este o tradiţie pe care încercăm s-o
ducem mai departe.
Tot legat de zilele liceului, în ultimii ani s-a
practicat Marşul Recunoştinţei, urmat de retragerea
cu torţe, prin care am încercat să recuperăm o tradiţie care avea aproape 100 de ani. Anul acesta, din
motivul bine-cunoscut al pandemiei, nu am mai
putut face retragerea cu torţe, dar am scris cu elevi
cu torţe cifra simbolică 152 în curtea interioară, încercând să recreăm atmosfera manifestărilor anilor
trecuţi. S-a făcut şi o slujbă de pomenire în amintirea
ctitorilor Calistrat Hogaş, Ioan Negri şi Mihai Stamatin
şi s-au depus jerbe de flori la mormintele celor trei foşti
directori.
Prof. Dorina Luminiţa DREXLER

Simpozionul Didactica Matematicii
„Ioan Zenembisi”
Prima ediţie a Simpozionului Didactica Matematicii „Ioan Zenembisi” s-a desfăşurat în anul 2018, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de
la înfiinţarea Liceului „Petru Rareş”. La acea dată, domnul director Oniciuc Grigoruţă a venit cu propunerea ca această activitate să poarte numele domnului profesor Ioan Zenembisi.
Pornind de la rolul profesorului de matematică în formarea tinerei
generaţii, s-a propus atunci un schimb de experienţă pe teme de didactică
matematică şi, de asemenea, pe teme ştiinţifice de matematică.
Anul acesta, Simpozionul judeţean Didactica Matematicii „Ioan
Zenembisi”, ediţia a III-a s-a desfăşurat pe data de 26 noiembrie 2021,
cu ocazia sărbătoririi a 152 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional
„Petru Rareş”; a fost organizat de membrii catedrei de matematică:
Caia Maria-Georgiana, Cozma Ioan-Irinel, Grigoriu Costică, Irimia
Elena-Genoveva, Sandovici Valerică-Adrian, Vaculik Livia-Anemarie.

Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie r Lecţia de istorie r Luna decembrie
(urmare din pag. 5)
omână”, „Pagini bucovinene”, „Cartea”,
„Ziua”, „Sinteze”, „Vitraliu”; „Vestitorul”.
Cărţi în colaborare, volume colective sau
coordonate: cursuri, manuale şi auxiliare didactice (peste 50 de titluri). În nume propriu: „Limba română, algoritmii analizei
gramaticale”; „Fonetică şi fonologie”; „Studii şi cercetări ştiinţifice”; „Limba română
în graiul ceangăilor din Moldova”.
■ 17/1891 – d. Ion Ionescu dela Brad, la
Bradu (n. 24. 06. 1918, la Roman.)
■ 21/1722 – n. Paisie Velicicovschi, la Poltava, Ucraina, din părinţi români (d. 15. 11. 1794,
Mănăstirea Neamţ), cărturar şi deschizător de
drum în organizarea vieţii mănăstireşti. La Secu şi
la Neamţ, a fost rânduit stareţ (1779). El a iniţiat
şi a sprijinit o amplă activitate de traducere a operelor fundamentale ale literaturii patristice ale lui

r
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Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Ioan Casian,
Ion Scărarul şi Grigore Sinaitul, scrierile lui Aristotel, Platon, Socrate şi Plutarh sau cărţile populare de mare circulaţie: „Alexandria”, „Esopia”,
„Floarea darurilor”, „Varlam şi Ioasaf”. La acestea

Rememorări nemţene
se adaugă „Viaţa Sfântului Nifon, patriarhul Ţarigradului”, „Letopiseţul ţării. Letopiseţ al lui Nicolae Mavrocordat”, lexicoane şi comentarii.
■ 22/1934 – n. Minodora Ursachi, la Negrea, Comuna „Lascăr Catargiu”. Galaţi, muzeograf, publicist, a absolvit Liceul de Fete „Mihail
Kogălniceanu”, din Galaţi, (1953) şi Facultatea
de Istorie-Filologie-Filozofie de la Universitatea
din Iaşi (1957); încadrată la Muzeul de Istorie din
Roman (1957-1968). A fondat Muzeul de Artă
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din Roman (1970), instituţie pe care a condus-o
timp de 30 de ani, până în anul 2000. Colaborări:
„Carpica”; „Clepsydra”;
„Cronica romaşcană”;
„Gazeta de Roman”;
„Ceahlăul”, „Monitorul”;
„Melidonium”, „Memoria
antiquitatis”; „Ziarul de
Roman”. Cărţi: „Muzeul
de Artă Roman – 50 de
ani, monografie”, 2007;
„Identităţi artistice la
Roman – dicţionar”,
2013. Îndelungata activitate culturală şi artistică
i-a fost răsplătită cu premii şi diplome de recunoştinţă.
■ 23/1987 – d. Teofan MACOVEI, la Piatra-Neamţ, învăţător, membru fondator al revistei „Apostolul” seria I (1934-1943).
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Aniversare

Moment aniversar: Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 152 de ani
impozionul s-a desfăşurat online datorită pandemiei prin
care trecem.
Au mai participat şi profesorii de matematică de la
Colegiile teoretice din judeţ:
Calistrat Hogaş, Informatică,
Ştefan cel Mare – Târgu Neamţ,
Roman Vodă – Roman, dar şi de la
şcoli gimnaziale din judeţ deoarece,
spre deosebire de ediţiile trecute,
anul acesta activităţile de la simpozion au înglobat şi activităţile Cercului profesorilor de matematică din
semestrul I, hotărâre luată de
doamna inspector de matematică
Morariu Elena.
S-au prezentat şi discutat lucrări
ştiinţifice şi metodice cu teme ca:
• Diagnoza cunoştinţelor şi
competenţelor elevilor de clasa a
IX-a din perspectiva testelor iniţiale
şi a reperelor metodologice pentru
aplicarea curriculumului la clasa a
IX-a în anul şcolar 2021-2022;
• Aspecte ştiinţifice şi metodice
privind predarea capitolului „Coliniaritate, paralelism, concurenţă –
calcul vectorial în geometria plană”;
• Distanţa dintre două mulţimi
de puncte din plan;
• Evoluţia subiectelor de matematică pentru admiterea la facultate;
• Matematica în era digitală.
Ca şi la ediţiile precedente s-au
urmărit obiective ca:
• Promovarea metodelor moderne de predare-învăţare şi evaluare în educarea matematică a
elevilor;
• Cunoaşterea locului matematicii în societate şi a rolului formator
decisiv al şcolii;
• Motivarea profesorilor de matematică pentru o pregătire didactică de calitate;
• Perfecţionarea continuă a profesorilor.

Profesori ai Colegiului Naţional „Petru Rareş”.
Muncă, Succese, Performanţe

S

Prof. Livia-Anemarie VACULIK

ansarea volumului Profesori ai Colegiului
Naţional „Petru Rareş”. Muncă, Succese,
Performanţe, desfăşurată vineri, 27 noiembrie, a fost un eveniment mult aşteptat în suita
de manifestări dedicate împlinirii a 152 de ani
de la înfiinţarea Colegiului Naţional „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ. Autorii, doi dintre
foştii profesori şi directori ai instituţiei, Irina Hirţe
(limba şi literatura franceză) şi Gheorghe Dumitreasa (matematică), au scris despre OAMENII Rareşului, despre esenţa muncii lor, fără să se teamă
de subiectivism. Lucrarea are la bază o abordare
analitică, prin coroborarea datelor venite pe mai
multe căi şi din relaţionări diverse, după cum se
arată în prefaţa lucrării.
Această carte a valorificat o moştenire pe care
era păcat să o pierdem. Sunt fericită că am reuşit

L

să redau aceste amintiri care altfel nu ar fi fost cunoscute. Acest lucru este fantastic pentru că îţi dă
puterea să mergi mai departe şi să priveşti viaţa cu
optimism. Dacă Dumnezeu mă ajută şi am să fiu sănătoasă, o să continui să vorbesc cu aceeaşi dăruire
sufletească despre ce a reprezentat şi reprezintă în
continuare „Petru-Rareş”, a spus prof. Irina Hirţe.
La rândul său, prof. Gheorghe Dumitreasa a
menţionat: Viaţa mea a fost aici, la „Petru

Rareş”. Am dorit să pun în evidenţă oamenii care
au făcut ceva pentru acest liceu. Este vorba şi despre numeroasele premii obţinute de elevii noştri la
importante concursuri naţionale şi internaţionale
de fizică, matematică, chimie, astronomie.
Autorii prezintă, în cele 200 de pagini, portretele a 48 de dascăli, care de-a lungul timpului au înnobilat spiritul Rareşului.
Iniţiativa profesorilor Hirţe şi Dumitreasa o
considerăm deosebită. Ei au prezentat, într-o manieră personală, figurile emblematice ale profesorilor care au făcut ca „Petru Rareş” să fie una
dintre cele mai apreciate şcoli din ţara noastră. Este
o continuare firească a modului în care trebuie să
ne apreciem valorile şi să le aducem mereu în amintirea colectivă. Sper ca acest prim pas să determine
consultarea şi cercetarea arhivelor pentru a păstra
vie amintirea tuturor dascălilor
care au trudit cu mult har şi profesionalism de-a lungul anilor în
şcoala noastră, a transmis conducerea şcolii, reprezentată de profesorii Grigoruţă Oniciuc (director)
şi Claudia-Ionela Jora (director
adjunct).
Cu un tiraj de 200 de exemplare, volumul a fost editat în condiţii grafice deosebite, tehnoredactarea textelor fiind realizată de prof.
Carmen Mareş. Un sprijin important la realizarea volumului a fost
acordat de Elena Popa, bibliotecara Colegiului. Mă bucur că am
putut să ajut şi eu la redactarea
acestui volum de amintiri. Am fost
eleva acestui liceu, domnul profesor Zenembisi fiindu-mi diriginte.
Sunt consăteanca domnului profesor Dumitreasa,
am învăţat la Şcoala din Girov care astăzi poartă
numele domnului profesor. Doamnei profesoare
Hirţe îi datorăm sala de lectură şi sala de primire
din cadrul Bibliotecii Colegiului. Îi felicităm şi le
dorim multă sănătate.
Violeta MOŞU
(continuare în pag. 10)
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24/1945 – n. Cristian Livescu, ziarist,
critic şi istoric literar, editor, a absolvit Facultatea de Filologie, Bucureşti. Debut în
„Viaţa studenţească” (1965), Redactor la
Ziarul „Ceahlăul” (1968-1989), consilier
la Inspectoratul pentru Cultură, consilier
judeţean; membru al U. S. (1989), al U. A.
P., preşedintele S. S. Neamţ, preşedinte în
jurii locale şi naţionale. Membru fondator al Revistelor „Credinţa neamului”, „Poezia”, „Antiteze”
(redactor şef, director),
director-fondator al Editurii „Crigarux”; redactor
asociat la Revista „Convorbiri literare” din Iaşi.
Distins cu medalia „150
de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu” şi cu
Ordinul Meritul Cultural

n
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în Grad de Cavaler. Debut editorial: „Introducere în opera lui Ion Pillat” (1980). Alte cărţi.
„Scene din viaţa imaginară”; „Voluptatea labirintului”, „Întâiul Eminescu”; „Ascuns într-o lojă”;
„Magiştri & hermeneuţi”; „Eminescu şi enig-

Rememorări nemţene
mele «Caietului vienez». Ediţii de autor: „Calistrat Hogaş, «Pe drumuri de munte»”; „Ion
Creangă, Opere”, reeditare a ediţiei lui G. T. Kirileanu (1939) ş. a.
■ 24/1974 – n. Constantin Acozmei, la
Valea-Seacă; Bălţăteşti, Neamţ, poet, este absolvent al Liceului „Calistrat Hogaş” din PiatraNeamţ (1990) şi al Facultăţii de Filologie a
Universităţii din Iaşi (1997). Bibliotecar la Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Debut pu-
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blicistic, în „Ateneu”, iar
editorial, cu „Jucăria mortului” (1995), unicul său
volum de poeme, reeditat în
2002, 2006, 2012. Colaborări: în publicaţii culturale,
în antologii şi în volume
colective. Creaţia sa poetică
a fost apreciată cu Premiul
Revistei „Familia” (1990),
Premiul pentru debut al Filialei Iaşi a U. S. (1996), Premiul „Euridice”,
acordat de Fundaţia „Paradigma”; Premiul „Eleusis” (2008).
■ 31/1989, d. la Iaşi, Ion Creangă.
(N. R. – Prelucrare după Personalităţi ale
culturii din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit de
Constantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014.)
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Şcoala nemţeană, azi

„Elevul este un partener de dialog,
un tânăr care se deschide curios către lume şi viaţă”
• Interviu cu doamna profesor
Petruţa Lostun – Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş”
Sunteţi cunoscută drept una dintre cele
mai competente dar şi populare profesoare
de ştiinţe socio-umane. Totuşi, cum v-aţi
prezenta dvs. înşivă pentru publicul nemţean?
– Pentru mine, într-adevăr, statusul
profesional este foarte important, deci m-aş
prezenta şi eu ca „profesoară”. Nu mă consider nici „populară”, nici „cea mai competentă”,
dar este o profesie în care mă simt bine, mă simt
„la locul meu”. Ce vreau să spun este că în viaţă
sunt aspecte pe care tu le alegi, altele care te aleg
ele pe tine şi mai sunt şi unele „întâmplătoare”,
mă refer la poziţiile în care ajungi oarecum accidental. Ei bine, să fiu profesor a fost dorinţa şi
alegerea mea, dar ştiinţele sociale ori m-au ales
ele pe mine ori au fost o întâmplare, întrucât nu
le-am ţintit eu în mod particular. Indiferent cum
s-a făcut combinaţia aceasta profesională în cazul
meu, a fost una fericită, pentru că eu, ştiinţele sociale şi profesoratul ne împăcăm destul de bine.
Când am mers la facultatea de filosofie, în anul
1991, nu aveam nici cea mai mică idee că o să
predau o paletă atât de largă de discipline: logică
şi psihologie nici măcar nu făcusem la şcoală,
economia nu mă preocupase în mod special, de
sociologie nu auzisem încă... La facultate m-am
familiarizat cu ele, iar după ce am intrat în învăţământ a fost permanent o provocare să mă apropii de toate aceste perspective asupra realităţii
într-un mod care să nu mă transforme, ca profesor, într-un „vânzător de idei” mincinos. Am
ajuns să iubesc toate feliile acestea de ştiinţe prin
care şcoala înţelege să le deschidă copiilor calea
către viaţa socială.
Sunt printre cei care cred că munca nu trebuie privită ca o corvoadă, ci trebuie făcută cu
plăcere măcar, dacă nu cu pasiune. Îmi iubesc
profesia, mă confund cu ea, fapt care mi-a permis
să învăţ foarte mult şi să mă schimb foarte mult
în cei 25 de ani de carieră. Sper că această deschidere a mea a fost şi în beneficiul elevilor pe
care i-am avut de-a lungul timpului.
– Anul 2010 v-a adus o consacrare didactică
prin obţinerea Premiului III la concursul naţional „Cele mai bune lecţii de economie”, organizat de Centrul Român pentru Educaţie
Economică. Cum aţi reuşit această deosebită
performanţă?
– Ştiţi, mi s-a întâmplat destul de des să alerg
de una singură, mânată de propria curiozitate, dar
să observ că, la un moment dat, altcineva aleargă
lângă mine, ca şi cum am fi în competiţie. Mulţi
m-ar caracteriza ca fiind o persoană competitivă,
dar pe mine nu m-a interesat niciodată să intru în
competiţie cu alţii. Am fost, în schimb, într-o permanentă competiţie cu mine, ca un gamer pasionat, care vrea să ajungă mereu la „nivelul
următor”. Premiile nu au niciun fel de relevanţă
pentru mine, nu am fost niciodată o colecţionară
de premii. Dacă s-a întâmplat să iau vreodată
vreun premiu, asta a fost în mod sigur doar o întâmplare... Îmi amintesc, totuşi, cu plăcere de
acest concurs pentru profesorii de economie. A
avut loc în contextul în care am fost selectată,
mai întâi de Junior Achievement România şi
Foundation For Teaching Economics, apoi de
Centrul Român pentru Educaţie Economică să

–
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fac parte dintrun grup destul
de restrâns şi
deosebit de select de profesori
de economie,
care au participat la câteva
programe
de
formare consistente. Au fost
câţiva ani, în
2006-2010,
foarte buni pentru pregătirea
mea în domeniul economic. Începând cu Tabăra
de vară de la Moeciu – „Economics For Leaders”, continuând cu programul de formare de la
Sibiu – „Educaţia Economică Eficientă” şi culminând cu acest concurs de bune practici de la
Constanţa, iar între ele au fost şi câteva alte provocări similare, am avut marea oportunitate de a
interacţiona cu profesori de economie remarcabili, colegi de prin toată ţara. Am avut acces la
curriculum de inspiraţie americană, axat pe aplicabilitate, la metodologia learning by doing.
Această perioadă a fost ca un moment de trezire
pentru mine. Am avut revelaţia că educaţia economică şi educaţia în general chiar se pot face şi
altfel decât în dulcele stil clasic. Da, a fost un moment de cotitură în cariera mea, dar nu pentru că
am luat premiu. Oamenii pe care i-am întâlnit în
contextul acesta erau toţi nişte „premianţi”, iar
perioada aceea a fost categoric provocatoare, una
a întâlnirilor fericite.
– În perioada 2009-2012 aţi fost liderul sindical al colectivului de cadre didactice de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”. Ce idealuri
vă motivau în acea perioadă legat de colegii de
cancelarie?
– Eram tânără, aveam reputaţie de luptătoare, la momentul respectiv mi se potrivea
această poziţie. Am prins o perioadă foarte grea
ca lider de sindicat: foarte multe procese intentate, greve, tăieri de salarii, iar procese. Mi s-a
părut o responsabilitate foarte mare să ai în grijă
drepturile profesionale şi interesele salariale ale
colegilor de cancelarie, iar
aceea chiar a fost o perioadă foarte grea pentru
un lider de sindicat. Am
plecat din poziţia aceea
pentru a trece la... nivelul
următor. Sindicatul, dacămi amintesc bine, îmi facilitase un curs de formare
naţional despre asigurarea
şi evaluarea calităţii, iar –
după curs – din motive de
incompatibilitate, am renunţat la poziţia de lider
de sindicat pentru a prelua
rolul de responsabil
CEAC. Aceasta a fost...
următoarea mea provocare.
– Aveţi competenţă şi
certificare în mentorat. Ce
aţi reuşit să realizaţi în acest domeniu?
– Nu am realizat foarte multe sau nu în
forma în care fuseseră ele proiectate să se întâmple. Iniţial acest program naţional de mentorat a
fost gândit de minister să fie organizat la un alt
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nivel, care nu s-a mai materializat. Am realizat
activităţi de mentorat, din perspectiva de formator sau din cea de metodist al ISJ Neamţ, dar selectarea mea ca „profesor mentor” a fost mai
mult o formalitate, un titlu şi atât. Totuşi, să ştiţi
că, în felul meu, m-am străduit: am participat –
în Belgia – la un curs de formare pentru mentori,
am scris articole în presa special dedicată cadrelor didactice, mi-am folosit abilităţile de mentor
în contextul inspecţiilor pe care le-am făcut profesorilor mai tineri, dar sunt dezamăgită de faptul
că nu s-a creat niciodată la nivel de sistem un
cadru adecvat pentru implementarea efectivă a
ideii de mentorat.
– Ce presupune să fii coordonator de proiecte europene la Colegiul Naţional „Calistrat
Hogaş”?
– Proiectele europene în Hogaş sunt o necesitate, sunt foarte aşteptate de elevii noştri care,
în acord cu specificul umanist al şcolii, manifestă
o mare deschidere pentru acest tip de experienţe
internaţionale. Eu am iniţiat şi coordonat în
Hogaş cu precădere proiectele de mobilitate şi
într-o mai mică măsură proiecte de parteneriat,
ocupându-mă de o zonă mai puţin atinsă, aceea
a parteneriatelor intersectoriale. De parteneriatele
europene inter-şcolare, care au fost numeroase,
s-au ocupat de-a lungul timpului alţi colegi din
instituţie. Astfel, eu m-am folosit de experienţa
de scriere a proiectelor pe care am acumulat-o în
Programul Comenius, când mobilităţile de formare erau strict individuale, pentru a scrie 3 proiecte de mobilitate în programul Erasmus+
2014-2020, unul pentru formarea profesorilor –
cu 24 de beneficiari, respectiv două proiecte pentru formarea profesională a elevilor – cu 46 de
beneficiari în total. În contextul Erasmus+ am coordonat şi două parteneriate intersectoriale, un
EACEA centralizat, având ca parteneri şcoli, universităţi şi ONG-uri, cu care am colaborat pe
zona tematică a dezvoltării societăţii civile şi un
altul având ca parteneri o firmă, un ONG şi şcoli,
cu care colaborăm încă pe zona tematică a educaţiei media. Ulterior, când a fost lansat noul program SEE 2021-2027, am iniţiat şi s-au câştigat
cele două Acreditări pe care le deţine şcoala, respectiv Mobilităţi şcolare şi Mobilităţi VET.

