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G
audeamus igitur... din nou acordurile imnului
anunþã un „prag de timp” peste care, an de an,
trec promoþiile luând cu ele bagajul spiritual al

celor care au absolvit Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”.

Ce lasã în urma lor?... Alte generaþii care, trãind entuzi-
asmul vârstei, devin nerãbdãtoare sã se defineascã, peste
ani, absolvenþi ai acestui colegiu.

Iunie 2007... emoþiile celor care pleacã, dar ºi ale celor
care rãmân sunt sporit mai intense – este prima promoþie
care pãrãseºte bãncile colegiului militar din municipiul
Alba-Iulia, România, care de drept ºi de fapt aparþin, acum,
marii familii europene.

2007. Europa a devenit spaþiul socio-cultural în cadrul
cãruia fiecare absolvent trebuie sã se manifeste, având ca
repere valorilor europene, ºi, astfel, sã dovedeascã, mai
acut, calitãþi ºi competenþe care sã confirme nivelul înalt al
educaþiei dobândite în colegiul nostru.

Acum, Europa, în mod firesc, defineºte contextul con-
cretizãrii libertãþii fiecãruia, dar ºi cel al responsabilitãþilor,
obligaþiilor pentru ceea ce este ºi ceea ce va deveni mâine
aceastã mare familie.

2007... Emoþiile celor ce an de an spun prezent la
despinderea altor ºi altor generaþii de absolvenþi, se con-
topesc cu sentimentul împlinirii profesionale ca mentori,
care, în fiecare clipã a existenþei, au dãruit altora ºtiinþa de
carte, ºtiinþa de a deveni oameni. A fost ºi este o misiune
plãcutã, dar ºi dificilã, însoþitã de mari satisfacþii, dar ºi de
unele neîmpliniri care, în timp, a confirmat, prin perfor-
manþele atinse, calitatea înaltã a ºcolii de la Alba-Iulia.

Pentru mentorii acestei ºcoli existã o singurã mare pasi-
une – aceea de-a modela caractere, de-a forma persona-
litãþi. Pentru ei, fiecare sfârºit de an ºcolar înseamnã un nou
început de drum ºi pentru aceastã necontenitã activitate li se
cuvine cel mai profund ºi nesfârºit respect.

Profesor Eugenia NANU
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Î
ntotdeauna liceele militare au constituit  „un punct
de atracþie” pentru foarte mulþi tineri, aflaþi la vârsta
la care totul este posibil ºi meritã încercat.

Însã, multitudinea de informaþii care circulã, astãzi, în
toate mediile, oferã tinerilor ºi familiilor posibilitãþi, prac-
tic, nelimitate de a cunoaºte ºi de a alege instituþia de
învãþãmânt care li se potriveºte cel mai bine ºi care le oferã
cele mai multe posibilitãþi de evoluþie în viaþã. Din acest
punct de vedere, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
este asaltat de tot mai mulþi doritori sã-i calce pragul ca elev
în frumoasa þinutã cu vipuºcã. Într-adevãr, instituþia noastrã
poate sã ofere aproape orice ºi-ar dori un tânãr ºi o familie
responsabilã. 

Specializarea matematicã-informaticã, pe lângã faptul
cã este apreciatã de majoritatea tinerilor, oferã posibilitãþi
foarte bune de dezvoltare intelectualã ºi de accedere în
majoritatea instituþiilor de învãþãmânt universitar ºi
postliceal, iar profilul militar, care presupune, pe lângã
orele de pregãtire militarã, mai multe ore de educaþie fizicã
ºi limba englezã, asigurã dezvoltarea armonioasã a tânãru-

lui, precum ºi a unor trãsãturi pozitive de caracter, care
favorizeazã evoluþia în carierã ºi viaþã.

Aici sunt create condiþiile ºi se munceºte dirijat în sen-
sul educãrii multilaterale a elevilor, prin activitãþi extracu-
rriculare dintre cele mai diverse: concursuri, activitãþi cul-
tural-artistice, sportive, excursii, activitãþi de cooperare cu
instituþii publice din þarã ºi strãinãtate etc., activitãþi menite
nu numai sã evidenþieze calitãþile ºi domeniile în care se pot
dezvolta personalitãþile elevilor, dar ºi sã favorizeze inte-

grarea cu mai multã uºurinþã în viaþa
cetãþii. 