Am fost mereu întrebată de ce fac asta?
Atâta răspundere, efort – pentru ce? Nu ştiu,
mereu îmi spun că cineva trebuie să-şi asume răspunderea de a face lucruri, altfel rămân nefăcute,
iar oportunităţile se pierd. Eu am învăţat foarte
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Şcoala nemţeană, azi

„Elevul este un partener de dialog,
un tânăr care se deschide curios către lume şi viaţă”
ult din experienţele mele europene. Aceste
contacte mi-au schimbat mult perspectiva
asupra lucrurilor. Mi s-a părut că aceasta
este o experienţă care trebuie împărtăşită,
care trebuie dată mai departe.
Nu sunt singură în acest efort al Hogaşului de a se deschide spre experienţe de
învăţare europene, numărul profesorilor
care au iniţiative în acest sens a crescut. Suntem
mai mulţi care credem că proiectele europene
sunt o necesitate, încercăm să ne completăm unii
pe alţii şi să acoperim arii de intervenţie multiple.
Important este că arătăm disponibilitate pentru
schimbări reale în noi şi în şcoală. Am învăţat să
ne sprijinim unii pe alţii, să ne respectăm mai
mult munca, iar acesta este un câştig important
pentru o şcoală şi este în beneficiul elevilor.
– Care consideraţi că este proiectul european în care v-aţi exprimat şi valorizat cel mai
mult?
– Îmi este foarte greu să aleg un singur proiect dintre cele coordonate şi să-l declar „preferat”. Când am ales proiectele în care să mă implic
am respectat un principiu, acela că ar trebui să
răspundă unor nevoi reale, să mă sprijine în ceea
ce fac la clasă. Din această perspectivă, proiectul
din care am învăţat eu personal cel mai mult şi
care este cel mai bine conectat cu disciplinele
socio-umane a fost Waves of citizenship, waves
of legality, finanţat de Comisia Europeană prin
Programul EACEA – Europe For Citizens. Din
perspectiva numărului de mobilităţi nu a fost un
proiect prea generos, numărul final al beneficiarilor de mobilităţi fiind destul de mic comparativ
cu alte proiecte, dar ne-a permis să participăm la
unul dintre cele mai mari mitinguri anti-Mafia,
care se desfăşoară anual la Palermo, ne-a deschis
uşile Eurojust din Haga şi ale Maxi Trial-ului din
Palermo, ne-a provocat să reflectăm la căile de
combatere a criminalităţii organizate şi să folosim metodologia sociologică pentru a cerceta
problema infracţionalităţii juvenile. Aş evidenţia
acest proiect pentru felul în care a găsit o zonă
interesantă de aplicabilitate pentru conţinuturile
curriculare pe care le predau. Proiectul a primit
şi un premiu la Gala EduManager din 2015, cred.
– Aţi obţinut performanţe la nivel naţional
şi în calitate de coordonator al clubului de dezbateri al şcolii. De ce consideraţi necesară dezvoltarea acestei laturi la elevi?
– M-aţi prins şi aici, cu subiectul dezbateri,
o altă provocare majoră a carierei mele. Nu vreau
să mă laud, dar chiar am investit timp şi energie
în această provocare. Am pornit de la nişte monologuri frumoase, rostite de copii frumoşi care
nu se auzeau unii pe alţii când vorbeau, doar vorbeau şi ne-am dus treptat spre esenţa a ceea ce
înseamnă dezbatere: schimbul incisiv de idei,
obligaţia de a auzi ce spune celălalt pentru a-i da
o replică pe măsură. La transformarea aceasta
strategică am lucrat eu ca profesor, dar peste
aceasta au venit elevii cu foarte mult entuziasm
şi muncă, iar – în final – a adus rezultate la nivel
naţional echipelor din şcoală. Dezbaterile mi-au
adus cea mai mare satisfacţie profesională, pentru că nu voi uita niciodată cele 60 de minute ale
finalei naţionale din 2014, când fiecare cuvânt,
fiecare respiraţie au fost trăite împreună cu
echipa, la limita infarctului. Nişte momente deosebit de intense, cum fiecare profesor ar trebui
să experimenteze măcar o dată în carieră. Dezbaterile, la nivel de competiţie şi performanţă, cer
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foarte multă pasiune din partea elevilor. A fost şi
dificil şi provocator.
Dezbaterile sunt un instrument educaţional
„total”: implică o foarte serioasă documentare,
capacitatea de a lucra în echipă, fructifică valenţele analitice şi cele de sinteză ale gândirii, presupun strategie, comunicare eficientă, controlul
emoţiilor, prezenţă şi charismă, spontaneitate,
curaj şi o anumită atitudine etică. Dezbaterile
sunt întocmai pe gustul meu pentru că stimulează
raţionalitatea în cele mai bune forme ale ei. Din
păcate, timpul disponibil în şcoală nu îmi permite
să folosesc constant această metodă şi nici să mă
implic mai consistent în activităţile unui club de
dezbateri. Ar însemna să nu mai am viaţă personală.
– Ce înseamnă „elevul” pentru profesoara
Petruţa Lostun?
– Un partener de dialog, o provocare, un

tânăr care se deschide curios către lume şi viaţă,
o sursă de la care mă alimentez cu energie şi tinereţe perpetuă. Eu mă raportez la elevul ideal,
la cel care vine la şcoală cu o minimă dorinţă de
a învăţa, care se deschide învăţăturii în toate formele ei. Nu cred defel în educaţia făcută cu forţa,
nu mă pot vedea pe mine în ipostaza unui torţionar care obligă pe cineva să înveţe, apelând la
mijloace de constrângere. Din păcate, mi se întâmplă să observ că există elevi şi părinţi care
cred că sarcina mea de profesor este să presez, să
oblig. Îmi pare rău pentru ei, consider complet
greşită această poziţionare. Cred cu tărie că darul
educaţiei şi-l ia numai cine merită. E o selecţie
naturală aici.
– Cât de mulţumită/nemulţumită sunteţi în
legătură cu locul ocupat de disciplinele socioumane în sistemul de învăţământ?
– Sunt mulţumită, nu am de ce să fiu nemulţumită. Până la urmă, lucrez într-un liceu umanist, cu elevi care manifestă deschidere faţă de
aceste discipline. Ceea ce contează este să-i captezi pe elevi, să transmiţi atitudini, criterii de dis-
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cernământ corecte, ceva ce să le fie cu adevărat
util în viaţă, un model etic. Foarte generoase sunt
disciplinele noastre, tocmai pentru că au legătură
directă cu viaţa. Ar fi absurd să spun că vreau mai
multe ore sau mai multă putere de presiune asupra elevilor (de exemplu teze, examene etc.).
Dacă am folosi eficient ceea ce avem ca resursă
de timp şi influenţă, ar fi pur şi simplu grozav.
Elevii trebuie să fie „cuceriţi”, iar disciplinele
noastre sunt foarte ofertante din acest punct de
vedere, pot stârni uşor curiozitatea. E de la sine
înţeles că nu mă aştept la minuni sau la lucruri
exagerate, la lecţii tocite de elevi care stau în poziţia de drepţi, nici la prioritizarea acestui segment de educaţie în raport cu altele din planurile
cadru. Mi-aş dori să rămân realistă în aşteptările
mele. La vârsta mea de acum, nu mai agreez exagerările, cu atât mai puţin aşteptările exagerate
de la sistem, de la elevi sau mai ştiu eu de la cine.
M-aş mulţumi cu lucruri mai simple: să captez
atenţia elevilor, să le deschid urechile, ochii şi
mintea, să le stârnesc interesul. Rezultatele de
felul acesta nu se văd nici în notele de 10, nici în
definiţiile recitate perfect. Sunt oarecum greu
perceptibile, dar nădăjduiesc că o să apară în
timp.
– Credeţi că vom rămâne marcaţi de acestă
pandemie? În ce mod?
– Când privesc astăzi spre societate şi constat că provocarea pandemică ne-a alienat pe toţi,
mi se întâmplă să simt situaţia aceasta ca pe un
eşec personal. În opinia mea, încrederea este
principalul liant al unei societăţi. Dacă nu avem
încredere, nu avem nimic. Comunitatea noastră
a intrat în această criză sanitară fără liantul încrederii, plină de suspiciuni inutile, iar pe parcursul
acestei crize s-au distrus şi ultimele umbre de încredere între oameni, precum şi încrederea oamenilor în instituţii. Ne-am descoperit
compromişi ca „noi”, aruncaţi într-un „eu” înstrăinat, înfricoşat, nesigur. Este foarte trist. Dar,
eu sunt o optimistă incurabilă. Provocarea
aceasta se va sfârşi într-o zi, ca atâtea altele din
istorie, iar oamenii vor avea resursele necesare
să se rezidească pe ei înşişi, să meargă înainte.
După ce vor înceta toate aceste zvârcoliri de conştiinţă care sunt camuflate în lupte „măreţe” pentru drepturi şi libertăţi, vom renaşte ca pasărea
Phoenix. Când vor lua sfârşit problemele, atunci
ne vom redresa şi comportamental. Păcat că nu
am găsit înţelepciunea necesară să facem ca lucrurile să fie mai puţin dureroase acum, când ne
confruntăm efectiv cu această situaţie delicată.
Împreună ne-ar fi fost mai bine decât singuri şi
în conflict. Seminţele anarhiei existau deja în societatea noastră, iar perioada aceasta doar le-a
făcut mai vizibile. O democraţie puternică are nevoie de oameni educaţi, de instituţii drepte, de
cinste, de încredere. Partea aceasta mi se pare cel
mai dificil de construit: sentimentul de noi pe
care ţi-l dă o societate funcţională. Aţi observat
că nu am spus re-construit, pentru că, din păcate,
nu am avut nici înainte aşa ceva, iar eu cred că
aceasta este marea noastră problemă. Nu ştiu
dacă pandemia ne-a adus probleme noi, mai curând cred că a făcut foarte vizibile problemele pe
care deja le aveam, ca indivizi şi ca societate. Am
primit o provocare radicală de a face schimbări,
iar schimbarea aceasta pleacă de la fiecare dintre
noi.
A consemnat Gianina BURUIANĂ
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Arte şi meserii
ndemnul vestit al lui Ion Heliade Rădulescu: „Scrieţi băieţi, numai scrieţi!” a avut un
ecou deosebit în secolul al
XIX-lea, rămânând până astăzi
cuvântul de ordine al gazetăriei autohtone. Începută sub
semnul elanurilor romantice
specifice acelor vremuri, presa din
ţara noastră a rămas până în zilele
noastre un domeniu de activitate deosebit de incitant.
Revistele şcolare au apărut încă
din secolul al XIX-lea în cadrul unor
şcoli din Transilvania, fiind încă de
la început un mijloc de conservare şi
de cultivare, în primul rând, a limbii
naţionale; de asemenea, revistele şcolare, încă de la început, erau expresia
unei modalităţi concrete de a asigura
o apropiere mai vizibilă între tinerii
studioşi şi punerea în evidenţă a specificului cultural.
În acest context, în anul 1834,
apare, la Blaj, prima revistă şcolară,
numită „Aurora”. Dintr-o informaţie
a vremii aflăm că, de cele mai multe
ori, revistele şcolare circulau în manuscris, dar, circulaţia acestora era
asigurată şi prin şapirografiere (o tehnică simplă, ieftină şi robustă; multe
şapirografe erau acţionate manual
printr-o manivelă, prin urmare nu necesitau electricitate). În a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
publicaţiile, în general, deci şi revistele şcolare au început să fie tipărite.
Cărturarii ardeleni, veniţi de peste
munţi în cele două ţări unite în 1859
într-una singură, au adus cu ei tiparniţe mai performante. Cei mai mulţi
dintre scriitorii români din secolele al
XIX-lea şi al XX-lea îşi leagă debutul literar de vreo revistă şcolară (G.
Coşbuc – „Virtus romana rediviva”;
chiar şi Mihai Eminescu: dacă acceptăm că Lăcrămioarele învăţăceilor
gimnazişti este o revistă-florilegiu).
Spiru Haret a introdus cu statut
de obligativitate, începând cu 1905,

Î

disciplina Reviste şcolare, iar perioada interbelică s-a caracterizat
printr-o dezvoltare impetuoasă a publicisticii şcolare. După 1945, însă,
cam 20 de ani, revistele şcolare intră
într-un con de umbră şi, mai ales în
obsedantul deceniu sunt înlocuite cu
gazetele de perete. Publicistica şcolară îşi recapătă statutul pe care îl merită încă din 1966: în următoarele
două decenii, în şcolile din ţară, apar
peste 700 de titluri.
După 1990, publicistica şcolară

de redactare şi de tehnoredactare, de
documentare şi de investigare; formarea unor atitudini de acceptare şi
respectare a adevărului şi a realităţii,
formarea conştiinţei de sine etc.
Din ce în ce mai multe unităţi
şcolare promovează în curriculumul
la decizia şcolii următoarele discipline opţionale: jurnalistică şcolară,
tehnici de redactare, tehnici de tehnoredactare, tehnici de documentare
şi de investigare, realizarea revistei
şcolii etc. Cele mai multe dintre li-

Revistele şcolare. Exemple
de bună practică (I)
se diversifică şi
se specializează
atât din punctul
de vedere al conţinutului cât şi al
ariei de adresare;
apar reviste: caleidoscop, beletristice, ştiinţifice, tehnice,
ştiinţifico-fantastice, umoristice, de atitudine, dar şi:
foi volante, trimestriale, semestriale,
anuale ori gimnaziale, liceale etc. Cei
peste 175 de ani de experienţă în domeniul revistelor şcolare sunt valorificaţi prin înfiinţarea unui concurs
naţional al revistelor şcolare, concurs
care funcţionează până azi (excepţie,
anul 2021).
Ca orice activitate şcolară, şi jurnalistica urmăreşte, cum e şi firesc,
dezvoltarea unor deprinderi, competenţe şi atitudini în rândul elevilor
precum şi atingerea unor finalităţi;
acestea ar putea fi formulate sintetic
astfel: cultivarea respectului pentru
cuvântul scris; dezvoltarea interesului pentru exprimarea corectă şi expresivă; dobândirea unor deprinderi

ceele din judeţ
iar în ultimii 1520 de ani şi şcolile gimnaziale
au creat o adevărată tradiţie în
ceea ce priveşte
jurnalismul şcolar, editând periodic
reviste
competitive,
care, nu de puţine ori, au câştigat numeroase premii şi distincţii la concursuri şi competiţii de profil.
Bineînţeles, fiind vorba de competiţii
şi concursuri, era nevoie de o sumă
de criterii care să fie respectate de
către toţi participanţii; aşa s-a creat
un cadru valoric unic, un adevărat regulament la care se raportează toţi
elevii şi profesorii care editează reviste şcolare. Concursul naţional de
reviste şcolare organizat de Ministerul Educaţiei promovează o serie de
criterii după care se face evaluarea,
asigurând, prin aplicarea acestora, caracterul unitar al activităţilor de jurnalistică şcolară din şcoli. Succint,
aceste criterii pot fi formulate astfel:
ilustrarea specificului şi a personali-

tăţii şcolii prin conţinutul revistei;
adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile de informare ale cititorilor; modul atractiv şi
original, ingenios chiar, de tratare a
subiectelor; utilizarea unui limbaj
adecvat vârstei elevilor şi cititorilor
potenţiali; ritmicitatea apariţiilor;
ilustrarea prin conţinut a specificului
local, zonal şi regional şi a obiceiurilor şi tradiţiilor, mediatizarea experimentelor naţionale/internaţionale
precum şi a personalităţilor locale şi
judeţene; cultivarea parteneriatului
şcolar; reflectarea problematicii
abordate de revistă în media locală
şi naţională; impactul revistei în
viaţa şi activitatea copiilor de vârstă
şcolară; dimensiunea europeană a
conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora.
Din raţiuni cunoscute, în 2021,
Ministerul Educaţiei nu a organizat
concursul de reviste şcolare, dar
„continuitatea” a fost asigurată de
către Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE), care a
organizat etapa naţională a Concursului de jurnalism şi reviste şcolare. Din fericire, ediţia din acest an
a numărat printre câştigători şi o revistă nemţeană: elevii de la Colegiul
Naţional Calistrat Hogaş din PiatraNeamţ şi-au adjudecat premiul I cu
revista „Adobiografiinţa”.
Aşadar, jurnalistica şcolară nemţeană şi-a dovedit valoarea perenă
prin obţinerea unor performanţe notabile şi în acest an!
(continuare în numărul viitor)
Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI
(N. R. – Cele două imagini reprezintă coperţile revistei „Adobiografiinţa” (nr. 42-43 şi nr. 44-45) cu
care Colegiul Naţional Calistrat
Hogaş Piatra-Neamţ a câştigat premiul I la Concursul de reviste şcolare
organizat în 2021 de FICE ROMÂNIA.)

Moment aniversar: Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 152 de ani
Profesori ai Colegiului Naţional „Petru Rareş”. Muncă, Succese, Performanţe
Şi profesoara de fizică Niculina Rotaru a avut
cuvinte de laudă la adresa autorilor. Admir puterea de
muncă şi dragostea pentru oamenii Rareşului pe care
au avut-o cei doi autori. Eu nu aş fi avut energia să
duc la capăt o asemenea carte. Probabil că motivaţia
a fost motorul care a permis să termine această
muncă migăloasă.
Gheorghe Ciorăscu, profesor de matematică, a
apreciat că autorii au făcut o radiografie a lucrurilor
frumoase care s-au petrecut în acest liceu, acoperind
o perioadă de peste 60 de ani. Le mulţumesc pentru
ajutorul acordat de-a lungul timpului şi pentru faptul
că m-au făcut să fiu mândru că sunt profesorul acestui liceu.
Sărbătoarea celor 152 de ani de atestare documentară a Colegiului Naţional „Petru Rareş” a mai
cuprins dezbateri, conferinţe, ateliere de lucru, Marşul rareşiştilor, Concursul Naţional Interdisciplinar
„Ioan Zgârciu”, ediţia a II-a, lansarea piesei de teatru
„Adjudecat”, comemorarea primilor directori, lansarea Anuarului Colegiului Naţional „Petru Rareş” şi a
revistei „Flori de munte”.

(urmare din pag. 7)
rofesoara de limba şi literatura română Luminiţa-Georgeta Vârlan a spus că această
carte a fost scrisă într-o atmosferă plină de
efervescenţă creatoare. Admiraţia faţă de
autori este necondiţionată. În această carte
se fixează un timp, un timp pe care cei doi
autori l-au decupat creând nişte portrete.
Autorii au aşezat acest timp într-un seif,
într-o bancă de comori. Ei mi-au luminat viaţa,
mi-au luminat sufletul, m-au zidit. Doamna Hirţe
a fost şi rămâne modelul meu moral, profesional,
familial şi mai cu seamă modelul unei femei excepţionale care s-a dedicat unui colectiv şi unui
liceu de prestigiu.
Profesoara de muzică Silvia Vais a felicitat
autorii şi s-a bucurat pentru această lansare care a
avut loc sub forma dialogului şi implicării active
a profesorilor din liceu. Sunt fericită că autorii nu
l-au uitat pe George Grigorică, profesor de excepţie care s-a bucurat de aprecierea unanimă a elevilor şi a cadrelor didactice.

P

Pag. 10

APOSTOLUL

decembrie 2021

Lecţia de istorie

Recurs la patrimoniu (X)
1936. Anul debutului, când Dinu Lipatti
a entuziasmat publicul din Germania
-a născut într-o familie de muzicieni amatori din Bucureşti,
naş de botez fiindu-i însuşi
George Enescu. La 4 ani, tânărul Lipatti interpreta, de pe genunchii mamei sale, primul
preludiu de Bach, învăţat după
ureche în timp ce-i asculta pe părinţii
săi cântându-l la pian şi vioară.
Elev strălucit al Floricăi Muzicescu, a fost admis la clasa de pian a
Academiei Regale de Muzică din Capitală.
La 16 ani câştigă Concursul de
vioară de la Paris, în al cărui juriu se
afla Rahmaninov, alt compozitor cu
nobilă ascendenţă românească. La
concursul internaţional de la Viena
din 1934 i s-a decernat doar premiul
al doilea, apreciere contestată de Alfred Cortot, care l-a invitat să-şi conDinu Lipatti (19 martie 1917,
tinue studiile la Ecole Nationale de
Bucureşti – 2 dec. 1950, Geneva)
Musique din Paris. Începându-şi cariera concertistică în anul 1936, în câţiva ani va fi unul dintre cei mai cunoscuţi pianişti europeni. S-a stabilit cu soţia sa, Madeleine, născută
Cantacuzino, în Geneva, unde, pe lângă activitatea concertistică, va preda
la Conservatorul din oraş. Acolo a aflat că este bolnav de leucemie. Tratamentul cu Cortizon, urmat cu ajutorul financiar venit din partea lui Yehudi
Menuhin, Igor Strawinski şi al fostului său profesor, Charles Munch, i-a
adus doar o ameliorare temporară. În ziua de 16 septembrie 1950 a susţinut
la Besancon ultimul său concert, încheiat cu o bucată de Bach. Se va stinge
din viaţă la Geneva, în 2 decembrie 1950, în vârstă de numai 33 de ani, regretat în unanimitate de marii compozitori şi interpreţi contemporani.

S

Arăta fragil şi mai vulnerabil; dar doar până începea să cânte... Brusc,
devenea o altă prezenţă: o anume sursă ascunsă inevitabil, o forţă ce îl
ghida indestructibil îl sprijineau să resimtă conotaţii şi subtilităţi de nuanţă
pe care nu le-aş fi putut niciodată percepe fără ajutorul lui...
Începând cu dinamica, cu energia aproape senzaţională a frazei de
deschidere a concertului, ţi-ar fi fost greu să-ţi imaginezi că era altceva
decât expresia unei sănătăţi robuste... Toţi am fost subjugaţi de personalitatea lui Lipatti: de lumea lui spirituală, de tandreţea şi modestia lui. A fost
ca şi cum toţi cei de faţă acolo eram prezentaţi unui sfânt în viaţă...
Violoncelistul Alexandr KOK, Orchestra Philarmonia din Londra

1940. Ştefan Lupaşcu este numit cercetător la
Centre National de la Recherche Scientifique,
la Secţiunea Epistemologie

Ştefan Lupaşcu (11 august 1900,
Bucureşti ‐ 7 oct. 1988, Paris)
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Se naşte la 11 august 1900 în
Bucureşti. Provine dintr-o familie de
boieri moldoveni, tatăl său fiind politician şi avocat. În 1916 ajunge în
Franţa, unde va trăi până la sfârşitul
vieţii. Între anii 1924 – 1927 studiază
filosofia, biologia şi fizica la Sorbona, obţinându-şi licenţa în 1928.
Publică la Paris primul şi singurul
său volum de poezii – Dehors.... Teza
de doctorat intitulată Du devenir logique et de l’affectivité, susţinută la
Sorbona, este publicată în 1935.
Cinci ani mai târziu publică în România Experienţa microfizică şi gândirea umană. În 1951 publică Le
principe d’antagonisme et la logique
de l’énergie – Prolégomènes à une
science de la contradiction. În paginile acestei cărţi îşi enunţă, pentru
prima dată, principiul antagonismu-

lui, pe bazele căruia fundamentează o logică non-aristotelică (a terţului inclus). În lumina noilor descoperiri ştiinţifice, procesul cunoaşterii trebuia
refondat din punct de vedere logic şi epistemologic. Lupaşcu pune în centrul
construcţiei sistemului său filosofic noţiunea de contradicţie, acordându-i
acesteia un rol predictiv esenţial, valorizând-o ca pe un dat intrinsec oricărei
achiziţii ştiinţifice şi ca pe un factor propulsor în progresul cunoaşterii. Cartea Les trois matières, publicată în 1960 îi aduce faimă şi cunoaştere internaţională. L’univers psychique îi aduce premiul Academiei Americane de
Arte şi Ştiinţe. Cu un an înaintea morţii, în 1987, devine membru fondator
al Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires.
În 1991 – a fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române.
Lupaşcu este cel mai mare gânditor al secolului al XX-lea şi lasă cu
mult în urma lui pe de-alde Sartre, Husserl, Merleau-Ponty şi alţi succesori
ai fenomenologiei, ori ai structuralismului.
Georges MATHIEU
Nu materia conţine o dialectică [...], ci dialectica este cea care creează
materia.
Ştefan LUPAŞCU – Logica dinamică a contradictoriului

1944. Constantin Brăiloiu a înfiinţat
la Geneva, Arhivele Internaţionale
de Muzică Populară
Născut în Bucureşti, în 13 august 1893, într-o familie aristocratică originară din Oltenia, cu rădăcini în neamul Brâncoveanu, a făcut studii muzicale la Bucureşti,Viena, Lausanne, Paris. După întoarcerea în ţară, în 1920,
împreună cu alţi compozitori, a pus bazele Societăţii Compozitorilor Români, pe care a prezidat-o între anii 1926 - 1943. În anul 1928, s-a alăturat
echipei sociologului Dimitrie Gusti, în mijlocul căreia a efectuat primele
studii de teren asupra folclorului român. A creat Arhivele Folclorului în cadrul Societăţii Compozitorilor Români, adunând circa 3.000 de cilindri de
fonograf, aproape 6.000 de melodii populare din 289 de sate şi înregistrând
1784 de cântece populare pe 851 de discuri. A creat o nouă disciplină teoretică, etnomuzicologia, prin acea inegalabilă şi originală metodă de cercetare a folclorului, publicată în 1931. Ca fondator al Catedrei de folclor a
Conservatorului din Bucureşti, a încercat să ridice prima generaţie de etnomuzicologi români, care au dat
ştiinţei universale personalităţi de
prestigiu autentic. Această amplă activitate practică a fost completată şi
fundamentată ştiinţific de o serie de
manuale de muzică (din anii 19351938) şi de numeroase culegeri tipărite pe teme la fel de variate ca şi diversitatea
ritmurilor,
scărilor
muzicale şi poeziilor cântate, ritualurilor funerare sau a creaţiilor muzicale colective. Stabilindu-se la
Geneva, a înfiinţat, şi aici, Arhivele
internaţionale de muzică populară.
Îşi consacră ultimii 15 ani din existenţa sa unei misiuni colosale: aceea
de a culege la Geneva înregistrări de
muzică populară din întreaga lume. A
fost ales membru corespondent al
Constantin Brăiloiu
Academiei Române, la 30 mai 1946.
(13 august 1893, Bucureşti ‐
În 20 decembrie 1958 moare la Ge20 decembrie 1958, Geneva)
neva. Institutul Naţional de Etnografie şi Folclor din Bucureşti poartă
numele lui Constantin Brăiloiu, etnomuzicolog, compozitor şi critic muzical.
Folclorul muzical este o ştiinţă care îşi caută încă legile... Oricum vom
părăsi adeseori, vrând-nevrând, tărâmul muzicii, intrând pe al ştiinţelor
anexe: fie estetica, fie filologia, fie oricare alta. Indiferent de loc, de timp
şi de condiţiile în care se naşte muzica, ea se bazează pe un fel de ordine a
lucrurilor, care nu poate fi schimbată. (Constantin BRĂILOIU)

APOSTOLUL

Red.

Pag. 11

Şcoala nemţeană, azi

Caleidoscop de activităţi retrospective
umărul trecut al revistei Apostolul a găzduit o prezentare a Ofertei de
programe de formare a Casei Corpului Didactic Neamţ, lucru ce ne
obligă cumva să aducem în atenţia cititorilor şi acţiunile din domeniul
activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale, derulate în lunile noiembrie
şi decembrie.
Sub coordonarea doamnei profesor metodist, Gabriela Livia Curpanaru, Casa Corpului Didactic Neamţ a organizat în perioada 22 – 26
noiembrie 2021, a X-a ediţie a Festivalului Naţional al Şanselor Tale,
activitate inclusă în „Săptămâna Educaţiei Globale”. Activităţile s-au derulat
în sistem online, pe ZOOM. Fie că au fost ateliere de lucru, sesiuni de informare sau workshop-uri, acestea s-au adresat personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar şi angajaţilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
Bucurându-se de o participare numeroasă, activităţile derulate sub egida Anul
european pentru accesul tuturor la educaţie, au avut următoarele denumiri:
– Educaţie pentru sănătate în contextul COVID-19 – bune practici în şcolile din România şi în şcolile din Europa (Workshop)
– Informare privind cursurile organizate în cadrul proiectelor „Progres
prin educaţie” şi: „Consiliere si Competente Interdisciplinare” (Sesiuni de informare)
– Testare pilot platforma e-learning dezvoltată în cadrul proiectului Craft
(Ateliere de lucru)
O altă activitate de amploare, coordonată de bibliotecar Ana Macovei a
atras 20 scoli partenere din judeţul Neamt http://www.ccdneamt.ro/new/2021/
11/drepturile-copilului-in-operele-literare-scolare/ şi 14 şcoli din judeţul
Mureş, coordonate de Casa Corpului Didactic Mureş https://www.
ccdmures.ro/activitate_metodica_11.2021.pdf. Această activitate, denumită
Drepturile copilului în operele literare şcolare, aducea în prim plan, prin intermediul unei bibliografii şi a unei webgrafii, opere literare cunoscute. Elevii
erau invitaţi să citească de la biblioteca şcolii, sau on line, la alegere, 15 cărţi
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şi să descopere personaje cărora le sunt încălcate sau respectate, drepturile.
Parcurgând o carte la alegere, din bibliografia sau webgrafia tematică şi bazându-se pe softul educaţionale în format ppt Drepturile copilului în operele
literare şcolare, elevii au completat o fişă de feedback în care au precizat titlul
cărţii citite şi care este dreptul cel mai important pentru ei. Activitatea metodică
s-a derulat online în perioada 7-22 noiembrie 2021, cu sprijinul grupului
Whatsapp Bib CCD şi Bib Neamţ. Cu ajutorul aceluiaşi grup, în perioada
5-30 noiembrie 2021, s-a derulat online, activitatea culturală Sărbătoriţii
lunii: Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu şi Liviu Rebreanu
http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/sarbatoritii-lunii-mihail-sadoveanu-vasile-voiculescu-si-liviu-rebreanu/, activitate menită să vină în sprijinul profesorilor de Limba română.
Sărbătorirea Zilei Naţionale a României a însemnat mobilizarea întregii
echipe a Casei Corpului Didactic Neamţ în ceea ce priveşte munca de cercetare
documentară finalizată cu selectarea celor mai relevante materiale metodice
destinate să vină în sprijinul profesorilor de istorie şi a elevilor. Purtând denumirea 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, activitatea metodică a pus
la dispoziţia celor 35 de şcoli partenere nemţene http://www.ccdneamt.ro/
new/2021/11/activitate-metodica-1-decembrie-ziua-nationala-a-romaniei/ o
webgrafie şi o bibliografie tematică, o prezentare ppt cu derularea evenimentelor premergătoare Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 şi o fişă de feedback
ce se adresa elevilor.
Finalul lunii decembrie va reprezenta pregătirea altor două evenimente,
unul metodic iar celălalt cultural, ce poartă denumirile Şcoala şi comunitatea
o echipă (activitate metodică) şi: Colinde, colinde (activitate culturală de creare
de webgrafii tematice-resurse pentru profesorii pentru învăţământul primar).
Ambele activităţi se vor prezenta online şi aşteaptă participarea cât mai multor
cadre didactice.
Director CCD NEAMŢ, prof. Gabriela BANU

Competenţele cheie dobândite la gimnaziu facilitează integrarea tânărului în liceu?
vând în vedere faptul că şcoala românească
actuală trebuie să pregătească şi să formeze
cetăţeni pentru societatea viitoarelor decenii,
noul curriculum naţional pentru clasele VVIII trebuie să contribuie în mod real la formarea unui absolvent de gimnaziu care să
răspundă aspiraţiilor modelate de cultură, nevoilor sociale, globalizării şi, implicit, necesităţilor de recunoaştere a achiziţiilor dobândite în
diverse sisteme educaţionale.
Încercând adecvarea şcolii la caracteristicile
pieţei muncii şi optimizarea educaţiei la nivel european, un grup de lucru din cadrul Comisiei Europene a redactat şi promovat în anul 2006 un
document care îşi propune să ofere un profil de formare european structurat pe baza a opt competenţe
cheie: comunicare în limba maternă, comunicare în
limbi străine, competenţe matematice şi competenţe
de bază în ştiinţe şi tehnologii, competenţa digitală,
a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit
de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. Acestea au fost adaptate noilor nevoi
ale societăţii, printr-o nouă recomandare europeană
din mai 2018.
Profilul de formare este constituit din aşteptările recunoscute pe plan social de la absolventul diferitelor niveluri de învăţământ. Realizarea
profilului de formare al absolventului porneşte de
la anumite prevederi legislative referitoare la idealul
educaţional şi la finalităţile învăţământului preuniversitar, de la documente de politică educaţională,
precum şi de la caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. Astfel, profilul de formare al absolventului
constituie de fapt o componentă reglatoare a
Curriculumului naţional în sensul că stabileşte competenţele care urmează să fie dobândite de către absolventul unui ciclu de învăţământ. Pornind de la
profilul de formare, se pune întrebarea care sunt domeniile/ disciplinele prin studiul cărora elevii pot
dobândi, la finalul gimnaziului, profilul de formare
anticipat, astfel încât să se integreze mult mai uşor
în ciclul liceal şi să urmeze o calificare adecvată
propriilor cerinţe.
Profilul de formare al absolventului a derivat
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din documentul Comisiei Europene referitor la
competenţele cheie pe trei niveluri de achiziţie (elementar, funcţional şi dezvoltat), pornind de la descrierile competenţelor cheie.
La o primă analiză, observăm că domeniile de
interes ale celor opt competenţe indică atât perspective academice (discipline din curriculumul tradiţional: limba maternă, limbi străine, matematică,
ştiinţe şi tehnologii), regrupări ale disciplinelor „clasice” (studii sociale, cultură civică, educaţie morală), o „noutate” devenită aproape componenta
trunchiului comun (informatică şi TIC), precum şi
dimensiuni inovative în structurarea curriculară:
metacogniţia şi antreprenoriatul. Structurarea celor
opt competenţe cheie se realizează la intersecţia mai
multor paradigme educative, altfel spus, setul combină decupaje academice şi domenii noi, cărora li
se adaugă perspective inter şi transdisciplinare.
O lectură superficială a competenţelor cheie
ne-ar putea duce la concluzia că acestea par a fi greu
de atins şi dezvoltat la clasă, mai ales într-un sistem
în care sunt predate discipline şcolare organizate în
stil clasic de către profesori formaţi monodisciplinar. În spiritul Recomandării europene, disciplinele
tradiţionale pot deveni instrumentele de lucru, bază
de operare pentru formarea competenţelor cheie.
Astfel, ca profesor îmi pot pune întrebări de tipul:
cum pot eu în cadrul disciplinei pe care o predau
(disciplina X) să contribui la dezvoltarea fiecărei
competenţe cheie? Pot facilita învăţarea dincolo de
manual, de auxiliarul didactic, dincolo de exemplul
standard, dincolo de taxonomie, către instrumentalizarea disciplinei mele, astfel încât să fie funcţională pentru nevoile elevului în diverse medii
socio-profesionale (acasă, la şcoală, la un viitor loc
de muncă, în societate, în timpul liber etc.)? În calitate de profesor, format monodisciplinar, aş putea
să transfer „predarea disciplinei” într-un set de contexte, concepte şi metodologii care îl spijină pe elev
să-şi formeze competenţele cheie. Trebuie doar să
caut răspunsuri la întrebarea: de ce fac ceea ce fac
la clasă? Răspunsul poate veni folosind ca ţintă a
învăţării chiar competenţele cheie: pentru a dezvolta
competenţa de comunicare într-un anume fel, com-
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petenţa digitală altfel, antreprenoriatul într-un
anume mod etc. Ca profesor format monodisciplinar învăţ să fac progresiv deschideri transdisciplinare inspirate de setul competenţelor cheie.
Cu siguranţă că fiecare disciplină de studiu
poate viza în mod privilegiat o competenţă-cheie
(de exemplu, competenţa de comunicare în limbă
străină vizată de disciplinele de limbi moderne), însă
abordarea propusă de Recomandarea europeană este
aceea că nicio competenţă-cheie nu se poate dezvolta izolat. Prin urmare, ignorarea altor competenţe, ca nefiind specifice disciplinei pe care o
predau reprezintă o practică didactică neproductivă,
care subminează şi oportunităţile deosebite metodologice prin suprapunerea şi întrepătrunderea unei
competenţe-cheie cu celelalte. De exemplu, în cazul
comunicării în limbi străine, programa de limbă modernă asumă în mod explicit contribuţii la dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi (prin
aspectele strategice şi de reflexivitate), competenţei
digitale (implicarea TIC în competenţele de comunicare), competenţei sociale şi civice (antrenarea
achiziţiilor sociale şi civice prin dialog, interacţiuni,
jocuri de rol), competenţei de sensibilizare şi exprimare culturală (prin valorificarea componentelor
culturale). Prin toate aceste abordări sunt dezvoltate
toate aceste competenţe-cheie, iar comunicarea în
limba străină are un cadru adecvat de dezvoltare.
Profesorul învaţă să valorizeze o serie de contexte reale, care prin caracterul lor integrat apropie
disciplina predată de perspectiva pragmatică a competenţelor cheie, să conecteze demersul didactic la
alte discipline şcolare şi la experienţele de învăţare
ale elevilor, să proiecteze activităţi „în mozaic” care
combină într-o manieră articulată componente din
mai multe competenţe cheie, realizând astfel deschideri transdisciplinare în cadrul unui demers didactic ce aparţine de fapt disciplinei în care este
specializat etc.
Într-un asemenea context, absolventul de gimnaziu va şti ce profil/specializare să îşi aleagă pentru
liceu, vizând clar parcursul socio-profesional pe
care îl va urma.
Dr. Mihai FLOROAIA

decembrie 2021
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Loredana Mitrea: „Ca profesor trebuie să‐ţi adaptezi
metodele şi resursele la potenţialul elevilor”
Profesor titular de limba franceză la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, doamna Loredana Mitrea
cumulează o multitudine de responsabilităţi la nivelul acestei instituţii şi nu numai: consilier educativ,
responsabil al Comisiei SNAC (Strategia Naţională de Acţiuni Comunitate), membru în Consiliul
Consultativ al disciplinei limba franceză din cadrul ISJ Neamţ, membru al Asociaţiei Române a Profesorilor de Franceză, formator/evaluator DELF certificat Sèvres, profesor evaluator pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN), profesor metodist, mentor. Este şi autoarea a numeroase
cărţi cu tematică metodico-ştiinţifică printre care: „Communiquer en français à travers le sport”,
„Testez votre français”, „Dictionnaire du sport” şi a altor publicaţii.
Ne-aţi putea povesti care este geneza acestei pasiuni pe viaţă pentru limba franceză?
– A fost dragoste la prima vedere.
Odată cu primele lecţii de limba franceză,
pe când eram în clasa a V-a, am descoperit
muzicalitatea acesteia, eleganţa sa şi mi-am
dorit să o vorbesc fluent. E foarte adevărat
că la atingerea scopului au contribuit şi dragile
mele profesoare din gimnaziu şi liceu. Nu aveam
acces la documente video sau audio, dar învăţam
multe cântecele şi poezii, ceea ce făcea ca ora de
franceză să fie una dintre cele mai frumoase.
– Sunteţi autoarea unor publicaţii metodicoştiinţifice de mare valoare. Ce a presupus asta?
– Vine vremea când acumulezi la catedră o
experienţă pe care doreşti să o împărtăşeşti, atât
colegilor profesori, cât şi unui număr cât mai
mare de elevi. Pentru lucrarea de obţinere a gradului I, am cercetat metode de predare a limbii
franceze elevilor din licee vocaţionale sportive,
descoperind multe lucruri interesante şi utile. Aşa
că le-am publicat într-o carte ce ar putea să folosească şi altora: „Communiquer en français à travers le sport”. Celelalte două publicaţii, „Testez
votre français” şi „Dictionnaire du sport” au fost
gândite pentru a-i ajuta pe elevii interesaţi de
sport să progreseze la limba franceză, să dobândească nişte competenţe reale de comunicare.
– Tocmai s-au încheiat activităţile aniversării a 152 de ani de existenţă a Colegiului Naţional
„Petru Rareş”. Cum vă simţiţi ca parte a acestei
comunităţi?
– M-am integrat foarte uşor în familia Rareşului. Urc de fiecare dată cu mândrie scările sale
impunătoare şi mă bucur de o colaborare excelentă cu nişte colegi creativi, empatici, competitivi, alături de care ştiu că pot muta munţii din
loc. Colegiul Naţional „Petru Rareş” e un loc
unde se poate evolua pentru că direcţiunea liceului îi dă fiecăruia spaţiul de a se dezvolta. E foarte
important să ştii că eşti sprijinit, că poţi avea iniţiativă.
– Aţi fost printre organizatorii manifestărilor
aniversare de 152 ani. Ce misiune aţi avut dvs.?
– În fiecare an, ziua liceului este mult aştep-
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tată, atât de elevi, cât şi de profesori pentru că
atunci avem cu toţii ocazia să proiectăm şi să realizăm activităţi diferite de ceea ce lucrăm zilnic
la ore. Este un entuziasm general care începe cu
mult înainte de 27 noiembrie şi culminează cu satisfacţia de a împleti istoria şcolii cu cea personală şi profesională.
Aniversarea celor 152 ani a avut o puternică
latură spirituală marcată de comemorarea primilor directori ai liceului şi de defilarea cu torţe, dar
a inclus şi manifestări artistice, culturale, sportive
şi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe şi workshopuri, piesă de teatru, expoziţii, concursuri.
Misiunea mea a fost, în primul rând, de a colecta toate activităţile gândite de colegi şi de a
concepe un program unitar. În plus, am participat
la organizarea acţiunilor catedrei de limba franceză care, anul acesta au fost deosebite. Ca de fiecare dată, am colaborat impecabil cu elevii din
Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE).
– Aţi avut un oaspete important în persoana
pedagogului francez Hugues Denisot...
– Ideea de a-l invita pe profesorul Hugues
Denisot a aparţinut celei care reprezintă sufletul
limbii franceze în judeţul nostru, prof. Cristina
Grigori. S-a dovedit o alegere inspirată de a sărbători şi Ziua Profesorului de Franceză pentru că
a reuşit, în doar două zile, să creeze magie. Un
atelier de teatru cu elevi de nivelul A1, la finalul
căruia copiii au jucat două versiuni ale poveştii
„Albă ca Zăpada”, una clasică şi una modernă.
Un atelier de artă contemporană cu elevi de nivelul B1 ce a abordat tehnici de lucru inovative şi
care a avut ca produs o expoziţie a copiilor. O
conferinţă Zoom care a ţinut participanţii cu sufletul la gură, despre documentul video în ora de
franceză. În plus, un atelier de formare pentru
profesori ce a presupus integrarea teoriei inteligenţelor multiple în predarea limbii franceze. Un
regal pedagogic!
– În calitate de consilier educativ, cum aţi
caracteriza colaborarea cu Consiliul Şcolar al
Elevilor?
– Despre Consiliul Şcolar al Elevilor din
CNPR vorbesc întotdeauna cu mândrie. Un grup

unit, inovativ şi responsabil care scrie
istorie la fiecare
mandat. Tinerii din
Biroul Executiv sunt
în preajma noastră
mereu, uneori anticipând situaţiile la care
ar putea fi de folos.
Şi mă refer în principal la organizarea activităţilor
extraşcolare. Fireşte, îşi
reprezintă colegii în
orice problemă, însă
atunci când e nevoie de a pune în mişcare voluntari, maşinăria CŞE nu dă greş. Au şi ei motorul
lor. Se numeşte Robert Băltog, acum student la
Facultatea de Ştiinţe Politice, un tânăr cu inimă
de rareşist.
– Ce s-ar putea face pentru sporirea interesului elevilor pentru limba franceză?
– Anul acesta avem patru grupe de DELF la
„Petru Rareş”, ceea ce demonstrează că interesul
pentru limba franceză e foarte mare, dar fiind studiată ca limbă secundară, trebuie susţinută motivaţia elevilor pentru a o aprofunda. E nevoie de
contactul direct cu vorbitori nativi prin proiecte
ce presupun schimbul de experienţă, prin invitaţi
francofoni care să interacţioneze cu elevii în moduri diferite (artă, muzică, literatură, sport etc.),
în funcţie de interesul acestora. Cert este că trebuie depăşită graniţa orei şi a clasei.
– Am observat în activitatea dvs. o preocupare intensă pentru sport. De unde provine?
– În primii 12 ani din carieră am predat la Liceul cu Program Sportiv din Piatra-Neamţ. Ca
profesor de liceu vocaţional, chiar dacă predai
teorie, îţi adaptezi metodele şi resursele la potenţialul elevilor şi la preocupările acestora. Aşa că
mare parte din cercetarea pe care am realizat-o în
domeniul didactici limbii franceze i-a avut ca
reper pe sportivi. E un subiect fascinant şi inepuizabil, cu o puternică dimensiune culturală şi care
poate fi abordat la orice nivel.
Sportul este un subiect ce poate fi luat în calcul de metoda acţională – o abordare care aduce
în plus noţiunea de „sarcină” de îndeplinit în
multiplele situaţii cu care elevul se va confrunta
în viaţa socială. Ea aduce autenticitate prin aceea
că presupune nu numai comunicarea cu celălalt,
dar şi acţionarea împreună cu acesta în limba
străină.
– Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la sistemul actual de învăţământ?
– Sistemul de învăţământ este într-o continuă
schimbare, ceea ce nu e neapărat un aspect negativ, dacă scopul transformărilor este de a îmbunătăţi calitatea actului educaţional. Se modifică,
însă, prea des şi prea mult fără a se solicita părerea celor direct interesaţi: elevii, părinţii, cadrele
didactice. Lipsa continuităţii antrenează o instabilitate pe care nu ne-o dorim.
Pe de altă parte, nu înţeleg de ce sistemul
acesta nu e niciodată pregătit cu resursele potrivite, în timp ce în alte ţări, dotările mereu actualizate îi provoacă pe actanţii sistemului să se
perfecţioneze şi să fie tot timpul la înălţime. Din
fericire, eu predau la un liceu care are ca prioritate asigurarea tuturor condiţiilor pentru un învăţământ de calitate, însă nu este la fel în toate
şcolile.
A consemnat Gianina BURUIANĂ

decembrie 2021
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Arte şi meserii

Cu pietreanul Daniel Ioan Tătaru
despre viaţa de matematician în State
Matematicianul Daniel Ioan Tătaru s-a născut pe 6 mai 1967, la Piatra-Neamţ. A absolvit
Liceul „Petru Rareş” (1985) şi Facultatea de Matematică din Iaşi (1990), cu o lucrare despre
ecuaţiile Hamilton-Jacobi în spaţii Banach, distinsă cu Premiul „Gheorghe Ţiţeica” al Academiei Române de Ştiinţe (1994). Din 1992 este profesor universitar doctor.
S-a remarcat la olimpiadele internaţionale (Premiul I la Praga, 1984, şi Helsinki, 1985). A
plecat în S.U.A., acolo unde a predat ştiinţele matematice la mai multe universităţi, parcurgând
ierarhia universitară. În prezent, este profesor de matematică la Universitatea Berkeley din
California.
Societatea Americană de Matematică i-a acordat „Böcher Memorial Prize” (2002).
Este membru de onoare al Institutului de Matematică al Academiei Române de Ştiinţe
(2004).
A fost selectionat ca cercetător al Fundaţiei „Simons” în 2013, iniţial pentru următorii cinci
ani, şi apoi pentru încă cinci ani. Anul următor a fost primit în Academia Americană de Arte
şi Ştiinţe din Statele Unite, iar în 2019, în Academia Europeană de Arte şi Ştiinţe.
Este Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ, titlu acordat în 2013.

Rădăcinile
Stimate Domn, cam aceste lucruri se
ştiu, de către oamenii care nu v-au cunoscut până la plecarea Dumneavoastră
spre America. Să începem cu „rădăcinile”. Nu cu cele pătrate. Cu cele pe care
americanii le numesc „roots”. Primii
paşi într-ale matematicii cine vi i-a îndrumat? Cine v-a deschis apetitul?
– Bunica de pe mamă a făcut facultatea la
Iaşi, chiar înainte să înceapă războiul, aşa a
ajuns profesoară de matematică în satul unde a
trăit ea, în Boteşti, cam la 20 km de Suceava.
În copilărie am petrecut mult timp cu bunicii şi
ea a fost cea care m-a învăţat.
– Aţi trăit în mediul rural?
– Părinţii mei au trăit în Piatra-Neamţ, o
parte din anii de grădiniţă şi vacanţele le-am petrecut la ţară.
– Cum găsiţi acum lumea satului?
– Ultima dată am ajuns pe acolo acum câţiva
ani. Pe scurt, impresia mea a fost că satul românesc este în schimbare.
– Despre şcoala primară şi liceală, ce puteţi spune?
– La şcoala primară, cu ajutorul bunicii, am
descoperit Gazetele matematice, acele reviste
de care probabil vă amintiţi, unde rezolvam
problemele şi trimiteam în plic rezolvările. Alte
amintiri dragi sunt olimpiadele, care mă motivau să învăţ cât mai mult.

–

Despre Profesorul Gheorghe
Dumitreasa şi prima
alegere: Iaşiul în locul
Bucureştiului
– Ce vă amintiţi din anii de liceu?
– Profesorul care m-a ajutat cel mai mult
în perioada adolescentină, este domnul profesor
Gheorghe Dumitreasa, de la liceul „Petru
Rareş”. Era puţin sever şi foarte exigent, dar un
profesor genial. Cu dânsul am reuşit să ajung la
olimpiadele internaţionale. Astfel, trimestrele
din primăvară a tuturor claselor de la liceu
le-am petrecut la Bucureşti. Făceam un fel de
„cantonament al matematicii”, unde aveam
acces la orice fel de informaţii despre această
disciplină, şi unde orele erau susţinute de pro-
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fesori universitari.
– Anii de studenţie?
– Sincer, mie
nu mi-a plăcut să locuiesc în Bucureşti.
În clasa a XII-a, eu
mă gândeam totuşi,
să merg la facultate
la Bucureşti, însă
domnul profesor
Dumitreasa mi-a
prezentat varianta
Iaşiului. Am mers
împreună la Iaşi,
unde am făcut cunoştinţă cu domnul profesor Viorel Barbu, care
la acea vreme era rector la Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”. Ulterior, dânsul mi-a devenit îndrumător.

Profesorul Viorel Barbu,
omul determinant pentru
viitoarea carieră
în domeniul cercetării
– Aşadar am ales să rămân la Iaşi, acesta
fiind un oraş mult mai calm, mai liniştit faţă de
vuietul Capitalei.
Armata am făcut-o înainte de admitere, iar
domnul profesor Eugen Popa, un alt dascăl de
la Iaşi, mi-a dat cărţi să citesc pentru a veni din
armată pregătit. Cărţile conţineau material cam
pâna la nivelul anului trei de facultate, bineînţeles numai în anumite direcţii.
Partea mai importantă
a anilor de studenţie a început în anul doi, când am
luat un curs cu domnul profesor Barbu, şi cam la vremea aceea a devenit el
îndrumătorul meu.
Încă un amănunt important, pe la începutul secolului XX, un ieşean pe
nume Alexandru Miller,
care s-a întors din Germania după doctorat, a fondat
o bibliotecă de matematică
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la Iaşi, care la ora respectivă era una din cele
mai dotate biblioteci de matematică din ţară.
Cei de la universitate mi-au oferit accesul la
această bibliotecă, asta fiind una din promisiunile lor. În mod normal, studenţii nu aveau
acces în acea bibliotecă, poate doar cei mai buni
studenţi din anii trei-patru.
Revenind la domnul profesor Barbu, la un
moment dat acesta m-a invitat la seminarul lui,
unde mi-a dat sarcina să ţin o prezentare în faţa mai
multor profesori. Evident emoţiile au fost mari, dar
în final nu a fost ceva foarte greu de făcut. Din acel
moment a început să lucreze cu mine.
– Dânsul a văzut calităţile pe care le aveţi
şi a continuat să vă îndrume într-un alt mod
decât o făcea cu un student oarecare.
– Pot să vă spun că problemele pe care mi
le-a sugerat au fost absolut superbe. Când sugerezi probleme unui student, urmăreşti câteva
scopuri: vrei să înveţe ceva, vrei să fie ceva care
este foarte aproape de cercetarea curentă şi să
fie o problemă deschisă. Aceste lucruri le-am
realizat după ce am devenit şi eu la rândul meu
îndrumător. Domnul profesor Barbu m-a tratat
ca pe un student în doctorat.
Acum totul pare trivial, avem acces la toate
informaţiile posibile, însă la acea vreme lucrurile erau extrem de închise. Şi ca matematician
din România, accesul la ce se producea în acel
moment în lume era foarte dificil. În nici un caz
nu te puteai baza pe reviste, pentru că ele aveau
o întârziere de trei-patru ani între momentul
producerii unei lucrări şi momentul publicării,
şi nici măcar nu le aveam pe toate la Iaşi. Singurul fel de a avea informaţia la zi era prin
conexiuni personale, iar domnul profesor Barbu
era sursa acestor informaţii.

Începe experienţa
americană a matematicianului
Daniel Tătaru
– Cum a fost cu plecarea în State?
– Facultatea am terminat-o în 1990. Lucrul
interesant este că am terminat după Revoluţie.
Înainte de aceasta, perspectiva care mi se deschidea nu era una foarte bună. Erau acele repartiţii.
La început te repartizau ca profesor într-un sat,
pentru că oraşele erau blocate. Însă, la câteva
zile de la Revoluţie, domnul Barbu mă cheamă
la Iaşi să completez câteva formulare şi îmi
spune că voi pleca în America, pentru un program de doctorat. Nu aveam idee în ce mă bag.
Îmi puneam multe întrebări, dar eram foarte entuziasmat.

Doctorat, 1990
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Arte şi meserii

Cu pietreanul Daniel Ioan Tătaru
despre viaţa de matematician în State
fost momentul care mi-a schimbat viaţa.
Când am terminat facultatea la Iaşi, mă vedeam deja profesor şi când m-am dus ca
student în doctorat în Virginia, am fost
şocat să văd că am primit la un curs, teme.
Acolo am avut noroc de doi îndrumători
foarte simpatici, soţ şi soţie, el italian şi ea
poloneză, Roberto Triggiani şi Irena Lasiecka.
Programul de doctorat a fost pe matematici aplicate, tema de teză am găsit-o singur, dar cei doi
m-au îndrumat în direcţii noi, să nu mă plafonez,
să caut mereu subiecte noi şi interesante.
Am terminat doctoratul foarte rapid, după
doi ani de doctorat, pentru că unele cursuri au
fost echivalate cu ce am făcut în România, la facultate. Când am ajuns în State, planul meu glorios era să mă întorc acasă după ce termin repede
cu doctoratul. Aveam o poziţie de preparator la
Iaşi care fusese nou inventată pentru viitori doctoranzi.
Bineînţeles că după ce am stat doi ani în
America, mi-am dat seama ce oportunităţi sunt
acolo. Cei doi îndrumători m-au încurajat să
rămân şi să aplic pentru o poziţie. Am aplicat în
patruzeci de locuri, iar ofertele au venit de la treizeci şi a trebuit să aleg. Aici am avut un moment
complicat, pentru că trebuia să pun totul în balanţă şi să o aleg pe cea mai bună. Interesant este
faptul că nu am primit ofertă de la universitatea
unde sunt acum, mai exact Universitatea Berkeley din California.
Am ales Northwestern University, în Chicago, o universitate mai mică, privată. A fost o
alegere bună, un loc cu condiţii foarte bune de
lucru, un loc unde să îmi găsesc singur direcţia.
Am scris şi cu Irena două lucrări, dar preferam
să lucrez singur.
La Northwestern am început direct ca asistent, după patru ani am devenit profesor asociat,
după alţi trei ani am devenit profesor plin. M-au
promovat rapid pentru că voiau să mă ţină acolo.
În timpul şederii mele la Northwestern, am mai
petrecut şi doi ani la Princeton. Cei de acolo au
încercat şi ei să mă recruteze, dar nu am vrut să
rămân. Însă perioada de la Princeton mi-a deschis noi drumuri.
– Ce mai putea fi nou pentru Daniel Tătaru?
– Matematica este foarte mare, chiar dacă o
împarţi în zece direcţii principale, fiecare direcţie
este şi ea împărţită la rândul ei. Este important
să avem o privire din ansamblu.

A

Despre două sisteme
de învăţământ diferite
– Dumneavoastră apăreţi foarte puţin în
spaţiul public, probabil şi din cauza faptului că
nu aveţi timp, dar intuiesc că sunteţi şi o fire mai
retrasă.
– Da, nu îmi place să fac chestii publice, de
obicei refuz când cineva îmi cere să dau un interviu, dar un plus pentru voi este faptul că sunteţi din Piatra-Neamţ.
– Ne simţim privilegiaţi şi vă mulţumim!
Care ar fi diferenţele între sistemele de învăţământ de la noi şi din State?
– Sistemul de învăţământ de la noi este puţin
în flux. Dar dacă e să vorbim de perioada în care
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am învăţat eu, să ştiţi că se făcea şcoală bună în
ţară. La nivel de matematică, ce făceam la liceu
era la nivel competitiv cu cele mai bune şcoli din
America, unde nu sunt multe şcoli de profil. Cursurile care se făceau la noi în anul întâi de facultate,

2018

acolo se făceau în anul trei. O diferenţă ar fi că
aici cursurile erau toate obligatorii, în timp ce
dincolo studentul îşi alegea din primul an ce cursuri
să facă.
– La noi există opinia că inteligenţa americană este adunată de pe întreaga planetă. Fără
oamenii de ştiinţă de alte naţionalităţi, ştiinţa din
State ar fi mult diminuată. Este aceasta o prejudecată?
– Poate în anumite domenii au recrutat din
toată lumea, dar pentru matematică, care este o
ştiinţă fundamentală şi cercetarea nu are întotdeauna aplicaţii imediate, este mai mult o chestie
de oportunităţi. Matematicienii s-au dus unde au
avut oportunităţi mai bune de muncă, de cercetare, lucruri pe care America le oferă.
– Cunoaşteţi americani care sunt matematicieni de vârf?
– Dacă vreţi nişte numere, uitaţi-vă la studenţii care ajung la doctorat în matematică. Este
o diferenţă între universităţile private şi cele publice. La cele private, pot în jur de 60% să fie
străini, iar restul americani, la cele publice e invers.

Omul Daniel Tătaru din
afara sferei ştiinţifice.
Amintiri din copilărie
– Ce vă place să faceţi în timpul liber aici,
în vacanţă?
– Îmi place să mă întâlnesc cu prieteni din
timpul liceului, îmi ajut părinţii şi mai fac sport.
– Mă gândesc că fiind matematician, aveţi
viaţa mai riguros structurată faţă, dacă e să
comparăm, de un scriitor, care, prin firea sa, este
mai boem. E adevărat?
– Sincer, sunt un om al acţiunii. Dacă mă
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întreabă cineva ce fac în timpul liber, mă gândesc că eu timpul liber nu prea îl am. Mereu am
ceva de făcut. Printre altele, sportul îmi ocupă o
parte din timpul liber, mai exact fotbalul, mersul
cu bicicleta, iar acum, acasă, am mai jucat şi
ceva tenis de câmp. Sunt şi un jucător pasionat
de bridge.
– Aţi jucat tenis în copilărie, în studenţie?
– Când eram copil, m-am dus, ca toţi de
vârsta mea, la Casa Pionerului şi am vrut să mă
înscriu la clubul de şah, dar m-au pus la tenis.
Am stat un an la tenisul de câmp, după care m-am
mutat la tenis de masă.
Rămânând la anii copilăriei, îmi amintesc
de Muzeul de Ştiinţe Naturale, care este în apropierea casei alor mei. Noi, copiii, mergeam pe
Cozla şi căutam pietricele mai speciale, pe care,
mai apoi, le duceam la Muzeu. Cei de acolo le
primeau şi, în schimb, aveam voie să intrăm pe
gratis. Cu siguranţă nu erau acele pietricele importante pentru ei, dar, astfel, ne încurajau să le
trecem pragul.

Despre tineri şi pasiunile
adevărate ale vieţii
fiecăruia dintre ei
– Cum e educat copilul american?
– Nu e diferită educaţia copilului american,
faţă de copilul român. Timpul liber este mai
mare la copiii de aici, timpul liber al copiilor
americani este puţin mai structurat.
– Cum vi se pare ideea şcolii on-line faţă
de şcoala fizică?
– Clar e mai bun contactul direct. În pandemie ne-am adaptat cu toţii, dar eu cred că asta a
fost un câştig. Am câştigat deprinderea de a folosi sistemele digitale. La nivel universitar nu a
fost greu, ne-am adaptat cel mai rapid.
– Ce le-aţi transmite tinerilor?
– Ar trebui să îşi găsească pasiunea şi de
acolo vine restul. Există această orientare care
să aducă banii, care poate să fie pe termen scurt
sau lung, dar poate aduce mai puţine mulţumiri
sau fericire pe termen lung. Este o vorbă, dacă
faci ceea ce îţi place, nu trebuie să munceşti o
singură dată în viaţă, şi acest lucru într-adevar
se aplică.
– Care ar fi motivele pentru care aţi iubit
matematica?
– Probabil că este un aspect intuitiv, pe măsură ce creştem realizăm la ce ne pricepem, la
ce ne face plăcere să facem, vorba aceea „pofta
vine mâncând”. Nu poţi şti de la început că îţi
place matematica. Ultimul lucru pe care vreau
să îl mai spun este că într-adevăr am plecat în
America şi viaţa mea profesională este acolo,
dar de-a lungul timpului am încercat să mai ajut
şi aici în ţara natală. Am avut studenţi români,
am mai participat la multe activităţi de matematică, congrese, sunt editor la reviste de matematică din România. Am încercat să ajut înapoi, în
locul din care am pornit. Un mare avantaj al
vieţii academice este că ne gestionăm singuri
timpul, nu stă nimeni după noi să ne zică ce şi
când să facem.
A consemnat Valentin ANDREI
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cumpă ţară românească,
Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!…
…Să ai viaţă de vecie,
Să sporească-al tău popor;
Sub stindardul tricolor
Să nu vezi decât frăţie…
George COŞBUC

Cu ocazia Zilei Naţionale a României -1
decembrie, pe care o sărbătoresc toţi românii
de pretutindeni, ca fiind cel mai important moment din istoria românilor, Colectivul cadrelor
didactice, elevi şi părinţi ai Gimnaziului
„Maria Bieşu” din satul Volintiri, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova, adresează un
mesaj de salut frăţesc tuturor Partenerilor
români – reprezentanţi ai APL, ONG, dascălilor si discipolilor lor!
Ne leagă trecutul istoric, ne leagă cultura
comună şi limba română, iar în faţă avem un

Români
cu care ne mândrim:

viitor care poate şi trebuie să ne apropie şi mai
mult.
Ziua Naţională a României se celebrează şi
prin înţelegerea, ajutorul reciproc şi legăturile
istorice care unesc destinele noastre. Ne bucurăm că trăim într-o epocă în care construim tot
mai multe poduri: şi culturale, şi educaţionale.
Istoria, cultura, strămoşii ne-au legat pe vecie.
Această legătură astăzi o realizăm prin parteneriate, schimburi de experienţe. Promovăm

valorile naţionale şi tradiţiile comune. Parteneriatele ne fac mai puternici, ne motivează spre noi realizări şi ne dau speranţe
întru îndeplinirea visului comun!
Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de
colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare
personalităţii elevului. Ea este benefică atât
pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi (şcoală, familie, comunitate). În
acest proces responsabilizarea elevilor şi
transformarea reală a lor în actori principali ai parcursului educaţional conduce la
creşterea prestigiului şcolii în comunitate,
aduce şcolii numeroase beneficii prin identificarea nevoilor de educaţie la nivel comunitar,
promovarea drepturilor adolescenţilor, consilierea şi schimbul de experienţă pentru adulţi.
Instituţia noastră a realizat cu succes diverse proiecte de parteneriat, printre care:
1. Parteneriat Comunitar: Proiectul de
schimb intercultural de Centenarul Unirii (decembrie 2018) cu participarea a 15 elevi si 5
adulţi la activitatea comună spectacolul literar-

Ion Iovcev, profesorul care apără
Limba Română în stânga Nistrului

Ion Iovcev s-a născut pe 12 iunie 1951, în localitatea Găvănoasa din raionul Cahul, Republica Moldova.
În anul 2014 a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie oferită de statul român, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru afirmarea şi apărarea identităţii etnice şi culturale a comunităţilor din
stânga Nistrului.
on Iovcev, profesor de matematică şi fizică, este simbolul luptei pentru apărarea
limbii române în regiunea
din stânga Nistrului. Fostul
director al Liceului „Lucian
Blaga”, unicul cu predare în
limba română din Tiraspol, mărturiseşte că, încă din copilărie, părinţii au fost cei care i-au cultivat
valorile neamului românesc:
„Ambii mei părinţi au făcut şcoala
interbelică, cu toate că tatăl meu,
fiind bulgar de origine, până la
şapte ani nu ştia decât bulgară.

I
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Dar, învăţând în şcoala românească, a căpătat o mare dragoste
faţă de limba română şi istoria
acestui neam. Îmi spunea mereu în
copilărie: tu nu ştii ce era România
în acea perioadă.”
De-a lungul activităţii sale didactice, Ion Iovcev a fost un aprig
luptător al identităţii româneşti.
Deşi erau vremuri grele, când presiunile şi ameninţările erau la ordinea zilei, îşi aminteşte cu exactitate
data de 27 mai 1992, când la invitaţia fostului rector al Institutului
Pedagogic din Tiraspol, Petru Tolocenco, acceptase
o
luptă pe care
avea să o ducă
toată viaţa.
Pretinsele autorităţi
transnistrene
au acceptat să
deschidă instituţia de învăţământ cu
predare în aşa
zisă
limbă
„moldovenească”. La
scurt timp,
însă, şcoala a
început să se
confrunte cu

un val de presiune ideologică, pentru că se vorbea în limba română şi
se studia... istoria românilor.
După intimidări şi ameninţări
asupra conducerii şcolii, cadrelor
didactice, dar şi asupra părinţilor
elevilor, în 2004, şcoala a fost suspendată. Aşa-zisa miliţie şi securitatea transnistreană au baricadat
accesul în instituţia de învăţământ.
S-a întâmplat exact cu o săptămână
înainte ca şcoala să îşi schimbe statutul în liceu.
De-a lungul anilor, Profesorul
Ion Iovcev a fost filat şi ameninţat.
A fost victima a două accidente rutiere, produse în circumstanţe dubioase. I s-a pus şi o grenadă în
cămaşă, într-o acţiune mârşavă de
intimidare.
În pofida greutăţilor, fostul director de liceu spune că nu a renunţat niciodată să lupte.
Îşi aminteşte şi despre cum era
nevoit să treacă manualele în grafia latină dincolo de aşa-zisă vamă:
„Aşa am trecut toată literatura pe
parcursul anilor, clandestin.
Uneori, când mergeam direct,
eram reţinut câte 4 ore în vamă şi
până la urmă treceam înapoi,
lăsam totul la Varniţa şi treceam
cărţile pe porţiuni. Astfel, biblioteca era plină cu literatură românească.”
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După ce
mai bine de
două decenii
la catedră, devenise
un
personaj incomod pentru
pretinsele autorităţi transnistrene. Pe 5
februarie
2014 a fost
acuzat
de
contrabandă. S-a dovedit ulterior
că totul a fost o înscenare. Când
venea de la Chişinău cu salariile
profesorilor, a fost învinuit că ar fi
adus valută străină, bani care, de
fapt, erau lei moldoveneşti.
Cu tristeţe şi dezamăgire, Ion
Iovcev spune că ceea ce nu au reuşit liderii din est, a izbutit guvernarea de la Chişinău. La 22 iunie
2021, a fost demis din funcţie,
printr-un ordin al fostului ministru
al Educaţiei. Motivul oficial – depăşirea vârstei de pensionare.
Profesorul Ion Iovcev declară
cu mândrie că şi-a făcut tema pentru acasă. În timp ce mulţi au crezut
că va ceda, el a ţinut piept presiunilor pentru că a avut un crez – cel
de a creşte personalităţi în spiritul
valorilor româneşti: „A fi preot,
actor sau învăţător nu e profesie, e
vocaţie. Rămai acolo, la altarul tău,
numai dacă ai vocaţie şi poţi să
rămâi în şcoală numai dacă ai copilul în tine şi dacă iubeşti copii”.
A. BEGU
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rtistic Reaprindeţi candela nemuririi,
iniţiat şi finanţat de partenerii noştri din
Potlogi, în cadrul Acordului de Înfrăţire,
încheiat între comuna Potlogi, România
şi satul Volintiri, Republica Moldova, în
mai 2016;
2. Parteneriat Educaţional: Gimnaziul
„Maria Bieşu” satul Volintiri, Republica Moldova – DAR DEVELOPMENT ASSOCIATION (Bucuresti), comuna Potlogi, România.
Au participat 8 elevi şi 2 profesori din instituţia
noastră la Tabăra Internaţională de Creaţie şi
Integrare pentru elevii claselor VII-IX, 15-25
iulie 2021;
3. Proiectul în derulare Reparaţia capitală
a sălii de sport din Gimnaziul „Maria
Bieşu”: A fost transferată o parte din suma solicitată – 50.000 lei româneşti, care sunt în contul instituţiei. Sperăm să fim ajutaţi financiar
pană la capăt, astfel fiind posibilă implementarea acestuia integrală în anul 2022.
4. Parteneriat Transnaţional Educaţional
Gimnaziul „Maria Bieşu” sat Volintiri, – Şcoala
Gimnazială „Ulcea de Jos”, comuna Ulcea de
Jos, jud. Braşov. Domeniul – Educaţie online
fără hotare cu genericul Ursuleţul de Pluş,
2020;
5. Parteneriat Transnaţional Educaţional
Centrul de Resurse al Gimnaziului „Maria
Bieşu” sat Volintiri – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” oraş Vaslui, în Domeniul Educaţie online fără hotare,
Proiectul cu genericul Magia sărbătorilor de
iarnă, anul şcolar 2020-2021;
6. Parteneriat Transnaţional Educaţional
Gimnaziul „Maria Bieşu” sat Volintiri – Şcoala
Gimnazială „Gh.Lazăr”, Zalău, jud. Sălaj, Pro-

a

iectul Educaţional Atelierul colorat, pentru
elevii cl. III, anul şcolar 2020-2021.
Deci, pe bună dreptate, ideea parteneriatelor educaţionale e subliniată tot mai mult în
procesul de reformare a sistemului de învăţământ de pe ambele maluri ale Prutului şi în reaşezarea lui pe baze moderne, deoarece creează
oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii scopului
comun.
Adresăm mulţumiri şi sentimentele noastre
de recunoştinţă tuturor fraţilor – parteneri de
peste Prut pentru atitudine şi colaborare şi vă
transmitem calde urări de bine cu prilejul apropiatelor sărbători de iarnă!
Cu profund respect frăţesc,
Angela ŢIH, director,
Ludmila MUNTEANU, director adjunct
Gimnaziul „Maria Bieşu”,
satul Volintiri, raionul Ştefan Vodă
01.12.2021

Să urăm cu bucurie.
Şi la anul care vine,
Să-nvăţăm şi noi mai bine,
Şi în catalog ne-or trece,
Numai de 9 şi 10!
Să trăiţi, dragi profesori,
Cum e pomul plin cu flori,
Cum e câmpul primăvara,
Şi cerul cu stelele seara!
Să fiţi tineri, fericiţi,
Şi cu noi, tot buni să fiţi!
Dragi profesori, să trăiţi
Anii mulţi şi fericiţi,
Zile multe şi senine,
Şi de bucurie pline.
Pe la anu’ mai departe,
Câte litere-s prin carte!
Mânaţi măi! Hăăăăăi! Hăăăăăi!
Elevii din Clasa a IV-a a Gimnaziului
„Maria Bieşu”, satul Volintiri

Urătură pentru profesori
Hai, veniţi, colegi, colea,
Lângă mine-alăturea,
Şi să facem o urare,
Doamnelor învăţătoare,
profesori şi profesoare.
Că de mici ne-au învăţat,
Minţile ne-au luminat,
Ca s-ajungem oameni mari,
Harnici şi buni gospodari.
Zi-i şi tu măi Ionică,
Care ai notă mai mică,
Şi Costică şi Ilie,

Proiectul educaţional despre lumea „celor care nu cuvântă”
esfăşurarea lecţiilor online în
perioada pandemică a fost o
provocare dificilă şi a generat dispute pro şi contra în
sistemele educaţionale din
diverse ţări. În acest proces
educaţional de la distanţă cu
lecţii sincron şi asincron, elevii au
fost însoţiţi de maturi (în cele mai
bune cazuri) care i-au ajutat în stabilirea conexiunii şi în ghidarea
pas cu pas în utilizarea tehnologiilor.
Anul acesta a fost semnat un
acord de colaborare cu profesorii
şi directorii a patru şcoli, e vorba
de Liceul Teoretic „Mihai
Viteazul” din Chişinău (director
Nelly Berezovski, profesoară de
limba germană Svetlana Van der
Linden), Şcoala Gimnazială „Dr.
Victor Babeş” din Baia Mare (director Simona Marcu, profesoară
de limba germană Mădălina Ştefana Popan), Şcoala Gimnazială
Numărul 25 din Galaţi (director
Nina Gurău, profesoară de limba
germană Carmen Caterina Tofan)
şi Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
din Chişinău (director Grigore Va-

D

decembrie 2021

silache, profesoară de limba germană Olesea Gârlea). Semnarea

acestui acord de colaborare a fost
posibil datorită unei baze comune
a tuturor profesorilor interesaţi de
proiecte educaţionale. Baza de
date a fost creată şi oferită de către
Academia de Inovare şi Schimbare
prin Educaţie (AISE / aise.md) din
Chişinău, care a oferit consultanţă

în
demararea
proiectelor
educaţionale, găsirea partenerilor,
stabilirea etapelor şi a paşilor
concreţi în derularea proiectelor.
În calitate de beneficiari ai
proiectului sunt elevi cu vârsta cuprinsă între 13-14 ani din clasa a
VII-a, care învaţă limba germană.
Demararea proiectului educaţional
Animalele de companie, care
asigură starea de bine, în pandemie şi oricând presupune câţiva
paşi concreţi, însoţiţi de descrieri
şi precizări. Etapa salutului virtual a fost desfăşurată în perioada
1-15 noiembrie şi a fost posibilă
datorită întâlnirii simultane online
cu elevii din patru şcoli. Elevii s-au
prezentat reciproc întrând într-un
dialog constructiv. Au creat un
poster în care au inclus sigla
instituţiei, numele echipei, tema
proiectului, imagini relevante
temei şi au făcut poze.
Scopul
proiectului
este
antrenarea a circa 150 de elevi,
timp de 5 luni (1 noiembrie 202130 martie 2022) în discuţii despre
rolul animalelor de companie şi
importanţa/semnificaţia lor în viaţa

APOSTOLUL

de zi cu zi.
În cadrul acestui proiect ne-am
propus următoarele obiective:
1) A argumenta rolul şi necesitatea animalelor de companie în
viaţa de zi cu zi;
2) A relata despre regimul zilnic şi îngrijirea animalului preferat;
3) A-şi expune propria opinie
faţă de responsabilităţile pe care le
implică îngrijirea unui animal de
companie. A ilustra responsabilităţile asumate pe baza exemplelor
proprii;
4) A relata principalele momente ale subiectului cărţii Ein
Hundeleben (nivelul A 1);
5)
A
relata
despre
drepturile/sentimentele pe care le
presupune grija faţă de animalul de
companie (atenţie, afecţiune,
toleranţă, responsabilitate, igienizare, hrană, asigurare medicală,
accesorii etc).
Dr. în filologie Olesea GÂRLEA,
profesoară de limba germană la
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
din Chişinău
(continuare în pag. 18)
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CALENDAR
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0

3. ŢUŢEA, Petre (6
oct.1902 - 3 dec. 1991) – 30
ani de la moartea filosofului;
05. DISNEY, Walt,
desenator şi regizor american (5 dec.1901 - 15 dec.
1966) 120 de ani de la naş-

tere;
06. MONET, Claude (14 nov.
1840 - 6 dec. 1926) – 95 de ani de
la moartea pictorului francez;
08. PAPADAT BENGESCU,
Hortensia (8 dec. 1876 - 5 mart.
1955) – 145 de ani de la naşterea
prozatoarei;
08. SORESCU, Marin (19
febr. 1936 - 8 dec. 1996) – 25 ani
de la moartea poetului;
12. FLAUBERT, Gustave
(12 dec. 1821 - 8 mai 1880) – 200
de ani de la naşterea scriitorului
francez;
14.
BRĂTESCU-VOINEŞTI, I. Al. (1 ian. 1868 - 14
dec. 1946) – 75 de ani de la moartea scriitorului;
22. LABIŞ, Nicolae (2 dec.
1935 - 22 dec. 1956) – 65 de ani de
la moartea poetului;
25 ALEXANDRU, Ioan (25
dec. 1942 - 16 sept. 2000) – 79 de
ani de la naşterea poetului;
26. MILLER, Henry (26 dec.
1891 - 7 iun. 1980) – 130 de ani de
la naşterea scriitorului american;
29. RILKE, Rainer Maria (4
dec. 1875 - 29 dec.1926) – 95 de
ani de la moartea poetului austrogerman;
31. COSTIN, Miron (30
mart. 1633 - dec. 1691) – 330 ani
de la moartea cărturarului.
Red.

Proiectul educaţional despre lumea
„celor care nu cuvântă”
(urmare din pag. 17)
ubiectul abordat presupune
antrenarea unui şir de activităţi şi a unui set de competenţe
curriculare
lingvistice şi socioculturale: utilizarea unor enunţuri simple şi scurte, care
conţin sunete specifice limbii germane în diferite situaţii de
comunicare în contexte simple şi
familiare, prin imitarea unor modele; utilizarea corectă a structurilor gramaticale specifice limbii
germane în texte scurte şi simple;
reproducerea unor cuvinte şi texte
cunoscute, scrierea lizibilă şi respectarea formei şi mărimii literelor,
spaţiului dintre cuvinte; recunoaşterea sensului indicaţiilor, recomandărilor şi instrucţiunilor
simple, orale şi scrise, în contexte
sociale şi familiare, exprimarea
unor stări fizice, preferinţe, emoţii,
atitudini în cadrul interacţiunii;
competenţe pragmatice: identificarea sensului global al mesajelor
orale şi scrise simple referitoare la
informaţiile de ordin personal şi
obiecte familiale, integrarea structurilor lingvistice cunoscute în conversaţii scurte şi simple;
competenţe interculturale: reproducerea unor poveşti, poezii, cântece din patrimoniul cultural al ţării
alofone, în situaţii reale, în cadrul
activităţilor de învăţare, compararea unor aspecte, practici culturale
specifice ţării alofone şi ţării de origine, pentru a facilita comunicarea
şi cooperarea.
În perioada 15-22 noiembrie
2021 a urmat o altă întâlnire virtuală în care elevii şi-au prezentat
animalele lor de companie, făcând
schimb de impresii şi de informaţii.

S

n intervalul 18-19 decembrie 2021 se desfăşoară concursul on-line
„Hristos Se naşte, slăviţi-L!”, adresat tuturor elevilor, de la clasa
pregătitoare până la clasa a XII-a. Acesta face parte din proiectul
educativ cu participare internaţională, Împreună cu Hristos prin
lume în mileniul III (ediţia a şasea), organizat de
Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului,
împreună cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
Scopul implementării acestui proiect îl reprezintă
dezvoltarea unei strânse colaborări între şcolile şi parohiile ortodoxe româneşti de pretutindeni.
Prin acest proiect se urmăreşte participarea elevilor
şi implicarea cadrelor didactice, preoţilor, cateheţilor
care desfăşoară ore de religie şi activităţi de catehizare
religioasă în şcoli sau biserici, în vederea ancorării tinerilor la valorile
morale creştine, într-o lume globalizată, o lume în care aceste valori sunt
din ce în ce mai deteriorate. Prin activităţile proiectului se urmăreşte
scoaterea în evidenţă a calităţilor dobândite de elevii participanţi din
perspectiva unei învăţări de performanţă, bazată pe cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini, într-un cuvânt competenţe, conform noului curriculum şcolar.
În contextul actual al unei lumi cu totul bulversată, mişcată din temelii de încercările vremurilor, lume care părea că nimeni, niciodată, nu

Î

Intervalul 22 noiembrie - 23
decembrie 2021 va fi destinat etapei de cercetare în care elevii au început deja să citească cartea Ein
Hundeleben (au alcătuit schema
personajelor, au explicat cuvintele
noi, au povestit capitolele 1, 2, 3 şi
4). Traducerea titlului cărţii în
limba română „Viaţă de câine”
(„Ein Hundeleben”), nu este echivalentul total al expresiei româneşti. Cartea reflectă viaţa unui
căţel care a fost abandonat de către
stăpânul său, pentru că nu-l putea
lua în călătoria întreprinsă în
Islanda. Timp de câteva săptămâni,
cât a lipsit stăpânul animalului în
Islanda, momentele intrigii subiectului s-au axat pe căutarea unui nou
stăpân şi a unei noi locuinţe. Prin
explorarea acestui subiect, despre
viaţa şi problemele existenţiale ale
unui animal de companie, ne-am
propus să sensibilizăm elevii vizavi
de problema animalelor fără stăpân, să vorbim despre regimul zil-

avem faţă de animale. Nu am putut
să ignorăm un subiect acut abordat
în presa de la Chişinău despre tratamentul degradant faţă de animalele de la azilul de animale din satul
Beriozchi, din raionul Anenii Noi,
(azil finanţat cu suportul cetăţenilor
germani) în care am discutat despre
adopţia animalelor şi despre donaţii pentru întreţinerea azilului.
Un alt moment al explorării
subiectului celor patru capitole din
cartea „Ein Hundeleben” l-a constituit jocul interactiv creat pe platforma wordwall.net în care elevii
trebuiau să ofere răspunsuri de
tipul adevărat/fals. https://wordwall.net/resource/26383817/copyof-ein-hundeleben
Fiecare elev a avut de făcut o
prezentare în format Power point
cu 4-5 slide-uri cu animalul său de
companie, a trebuit să descrie
modul de îngrijire şi năzbâtiile animalului, să facă o poză cu animalul, să povestească despre numele

nic de îngrijire al animalului,
despre prevenirea abuzului, despre
drepturi şi obligaţiile pe care le

şi istoria vieţii animalului. Până la
finalul proiectului elevii vor parcurge toate cele 9 capitole ale cărţii

o va zdruncina, credinţa este singura care mai poate da stabilitate, echilibru şi normalitate. Pentru a nu ne lăsa duşi de valul lumii, cuprins de
lipsă de speranţă, putem alunga norii necredinţei prin ochii copiilor, care
sunt mai puternici decât cei care ar trebui să le fie modele.
Pentru a motiva participarea la orele de religie, dar
şi la cursurile şcolilor catehetice de pretutindeni din
lume, organizatorii acestui proiect vin să ofere finalitate
şi feedback atât elevilor, cât şi profesorilor/preoţilor/cateheţilor, ca o satisfacţie pentru munca depusă şi misiunea mărturisirii lui Dumnezeu. Înainte de toate, acest
concurs se doreşte a fi o altă modalitate de mărturisire a
lui Dumnezeu, prin dedicarea studiului biblic, prin participarea la orele de religie/cateheză, prin timpul dedicat
studiului învăţăturilor celor sfinte şi prin răspunsul fiecărui copil la chemarea din partea lui Dumnezeu.
Activităţile concursului se vor desfăşura în două etape, după cum
urmează: I. „Hristos Se naşte, slăviţi-L!” – 18-19 decembrie 2021 şi II.
„Bucuria Învierii” – 9-10 aprilie 2022. Fiecare etapă de concurs va fi urmată, la un interval de aproximativ o lună, de festivitatea de premiere,
care se va desfăşura în bisericile parohiale din care fac parte elevii participanţi.

Împreună
cu Hristos
prin lume
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Proiectul educaţional despre lumea
„celor care nu cuvântă”
ropuse pentru lectură şi vor
fi antrenaţi în discuţii şi
exerciţii de explorare a subiectului cărţii.
Până în acest moment,
printre cei mai activi elevi
din cadrul proiectului, s-au
remarcat cei de la Liceul
Teoretic „Mihai Viteazul” din
Chişinău: Andreea Munteanu, Mirela Hadei, Alexandra Holban,
Laura Ţurcanu, Andreea Bostan,
Valeria Amarandei, Alina-Lia Gudima, Anastasia Gogu, Patric Ursu,
Elissa Boldeş, Beatrice Ţapeş.
Elevii de la Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” din Chişinău
s-au implicat activ în realizarea
proiectelor individuale despre animalul de companie şi în lecturarea
celor patru capitole ale cărţii Ein
Hundeleben: Carmen Gabriela Fabian, Geanina-Hristiana Prisăcaru, Bianca Lazarev, Bianca
Iuşan, Theodor Braşovan, Doina
Gorelco, Răzvan Savca, Patricia
Cârliciuc, Doina Duca, Delia Sidleţchi, Gabriela Iurii, Nicoleta
Armaş, Nicoleta Lozan.
Cei mai activi elevi ai proiectului transnaţional „Animalele de
companie, care asigură starea de
bine, în pandemie şi oricând” de la
Şcoala Gimnazială Nr. 25 din
Galaţi sunt: Antonio-Petre Tofan,
Carla Moraru, Livia Jugaru,
Maria Mitrea, Ana Olteanu, Radu
Hârjoabă, Ema Pertrache.
S-au remarcat cu proiecte interesante despre animalele proprii şi
elevii de la Şcoala Gimnazială
„Victor Babeş” din Baia Mare şi
anume Maya Pop, Ioana Cozma,
Adelin Florea, Raul Werginz,
Bianca Şuta.
Ideea de a vorbi despre animalele de companie care sunt parte

p

a vieţii noastre, a fost propusă anul
trecut de către elevii de la Liceul
Teoretic „Mircea Eliade” şi de la

Şcoala Gimnazială „Victor Babeş”
din Baia Mare, care au colaborat în
cadrul unui proiect transfrontalier,
în care au vorbit despre rolul medicului în societate, pornind de la modulul din manual care aborda
părţile corpului şi tipurile de durere.
S-a constatat faptul că în cadrul
orelor online elevii erau însoţiţi de
animalele lor. Pe fundalul sonor,
atunci când elevii prezentau tema
de acasă, se auzea uneori ciripitul
unui papagal, lătratul unui căţel,
sau elevii apăreau în cadrul orelor
online cu animalele lor de companie. Şi aşa a apărut ideea noului
proiect. Erau momente stânjenitoare, care perturbau procesul
educaţional, dar care le aduceau
elevilor foarte multă satisfacţie şi
bucurie. Urmau întrebări şi
precizări despre numele animalului, vârsta, năzbâtiile lui etc. Acest
prilej i-a îndemnat pe elevi să stabilească tema viitorului proiect
educaţional şi să savureze din nou
bucuria revederii.

e lângă organizatori, instituţiile
partenere acestui concurs, Mitropoliile şi Episcopiile sau parohiile ortodoxe româneşti din
Europa, America, Australia,
Africa, Asia,
Canada, Republica
Moldova vor disemina proiectul-concurs
către
comunităţile româneşti din diaspora. O
contribuţie importantă o vor avea
echipa Platformei red-religie.ro (colaboratoarea apropiată a celor două
instituţii organizatoare prin aportul
major al profesorilor de religie care
sprijină realizarea concursului) şi
Colegiul
Naţional
Pedagogic
„Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca,

P

În perioada 10 ianuarie - 7 februarie 2022 va urma etapa de acţiune în baza cercetării, în care
elevii vor audia o poveste despre
animale (povestea Fraţilor
Grimm Iepurele şi ariciul), vor
cânta şi audia un cântec despre
Papagalul năzbâtios şi vor viziona o emisiune televizată (15
minute) pe youtube despre
modul de îngrijire al unui animal, vor face comentarii.
În perioada 8 februarie - 30
martie 2022 (etapa de colaborare) elevii vor lucra la crearea
unui website comun pe Google
sites şi vor adăuga poze din cadrul proiectului, îşi vor expune
opinia personală despre proiect.
Tot în perioada respectivă elevii
de la Liceul „Mircea Eliade” vor
beneficia de vizita unui profesor
asistent din Germania, moment în
care ne-am propus teatralizarea poveştii „Iepurele şi ariciul” de Fraţii
Grimm, doar dacă pandemia nu ne
va da planurile peste cap şi va face
imposibil acest moment. Cele mai
bune contribuţii ale elevilor vor fi
apreciate şi susţinute prin diplome
de participare.
Va urma etapa de reflecţie şi
raportare în luna aprilie, în care fiecare cadru didactic va elabora un
raport de activitate al activităţilor
organizate în cadrul proiectului. Ne
propunem şi în acest an să prezentăm rezultatele proiectului în cadrul
Conferinţei transnaţionale „Educaţie online fără hotare”, care se va
desfăşura în luna iunie 2022. Îmi
exprim speranţa că discuţiile în
limba germană vor fi captivante şi
vor antrena elevii în cunoaşterea
limbii, ţinând cont de faptul că iniţiativa alegerii temei proiectului
vine din partea lor.

CALENDAR
– ianuarie 2022
4. NEWTON, Isaac (4 ian.
1642 – 31 martie 1727) –
380 de ani de la naşterea fizicianului englez;
06.
NEGRUZZI,
Iacob (31 ian. 1842 – 6 ian.
1932) – 180 de ani de la naşterea scriitorului;
06. RĂDULESCU, Ion Heliade (6 ian. 1802 – 27 aprilie
1872) – 220 ani de la naşterea cărturarului;
06. TEODOREANU, Ionel
(6 ian. 1897 – 3 febr. 1954) – 125
de ani de la naşterea romancierului;
09. GALILEI, Galileo (15
febr. 1564 – 9 ian. 1642) – 380 de
ani de la moartea astronomului italian;
15. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin) (15 ian.1622 – 17
febr.1673) – 400 de ani de la naştere;
23. MANET, Édouard (23
ian. 1832 – 30 aprilie 1883) – 190
de ani de la naşterea pictorului
francez;
25. WOOLF, Virginia (25
ian. 1882 – 28 martie 1941) – 140
de ani de la naşterea scriitoarei engleze;
27. BĂNCILĂ, Octav (27
ian. 1872 – 3 aprilie 1944) – 150
de ani de la naşterea pictorului;
30. CARAGIALE, Ion Luca
(30 ian. 1852 – 22 iunie 1912) –
170 de ani de la naşterea dramaturgului;
31. SCHUBERT, Franz (31
ian. 1797 – 19 nov. 1828) – 225 de
ani de la naşterea compozitorului
austriac. (Red.)

0

instituţie care a iniţiat proiectul european eTwinning „Limbă, Cultură şi
Civilizaţie Românească” în anul şcolar 2021-2022.
Pentru prima
etapă, elevii vor
pregăti subiectele
propuse pe baza tematicii despre Naşterea
Domnului,
conform fiecărui
nivel de vârstă. În
funcţie de clasa din
care fac parte, vor avea de realizat
creaţii plastice şi eseuri tematice.
Acestea pot fi redactate atât în
limba română, cât şi în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă şi
rusă.

Împreună
cu Hristos
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Anuala de pictură, grafică, fotografie şi sculptură, la Muzeul de Artă din Roman
uzeul de Artă din Roman găzduieşte, începând de joi, 2 decembrie, cea de-a
XVII-a ediţie a Anualei de pictură, grafică, fotografie şi sculptură. O expoziţie
care implică colaborare, comunicare, implicare şi pregătire încă din momentul închiderii ediţiei precedente. Ajunsă în acest
an la a XVII-a ediţie, Anuala a adunat 41
de expozanţi şi 130 de lucrări de pictură, grafică,
fotografie şi sculptură. Artişti din Roman, PiatraNeamţ, Bacău, Braşov, Ploieşti, Iaşi, Buzău au
răspuns invitaţiei noastre, pentru a ne încânta cu
cele mai noi creaţii şi pentru a ne provoca la un
dialog vizual şi plastic al diversităţii de stiluri,
tehnici şi teme propuse.
De la clasic la modern, de la peisaje şi florale la compoziţii metafizice, expoziţia ne oferă
energii cromatice, lumină, popasuri de linişte dar
şi provocări, întrebări, filozofii de viaţă. Umanul
şi divinul, terestrul şi universalul, se regăsesc
într-o comuniune picturală, grafică, fotografică
sau sculpturală care ne invită la un respiro de frumos, sensibilitate şi măiestrie. Realism, magie,
materialitate, spiritualitate, maternitate, fantezie,
un concert cromatic de idei şi imagini ce ne cuceresc printr-o orchestrare unitară de viziuni tehnice şi stilistice atât de diferite. Marine şi toamne,
veri şi primăveri, ierni şi montane, cai şi destine,
Veneţii şi plaje, rurale şi urbane, crini şi dumi-
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triţe, cer şi pământ, nostalgii şi poveşti, zboruri
şi vise, începuturi şi sfârşituri, empatii şi doruri… iată o înşiruire de învăluitoare teme ce ne
stârnesc imaginaţia şi ne poposesc sufletul într-o
armonie de culoare şi lumină.
O imagine a desăvârşirii spiritului creator, a
perfecţiunii tehnice şi a simţirii cromatice de
mare măiestrie, regăsim în abordarea unei teme
mitologice sub un penel de forţă, într-o excelentă
surprindere a dramatismului prăbuşirii unui spirit
liber, plin de forţă, neîmblânzit, în lucrarea
„Pegas prăbuşit”, ulei pe pânză, semnată de Florin Mircea Zaharescu. Străluciri cromatice de o
eleganţă desăvârşită, în lumini atent concentrate,
scăldate în armonii arămii, dezvăluiri de peisaje
şi florale mirifice, cu respirări lirice de toamnă,
cu parcuri şi lunci, cu dumitriţe, poposesc exuberante în pânzele lui Mihai Olteanu. Cerul şi pământul, în „Revelaţie”, „Vis de iarnă” sau
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„Peisaj”, descoperim un penel mereu căutător şi
răzbătător, spre o cuprindere cu mintea şi sufletul
a unor zbateri cromatice pline de sensibilitate, de
armonii solare, de descoperirea spaţiului, a echilibrului şi a luminii care înnobilează compoziţiile
semnate de Doina Diaconu. Peisaje de iarnă, de
toamnă şi o florală, atent mângâiate în culori senine, gingaşe, cu o suavitate gravă, aşa cum ne-a
obişnuit, în stilul său delicat, Ioan Roşca. Naturi
statice cu o atmosferă intimă, se dezvăluie într-o
cromatică caldă, solară, în care lumina este solemnă, purificatoare, în gingaşe peneluri, echilibrate cu mare sensibilitate şi semnate de Florica
Ionescu.
Un maestru al culorii, Ovidiu Cărpuşor, ne
invită în mirajul pastelului, cu o lucrare în care
eleganţa cromatică şi lumina se desăvârşesc
printr-o armonie a spaţiului, a timpului, a profunzimii şi a vizualului atent gestionate şi echilibrate, în „Strada Sforii” din Braşov. În evocări
de simboluri, „Maternitatea”, o temă îndrăgită şi
întâlnită în picturalul semnat de Monica D. Carp,
revine, sub semnul iubirii, grijii, armoniei, liniştii
şi în echilibru cu semnul crucii, protector, dătător
de viaţă. „Empatii” în alb-negru, ne invită într-o
lume a trăirilor, a simţirilor profunde, a emoţiilor,
a sensibilităţii, a comunicării... iar dacă vă imaginaţi că ne referim exclusiv la factorul uman...
vă înşelaţi! Pot exista empatii între oameni..., dar
între oameni şi non-human? Sau doar între nonhuman... Sau sunt doar simple gesturi pe care
sensibilitatea umană le percepe ca atare... O provocare lansată de Paul Alexandru prin fotografiile sale. Rurale de mare graţie, fineţe şi
profunzime, care ne poartă pe urmele unei biserici, a unei căsuţe, a unui peisaj de munte, regăsite în zbateri de timp şi vremuri, atent creionate
de Mihaela Vieru. Sculpturalul Mihai Jitaru ne
invită la „Zbor”, în lemn de măslin, ca o dorinţă
de libertate, de trecere a timpului, a căutării unei
armonii interioare, de căutare, poate, a absolutului şi cum: prin unitate, prin sprijin; putem descoperi două păsări luându-şi zborul şi sub
protecţia aripilor lor o a treia pasăre..., poate
puiul. Îşi completează creaţia cu un pictural:
„Priveghi” – al cărţilor, al cunoştinţelor, al învăţăturii şi peste ele, vizionar, intuitiv, protector, un
ochi – întrebător, cercetător, căutător... de altceva. Oana Cătălina Gavriliu, un penel gestual
sensibil, ne propune o cromatică solară, în parte,
contemplativă, dar şi un antagonism, Yin şi Yang,
în lucrările „Idilă de vară” sau „August”. Irina
Lazăr ne propune tehnici diverse: grafică, acrilic
pe pânză sau tehnică mixtă, în „Universul meu
albastru”, „Fantezie în mov”, „Îngerul Pământului” sau „Toamnă”. Cu o frenezie a penelului graţioasă oferă vizualului vise, fantezii, universuri,
măşti, ideea de zbor şi libertate a spiritului şi
peste toate „centrul sufletului”: inima cu pasiunea, emoţia, intelectualul, moralul, spiritualul
care desăvârşeşte umanul.
Clasic şi modern, în abordarea aceluiaşi
penel, cu o stăpânire firească a tehnicilor, a cromaticii, a spaţiului, oferind privitorului un portet
de o mare fineţe şi sensibilitate sau purtându-ne
pe endemice insule, în lucrările „Ţărăncuţa”,
„Socotra” sau „Sabia destinului”, semnate
Bianca Georgiana Cojocaru. „Nuduri” şi
„Empty” sunt teme alese de Diana Pavel, într-o
tehnică aparte (foaie buretată pe pânză neagră),
care oferă vizualului un impact deosebit asupra
formelor şi al trăirilor, sensibil şi cu o fermitate
creativă caracteristică tinerei artiste. Linieri,
puncte, cercuri, pătrate, spirale, culori care duc
imaginarul prin labirinturi de mare efect cromatic
şi arhitectural pentru a descoperi dincolo de mul-
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titudinea de forme, mesaje, cele care impun creaţiile „Neterminat. Nici măcar început”, „Susţinere. Respingere”, „O ultimă dată. Sau poate
nu”, „Neschimbat”, semnate Daria Ioana Simon.
Daria ne invită la o analiză psihologică şi filosofică a umanului, a universului, a naturii, materialului şi spiritualului, acea continuă căutare a
eu-lui, spre atingerea perfecţiunii, ordinii, armoniei, infinitului, puterii de schimbare, de libertate.
Ne oprim privirile la o sală luminoasă în care
ne cuceresc culorile vii, pure, vesele, multitudini
de personaje, oameni sau animale, scânteieri de
lumină, ne bucură şi ne încântă vizualul şi sufletul, oferind un spectacol al sensibilităţii şi al inocenţei: arta naivă. În acord cu anotimpul
descoperim o „Felicitare”, prospătă şi veselă,
semnată de Cristian Bădilă, poveşti sau nostalgii
de iarnă, „Sărbători fericite”, „Time to relax”, la
Mihaela Ioana Mocanu. „Globul magic”, „Târgul
de Crăciun”, „Împodobeşte mamă bradul”, „Casa
vrăjitoarei”, prind viaţă în lucrările Mariei Magdalena Dumitrache. Amintiri de vară, ruralul sau
ceva mai din cotidianul „cu mască” descoperim
la Maria Margoş, în lucrările „Raiul pe plajă”,
„Fericire rurală”, „Amenda”. Cu o anumită nostalgie, în culori „de dor”, Ramona Ciofu ne provoacă întoarceri la „vatra strămoşească”: „La
fântâna dorului”, „Odaia bunicii”, „La răscruce”,
„Teatrul Vieţii”. Într-o cromatică senină, cu fine
grafieri, Gheorghe Parascan ne poartă prin porturi, ţări de vis, prin Balcic şi Veneţia. În lemn de
paltin, cu grijă şi migală, Augustin Cojocaru, modelează o „Poveste de Crăciun”, sub semnul stelei din Betleem, scena Naşterii Domnului,
familia, bradul împodobit şi, de ce nu, Moşul cu
sacul plin de daruri. Sensibilitate şi armonie cromatică, ne surprinde în forme şi culori Mirela
Crăciun: „Zâmbet în culori”, „Roşu şi negru”,
„Ceas târziu”.
Ne oprim îndelung asupra unui peisaj,
„Ţărm la Mănăstirea Sf. Elena de la mare”, pentru a ne odihni în calmul mării, pentru a ne pierde
într-un spaţiu de miraj, morganatic, în care nuanţele devin linişte iar spaţiul intimă lumină, în marina lui Alexandru Constantin Ionescu. Cu o
pensulaţie aproape muzicală, în graţioase unduiri
cromatice, Sabin Francisc Pal ne propune două
lucrări: „Natură statică” şi „Vis de mamă”. Teme
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Pietrenii, aşteptaţi la expoziţia
de grup „Salonul de iarnă”
Salonul de iarnă”, ultima expoziţie a anului, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din
România, Filiala Neamţ şi Complexul Naţional Muzeal Neamţ, s-a
deschis vineri după-amiază (3 decembrie), la Galeria de Artă „Lascăr Vorel”.
La această reuniune de grup, care se
remarcă prin diversitatea modalităţilor
plastice, sunt prezenţi cu lucrări creatori
din toate generaţiile: Dumitru Bostan,
Ştefan Potop, Cristinel Prisacaru, Carmen Tanasă Rusu, Florin Mircea Zaharescu, Mariana Papară, Carmen
Cărbunariu, Mircea Titus Romanescu,
Dumitru Bezem, Arcadie Răileanu, Ştefan Roşu, Mihai Agape, Oana Gavriliu,
Ştefan Ioan Diaconu, Laurenţiu Dimişcă, George Romila, Damian Popa,
Lucian Gogu Craiu, Cristian Radu Macavei, Valentina Chirvase, Grigore Agache, Gheorghe Cuciureanu, Irina Maria
Moldovan, Oana Doru, Viorica Ciucanu
şi Daniel Adăscăliţei, ultimii trei fiind

„

proaspăt admişi ca membri stagiari ai
U.A.P. Neamţ.
„«Salonul de iarnă» este un proiect
realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Piatra-Neamţ. Chiar dacă a
fost un an de pandemie, noi ne-am făcut
treaba şi aşa cum 40.000 de ani pictura
nu a murit nici noi nu ne-am dat bătuţi.
De-a lungul celor douăsprezece luni am
avut peste 20 de expoziţii, prilej cu care
aducem mulţumiri artiştilor care au
expus în acest an pe simezele Galeriei de
Artă «Lascăr Vorel»”, a spus prof. Ştefan
Potop, preşedintele U.A.P. Neamţ.
În cadrul vernisajului, s-a atribuit
diploma ARTISTUL ANULUI 2021
pictorului Laurenţiu Dimişcă.
„Mă onorează acordarea acestui premiu. Mi-am urmat un vis, să pictez o clădire, este atelierul meu de la Gura Văii,
fosta şcoală a satului cu o arhitectură românească din sec. al XIX-lea. „Outsider
Art”, fundaţia pe care o coordonez, a făcut
multe proiecte curatoriale, sociale, ambientale. Mi-aş dori să realizăm o colecţie
cu lucrări ale artiştilor
din Piatra-Neamţ, fapt
care ar fi benefic pentru turismul de la noi,”
a declarat laureatul.
Expoziţia poate fi
vizitată până la mijlocul lunii ianuarie 2022,
cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

Universuri cromatice:
Parasca Agape şi Ilie Boca
eschisă recent la Casa Socială Vaduri în organizarea
Asociaţiei Culturale „R.A.D.A” (preşedinte, Laura Ploscaru), expoziţia „Universuri” a artiştilor vizuali Parasca
Agape şi Ilie Boca aduce în atenţia iubitorilor de frumos
creaţiile de dată recentă a celor doi fraţi plasticieni, recunoscuţi intern şi internaţional. Fiind un pictor care defineşte pictura monumentală, Ilie Boca surprinde, de
această dată, cu o amplă serie de acuarele, după cum a
declarat preotul poet
Dorin
Ploscaru,
gazda manifestării.
Ilie Boca ne propune un excurs în
lumea peisagisticii şi
a Bucovinei copilăriei sale, o plonjare
în timp. Aceste acuarele ale sale s-au
născut, pe de o parte, dintr-o nevoie de a desena, de a spune
ceva, iar pe de altă parte, din cauza unor probleme de sănătate
care nu i-au permis artistului să intre în acele tuşe largi cu
care ne-a obişnuit, în acele lucrări de mari dimensiuni, de
3m/4m. Lucrările sale sunt crâmpeie de drumuri, fântâni, garduri, case, peisaje… Fiecare culoare trimite către o sacralitate
care nu este forţată, ci vine de la sine.
Referindu-se la pictura şi grafica Parascăi Agape, Dorin
Ploscaru a zăbovit asupra rafinamentului stilistic şi plastic.
Fiind o fire introvertită, o fire tăcută, Parasca Agape comunică foarte mult prin personaje, prin păsările care sunt gălăgioase, prin portretele acestea uneori schimonosite având
ca mesaj ironizarea lenei, mândriei, trufiei, prostiei.
Expoziţia, organizată prin bunăvoinţa familiei Tincuţa şi
Emil Neagoie, este deschisă publicului până la sfârşitul anului.

D
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Violeta MOŞU

Anuala de pictură, grafică, fotografie şi sculptură, la Muzeul de Artă din Roman
e meditaţie, asupra dualităţii vieţii, lumii,
aceea a realităţii în sine, materialistă, pământească, trecătoare şi cea a dinamismului spiritului, prin perceperea divinului, a
aspiraţiei spre infinit, a unei vieţi spiritual
creatoare a umanităţii, ne provoacă în
„Realitatea trecătoare şi realitatea eternă”,
Violeta Lăcătuşu. Într-o cromatică elegantă, de esenţă, ce separă cele două tărâmuri,
ambivalente, în firimituri de lumină, ne oprim suflarea în contopirea magică a dansului vieţii şi a
morţii efemeridelor: „Efemeridele zgomotoase şi
liniştea Măreţiei”. Două lucrări care completează
cel mai recent volum de scrieri al Violetei Lăcătuşu: Armonii spulberate.
Semne şi simboluri, forme şi culori, chipuri
şi zboruri, într-o agitaţie de „Peisaj urban”, încremenit parcă sub multitudinea ochilor, singulari, căutători, vigilenţi, creând o ambivalenţă a
impactului vizual şi psihologic, o căutare individuală a trezirii şi o întunecare comună, spre o
conştientizare şi înţelegere. Este una din lucrările
pe care le propune Lucian Gogu Craiu, alături de
două florale şi un Bubles, într-o cromatică vibrantă, luminoasă şi veselă. Tehnica pouring revine în lucrările delicate, cu o cromatică
sensibilă: „Flori îngheţate”, „Tufişuri în zăpadă”,
semnate de Silviana Zaharia. Din nou teme meditative, teme care provoacă simţurile prin formă
şi spaţiu, prin intensitatea cromatică, a tonurilor,
a valurilor de penel care se revarsă în pânzele
care cuceresc vizualul: „Visele noastre”, „Lucrul
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mâinilor tale”, „Florile Speranţei”, „Energii”, sub
semnătura Elenei Sârbu. Ne odihnim privirea pe
floralele elegante, într-o cromatică vie sau pe o
gingaşă elegie de toamnă, semnate Mariana Mironescu. Iarăşi un vis de libertate, de zbor, în vâl-

toarea unui râu, îl admirăm pe „Fulger”, pentru
a poposi în liniştea şi pacea unui lac cu nuferi la
Mihaela Bucur. Toamne liniştite, calme, bogate
cromatic ne propune Viorel Maxim. O compoziţie arhitecturală complexă prin spaţiu, frenezie
cromatică şi idee, ne invită imaginarul dincolo
de limitele corpului şi spiritului, pentru a ne regăsi mai senini, mai înţelepţi, pe calea armonizării energiilor: „AI KI DO” – un pictural semnat
de Iulian Sebastian Negru. Nu putem încheia fără
să ne oprim la juniorii Anualei, juniori ca vârstă
dar nu într-ale culorii şi a expunerilor. Jocuri de
forme şi culori, cu multă imaginaţie şi talent, ne
încântă şi ne surprind plăcut în „Codexul culorilor”, „Orchestra nevăzută”, „Naturi statice” – la
Anastasia Ciofu, Teodora Crăciun şi Ilinca Elena
Ciuchi. Portrete, peisaje, naturi statice, în care lumina, cromatica, spaţiul, sunt cu grijă şi măiestrie
oferite pânzei, de tinerii pictori de la Şcoala de
Artă Wall of Art din Roman, sub atenta îndrumare a profesorului Mihai Olteanu: Bianca Andreea Ţurcanu, Miruna Elena Leahu, Renata
Pascariu, Elena Claudia Negru, Bianca Deleanu.
Anuala de pictură, grafică, fotografie şi sculptură – ediţia a XVII-a (2021-2022), ne invită la
un spectacol de culoare şi lumină, la un popas
meditativ şi la un respiro vizual. Expoziţia este
deschisă publicului până la 31 ianuarie 2021.
Curator, Mihaela CIOBANU –
Muzeul de Artă din Roman
12 decembrie 2021
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tăzi Biblioteca Centrală Universitară. A fost, de asemenea, şi secretarul Fundaţiei până în anul 1935”,
a precizat Elena Chiaburu.
Catalogul adnotat „include 208
titluri în 273 de volume în limbile
română, greacă, slavonă, franceză,
germană şi rusă, imprimate în spaţiul românesc sau în alte locuri de
autori români sau străini pentru români”, beneficiind de „plasarea
cărţii în contextul cultural, istoric şi
religios adecvat şi stabilirea importanţei culturale şi bibliofile a acesteia”, după cum detaliază autoarea.

ilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu” Neamţ au fost marcate şi anul acesta printr-un
amplu program, timp de
două zile, în perioada 8-9
decembrie 2021.
Unul dintre cele mai
importante momente de sărbătoare a fost lansarea lucrării monumentale „Cartea românească
veche în Biblioteca Judeţeană
«G.T. Kirileanu» Neamţ. Catalog
adnotat”, semnată de cercetătoarea
Elena Chiaburu şi realizată în colaborare cu personalul de specialitate
din bibliotecă.
„Biblioteca publică – agora
culturală a unei comunităţi, instituţie a memoriei culturale şi factor
important al educaţiei permanente
– este, astăzi, un spaţiu deschis tuturor celor care au nevoie de acces
la informaţie prin organizarea serviciilor de lectură publică, prin cercetarea colecţiilor de bibliotecă, a
bazelor de date specializate, oportunităţi de training în scopul dezvoltării personale şi profesionale a
individului, într-un spaţiu modern.
Ea este un loc neconvenţional
pentru dezbateri, întâlniri de lucru
pe diverse teme, networking,
schimb de idei, un spaţiu unde începe schimbarea şi dezvoltarea
unei comunităţi, un partener constant al actului educaţional, dar şi un
actor instituţional important al conservării patrimoniului cultural local.
Astfel, rolul activ al bibliotecilor publice este redefinit, şi, prin
implicarea acestora în sprijinirea
iniţiativelor locale în domeniul
educaţiei şi formării, e-incluziunii
sociale, iniţiativelor antreprenoriale, voluntariatului, contribuind în
mod fundamental la implementarea

culturale, educaţionale şi civice locale.
Evenimentele organizate cu
prilejul Zilelor Bibliotecii Judeţene
«G.T. Kirileanu» Neamţ au în vedere o mai bună cunoaştere a serviciilor şi colecţiilor de bibliotecă,
a preocupărilor pentru cercetarea,
valorificarea şi promovarea documentelor din colecţiile speciale ale
bibliotecii, susceptibile de clasare
în patrimoniul naţional.
Din anul 2018, Biblioteca Judeţeană «G.T. Kirileanu» Neamţ a
demarat procedura de clasare a căr-

ţilor vechi în patrimonial naţional,
prin expertizarea, până astăzi, a 700
de documente de bibliotecă din colecţiile speciale. Valorificarea acestor cercetări se regăseşte în editarea
unor lucrări importante în anii 2018
şi 2019: 100 de valori bibliofile din
Biblioteca Judeţeană «G.T. Kirileanu» Neamţ, un catalog de Carte
străină veche şi rară în colecţiile
Bibliotecii Judeţene «G.T. Kirileanu» Neamţ.
În acest context, vom lansa astăzi, catalogul adnotat Carte românească veche în Biblioteca
Judeţeană «G.T. Kirileanu» Neamţ,
ce prezintă câteva valori bibliofile
de valoare excepţională aflate în
colecţiile bibliotecii”, a explicat
Mihaela Mereuţă, managerul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”
Neamţ.

„Cele mai vechi cărţi româneşti aflate în colecţia Bibliotecii
Judeţene «G.T. Kirileanu» Neamţ
sunt primele tipărituri de la Iaşi:
Cartea românească de învăţătură
(1643) şi Şapte Taine (1644),
aceasta din urmă devenită destul de
rară.
Între contribuţiile la Bibliografia Românească Veche se înscrie
Bucvariu pentru pruncii cei rumâneşti (Buda, 1806), o ediţie necunoscută în literatura de specialitate
şi inexistentă în cataloagele de bibliotecă cercetate. La Biblioteca
Academiei Române din Bucureşti
există câte un exemplar doar din
ediţiile ulterioare: 1808 şi 1814,
astfel încât exemplarul deţinut de
Biblioteca Judeţeană «G.T. Kirileanu» Neamţ este unicat în România”, mai explică Elena Chiaburu.

conceptului educaţiei permanente,
ele transformându-se în adevărate
hub-uri de învăţare pe tot parcursul
vieţii deschise oricărui grup social
comunitar.
Bibliotecile publice din întreaga lume sunt într-o continuă
dezvoltare şi transformare, ele se
adaptează contextului actual, se
reinventează mereu prin noi servicii de bibliotecă care să corespundă
nevoilor utilizatorilor, ele oferă astăzi un important suport informaţional întregii comunităţi nemţene,
în scopul dezvoltării iniţiativelor

„Anul trecut pe vremea asta,
după trei ani de muncă în deplasare
şi acasă, a început lucrul la o carte
– datorie morală faţă de Gheorghe
Teodorescu Kirileanu. Nu doar Piatra-Neamţ îi datorează mult lui
«Moş Ghiţă», ci şi Iaşii. Pentru că
G.T. Kirileanu, în afară de faptul că
a fost bibliotecar la Universitatea
din Iaşi o vreme, este şi autorul
moral al înfiinţării Fundaţiei «Regele Ferdinand I» în oraşul nostru.
Apoi, nu o dată s-a aflat pe şantier
supraveghind lucrările construcţiei
Palatului în care funcţionează as-

Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu” au prilejuit prezentarea mai
multor expoziţii: „Valori bibliofile
din colecţiile speciale ale bibliotecii”; expoziţia fotodocumentară
„1940 – Sub semnul ultimatumului, dictatului şi cedării”, organizată
de Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” Iaşi, Facultatea
de Istorie din cadrul Universităţii
,,Al. I. Cuza” Iaşi; expoziţia itinerantă a Memorialului Ipoteşti −
Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu”. Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie Mihai
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Eminescu – OPUS PRIMUM”; expoziţia de pictură Constantin Filimon şi Dumitru Bezem; expoziţia
de carte: „In memoriam: Constantin Tomşa, Gheorghe Simon,
Eugen Verman, Constantin Ardeleanu, Ştefan Cazimir, Victor
Stan”.
„O sesiune importantă este cea
dedicată prezentării proiectelor de
succes derulate de biblioteca noastră, dintre care amintim: «Ţinutul
Neamţ – instantanee în presa de
odinioară»; Dialoguri culturale româno-arabe. Proiectul Cultură şi civilizaţie românească în lumea
arabă; Proiectul Biblioteca Digitală; Proiectul Code Kids – Copiii
fac coding în bibliotecile publice.
Târgul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Copii – CODE Kids
FEST 2021; «Biblioteca în conştiinţa comunităţii, în vreme de pandemie – documentare, creativitate,
parteneri, comunicare»; Ateliere
creative pentru copii şi tineri şi, nu
în ultimul rând, Proiectul «Să cunoaştem istoria judeţului prin memoria comunităţii. Oameni, locuri,
fapte», cu întâlnirea dedicată profesorului emerit de educaţie fizică
Vladimir Laşcu (n. 15 mai 1909 –
d. 24 decembrie 1996), la 25 de ani
de la trecerea în eternitate”, a mai
explicat Mihaela Mereuţă.
Un alt moment important al
Zilelor Bibliotecii a fost Maratonul
Editorial Eikon, desfăşurat în fiecare seară, de la ora 17:00. Au prezentat cărţi apărute la cunoscuta
editură Vianu Mureşan, Christian
Crăciun şi Valentin Ajder şi au recitat din lirica proprie sau a altor
poeţi Vasile Baghiu, Vasile Iftime
şi Dan Iacob.
Programul a continuat cu proiecţii cinematografice, de la ora
19:00. În prima seară a rulat filmul
„Prisma triunghiulară regulată”
(2021), de Adrian Ciupercă, în
regia lui Ioan Clopoţel, iar în a
doua seară a fost prezentată evocarea pictorului Constantin Filimon
(1936-2013) „Am fost şi sunt aici,
ca umbra…” (2014), producător
Victor Kirileanu; editare video Ioan
Clopoţel.
Din atmosfera culturală a Zilelor Bibliotecii nu a lipsit arta. Astfel, elevi ai Liceului de Arte
„Victor Brauner” Piatra-Neamţ au
susţinut, în deschidere, un moment
muzical, iar elevi ai Asociaţiei Culturale Arte.ro şi ai Palatului Copiilor din Piatra-Neamţ, coordonaţi de
prof. Cristina Petrariu, au organizat
expoziţiile de pictură „Grădina mea
secretă” şi „Univers cromatic”. Totodată, a avut loc Festivitatea de
premiere a elevilor participanţi la
concursuri internaţionale de artă
plastică în anul 2021, tot în coordonarea prof. Cristina Petrariu.
Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” Neamţ
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Nihil sine Deo

Dezvăluirea părintelui Elefterie Păduraru de la Cărbuna:

Cum s-a convertit la monahism cel mai bogat ziarist bucureştean
n luna octombrie a acestui an a trecut la
Domnul părintele Elefterie Păduraru de
la Cărbuna, un schit aflat în comuna
Vânători-Neamţ, lângă Mănăstirea
Neamţ şi construit de la firul ierbii chiar
de el, stareţul acestui schit. Cu acest
prilej mi-am amintit că în urmă cu câţiva
ani părintele a povestit participanţilor la o ediţie
a Zilelor „Daniil Sandu Tudor” (ediţii organizate de scriitorul Adrian Alui Gheorghe şi părintele Elefterie Păduraru) cum s-a convertit
marele ziarist Sandu Tudor la monahism. Cel
care a condus până în octombrie 2021 destinele
Schitului Cărbuna, pe vremea când Sandu
Tudor, ziarist celebru şi bogat, poet şi om de
lume (devenit ulterior părintele Daniil), era stareţul Schitului Rarău, de unde a şi plecat la închisoare din care n-a mai ieşit niciodată. La
acest schit, bine păzit şi urmărit de securitate,
unul din ucenici era viitorul părinte Elefterie...
Iată înregistrarea de pe reportofon: „Cine a
fost Sandu Tudor? După 60 de ani este greu de
spus, pentru că Dumnezeu ne-a dat un mare dar,
darul de a uita. Şi chiar dacă n-aş fi vrut să uit,
multe lucruri le-am uitat. Sandu Tudor a fost
unul din cei mai bogaţi oameni ai Bucureştiului.
Atunci când a dăruit la mănăstirea Antim
bani pentru reparaţii, a vândut două blocuri din
Bucureşti. Două blocuri, nu două apartamente.
Şi erau pe Calea Lipscani, deci în centrul centrului, şi banii care i-a obţinut din vânzarea
acestora i-a dăruit mănăstirii Antim. De aceea
mănăstirea asta a avut posibilitatea să-şi refacă
o parte din stricăciunile provocate de bombardamente. Sandu Tudor, ziarist celebru în epocă,
a avut un avion, o avionetă, pe care şi-o conducea singur, a avut maşină, pe care o conducea
tot el. Îi plăcea în mod deosebit să conducă şi
bărcile. Îşi ducea barca cu maşina din Bucureşti
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la malul mării şi de acolo se plimba pe mare.
Vreau spun că era un om foarte bogat şi care
trăia foarte modern. Era un om care, trăind atât
de bine, de modern, probabil că îşi amintea
foarte rar sau deloc de Dumnezeu. Dar în una
din călătoriile sale cu avionul Dumnezeu i-a dat
un semn.

A avut un accident, unul care, logic, ar fi
trebuit să-i fie fatal şi pe care mi l-a povestit de
mai multe ori. De aceea îl şi ţin bine minte.
Cum s-a întâmplat? El mergea cu avioneta sa şi
prin alte ţări, cu diferite treburi. Acum trebuia
să treacă la turci cu avionul peste Marea Neagră
– mergea des cu avionul pe aici. După mai bine
de vreo sută şi ceva de kilometri de zbor, avioneta s-a stricat. Motorul s-a oprit, avioneta s-a
descompus. A căzut în mare. Nu avea nici o
speranţă. Se făcuse şi noapte. A început să înoate, pentru că ştia bine să înoate. A înotat o
noapte întreagă. O noapte întreagă s-a luptat cu
valurile mării. Spre dimineaţă, epuizat şi lipsit
de speranţă, şi-a îndreptat privirea spre cer şi a
spus: Maica Domnului, nu mă lăsa să mor!
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Ajută-mă să supravieţuiesc şi îţi voi dărui toată
viaţa mea, tot restul vieţii mele ţie! Când s-a
făcut puţin lumină pe mare, la câţiva metri de
el plutea una din aripile avionului. A făcut un
ultim efort şi a prins-o. Era un prim semn că
Maica Domnului nu l-a uitat şi are planuri mari
cu el. Pe această aripă a mai plutit încă trei zile
şi trei nopţi, aşa, în foame şi frig.
După trei zile de chin, s-a îndurat
Dumnezeu de el şi l-a salvat de
tot. Într-o dimineaţă a trecut pe
lângă aripa avionului său pe care
el adormise de epuizare un vapor
de coastă cu militari turci. L-au
recuperat. Peste câteva zile era în
ţară.
Activitatea Rugului Aprins
nu poate fi detaşată de prezenţa
lui Sandu Tudor. El a fost unul
din marii organizatori ai acestei
mişcări religioase. Din această
cauză, organele de stat l-au tot
urmărit şi l-au tot fugărit din mănăstire în mănăstire. Era permanent hăituit, dar nu se lăsa. În acelaşi timp, toţi
cei care aveau dragoste de Rugul Aprins, toţi
cei care voiau să trăiască acele clipe deosebite
îl căutau zi şi noapte”.
După acel accident, Sandu Tudor face o călătorie la Muntele Athos şi se va retrage definitiv din ziaristică. Cel care avusese trei soţii, un
munte de bani şi averi vinde tot ce are şi pleacă
la mănăstire. Devine călugărul Agaton, apoi ieroschimonahul Daniil. Trece pe la Antim, pe la
Crasna, Neamţ, Sihăstria, Rarău. Din cauza Rugului Aprins este condamnat în procesul cu
acest nume, împreună cu alţi călugări şi intelectuali români şi moare în închisoare.
Nicolae SAVA
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Zig-Zag
u o pot face, nu pentru că sunt eu ursuz de
vreo 4-5 ani încoace, ci pentru că valorile
mele, pe care le cred şi valorile acestui
neam, sunt atacate, terfelite şi în mare primejdie.
Cred cu tot sufletul meu în Dumnezeu,
în Patrie (cu tot ce ţin de aceasta: glie,
popor, istorie, limbă) şi în Familie (ca grup social
de creaţie divină şi loc în care de mii de ani se
transmit valori atestate ca atare de timp).
Iubesc această trinitate şi pentru ea sunt gata
oricând de orice.
Unii, inclusiv mama mea, cred că sunt prea
radical. Cei care mă cunosc îndeaproape ştiu, că
atât cât mi-a stat în putinţă i-am ajutat pe toţi şi
am încercat să nu fac rău nimănui. Dar, când
lumea se radicalizează în sensul subjugării omului de către
om, radicalizarea noastră, a
celor buni, devine o necesitate,
un modus vivendi, compromis
între felul tău de a gândi şi cel
de a fi. Nu poţi gândi sau simţi
într-un fel şi a accepta să fii
cum vor vrăjmaşii.
Aşa că, iată cum gândesc:
1. Trăim zile în care numele lui Dumnezeu şi
tradiţia creştină, specifică europenilor (printre
care întotdeauna ne-am numărat), sunt atacate:
catedrale şi biserici ard sau sunt transformate în
locuri ale gurilor căscate de turişti ori beţivi, nu
ale rugăciunii. Ca să nu jignim orgolii, acceptăm
cu braţele
deschise
sărbători păgâne care ne
transformă
copiii
în
monştri însângeraţi,
dar refuzăm
să mai pomenim num e l e
Crăciunului,
o sărbătoare
a frumosului, a dăruirii, familiei...?
Oameni buni, înţelegeţi până unde merge înşelătoria?
2. Trăim zile în care binele Patriei înseamnă,
conform celor ce ne conduc, să-ţi distrugi industria, chiar şi necompetitivă (nu să o reformezi!),
să pui la pământ agricultura şi să vinzi pământul
străinilor, să rescrii istoria în derâdere, să blamezi
tot ce era odată sfânt şi valoros, să blasfemiezi,
pocind limba cu puhoaie de neologisme şi scrieri
neglijente, fără diacritice şi semne de punctuaţie...
Aţi văzut câţi patrioţi au răsărit azi, din pământ?
Toţi cu mesaje de tipul „1 decembrie La multi ani
Romania la multi ani romani”? Romanii erau locuitorii Italiei acum 2000 de ani! Noi suntem ROMÂNI! Să-ţi poceşti numele e mai grav decât să
lauzi frumuseţea şi curăţenia din Germania, afir-
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mând că avem o ţară de r***t, în timp ce arunci
pe geamul bemveului chiştocul nestins.
Oameni buni, înţelegeţi până unde merge înşelătoria?
3. Trăim zile în care Familia e atacată din
toate părţile, pentru că e singurul bastion (statul a
abdicat de mult!) în faţa celor ce vor înrobirea
celor puri. Spălarea pe creier a celor mici prin internet şi TV, prin distrugerea şcolii, prin hrană şi
medicamentaţie cu efecte adverse, a ajuns la un
maxim fără precedent. Diferenţe între generaţii au
fost întotdeauna, dar parcă niciodată ca acum!
Droguri, modele fantomă de reuşită (vlogeri,
miss-uri, fotbalişti, vulpiţe, columbence etc.), netflics moca, horror, porn...
Se vehiculează din ce în ce mai mult ideea
unei autorităţi superstatale
care să ia copiii acelor părinţi
care nu calcă pe calea spoită a
noii ordini mondiale. Doamne,
fereşte(!), să te reclame copilul
că-l duci la biserică!
Oameni buni, înţelegeţi
până unde merge înşelătoria?
Ce e de făcut?
Să nu ne mai mulţumim cu gânditul, simţitul
şi spusul.
Să facem ceva care să dovedească faptul că
iubim Binele, iubim această Ţară udată cu sudoarea şi sângele înaintaşilor, că ne iubim Familia şi
Copiii, viitorul României.
Zilele astea am încercat să fac asta: am fost
la ţară să-mi ajut mama, să lucrez pământul, că
nu mai are cine. Am fost la socri să-i ajut şi pe ei,
că-s bătrâni...
Înainte, familiile numeroase aveau un rost:
generaţiile se creşteau şi îngrijeau unele pe altele
iar pământul îl sărutai pentru că era hrana şi legătura cu divinul: din pământ ne tragem şi acolo ne
întoarcem.
Astăzi, pe Dumnezeu îl hulim (e mai trendy
să faci yoga), boşorogii sunt învechiţi, iar pământul nu mai e bun la nimic. Nici să-l dai în arendă
nu mai e rentabil...
Acum, poate înţelegeţi de ce dispoziţia mea
de azi nu e de sărbătoare!
Nu pot sărbători pentru că valorile mele
(Dumnezeu, Patrie, Familie), pe care le cred şi valorile acestui neam, sunt atacate, terfelite şi în
mare primejdie.
La mulţi ani, români!
La mulţi ani, România!
sau, cum îi plăcea lui Eminescu să salute:
– Trăiască Naţia!
– Sus cu ea!
Hai să ne trezim! Somnul naţiunii naşte
monştri!
Prof. Ionel-Cătălin DIACONU,
vicepreşedinte AGIRo
(N. R. – Text preluat de pe Facebook din 1
decembrie 2021. Nu am solicitat acordul semnatarului pentru publicare, considerând că aceste
gânduri, împărtăşite deja spaţiului public, pot fi
preluate în format print, într-o revistă care li se
adresează în special destinatarilor acestui mesaj)
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Nu pot
sărbători

Naşterea Mântuitorului
În Betleem colo-n oraş
Dormeau visând locuitorii,
Iar lângă turmă, pe imaş
Stăteau de pază, treji, păstorii.
Şi-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a răsunat,
Se rumenise cerul sfânt
Păstorii s-au cutremurat.
Din slăvi un înger coborâ:
„Fiţi veseli!”- îngerul Ie-a spus,
„Plecaţi, şi-n staul veţi găsi
Pe Craiul stelelor de sus!”
Păstorii veseli, în oraş,
Spre staul cu paşi iuţi porniră
Şi-un prunc atât de drăgălaş
Acolo-n paie ei găsiră.
Nici leagăn moale, nici vreun pat,
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuţul prunc: Iisus Hristos.
El, Fiul domnului şi Crai
Al stelelor de farmec pline,
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnă vine!...
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