Dacã în instituþiile civile de
învãþãmânt, implicaþi în cunoaºterea
elevilor sunt doar diriginþii, în colegiul
nostru au preocupãri în acest sens ºi
asigurã o cunoaºtere multilateralã a
elevilor ºi comandanþii de subunitãþi,
psihologul ºcolar, preotul militar,
medicii, documentaristul. Toþi aceºtia
obþin informaþii aproape complete
despre fiecare elev ºi prin cooperarea
strânsã cu familiile acestora, influ-
enþeazã pozitiv dezvoltarea tinerilor
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din toate punctele de vedere. 
În liceele civile, lucrul diferenþiat cu

fiecare elev în parte reprezintã un deziderat
departe de realizare, în timp ce, în instituþia
noastrã, lucrul individualizat se îmbinã cu
cel în echipã, în grupuri/colective pentru uni-
formizarea, la un nivel superior, a acþiunilor
sau atitudinilor, fapt ce sporeºte posibilitãþile
de integrare a absolvenþilor în cele mai
diverse locuri de muncã.

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
asigurã cuprinderea în program a tuturor
elevilor, în fiecare moment al zilei, aceºtia
fiind monitorizaþi permanent. Depãrtarea de domiciliu nu
reprezintã o servitute decât în primele zile, fiind, mai mult,
o situaþie favorizantã dezvoltãrii inteligenþei, adaptabilitãþii
la cele mai diverse situaþii ºi condiþii. 

Toate activitãþile din colegiu sunt temeinic organizate,
se desfãºoarã ritmic, riguros, fapt ce le conferã calitatea de
exemple pentru activitãþile pe care aceºtia le vor întreprinde
mai târziu. Atât elevii, cât ºi grupurile/colectivele sunt
supuse permanent unei evaluãri corecte ºi transparente, cu
o influenþã puternicã asupra atitudinii faþã de propria
pregãtire ºi responsabilitãþii faþã de colectivul din care ele-
vii fac parte.

Deºi logistica didacticã tinde sã se dezvolte în toate
liceele din þarã, cea a colegiului nostru se situeazã la stan-
darde ridicate, oferindu-le tuturor elevilor posibilitãþi de
acces la informaþii ºi mijloace de învãþãmânt dintre cele
mai bune. Condiþiile de studiu ºi trai, chiar dacã sunt  în
comun, sunt foarte bune ºi le asigurã elevilor confort ºi

posibilitãþi de a obþine rezultate superioare în toate dome-
niile. 

Localitatea ºi zona în care este situat colegiul militar
sunt atractive nu numai pentru locuitorii acestuia, ci ºi pen-
tru turiºti ºi au o influenþã favorabilã asupra educãrii patri-
otice a elevilor. De fapt, colegiul nostru este implicat în
foarte multe activitãþi ºtiinþifice, cultural-artistice ºi
sportive, alãturi de majoritatea instituþiilor de profil.

Un atu important al Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” îl constituie rezultatele foarte bune obþinute, con-
secvent, la examenele de bacalaureat ºi admitere în insti-
tuþiile superioare ºi postliceale de învãþãmânt militar. De
fapt, instituþia noastrã este perceputã, de cãtre familii ºi
elevi, ca o cale sigurã pentru creºterea ºanselor de reuºitã la
examenele de admitere în învãþãmântul superior, procentul
fiind de peste 10 ori mai mare la absolvenþii colegiului mi-
litar faþã de cei civili. 

Toate acestea au determinat creºterea notorietãþii la
nivel naþional a Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”,

numai în acest an ºcolar fiind evidenþi-
at pozitiv de peste 200 de ori în
mass-media localã, zonalã ºi naþionalã.

Cele de mai sus au influenþat
creºterea an de an a concurenþei la
admitere ºi a calitãþii elevilor admiºi în
colegiu, dar personalul Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul” este
conºtient cã avem rezerve mari pentru
ca atractivitatea instituþiei noastre sã
creascã ºi este decis sã acþioneze în
acest sens.

Comandantul Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul”

Colonel Voicu Cioarã
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S
coala este chematã la începutul secolului al XXI-lea sã
rãspundã în mod specific provocãrilor care se ridicã zi
de zi în faþa cunoaºterii ºi acþiunii umane.

În acest context, misiunea colegiului militar este de a con-
tribui în mod fundamental la formarea tinerilor pentru cariera
militarã, la integrarea deplinã a þãrii noastre în Uniunea
Europeanã ºi NATO. Aceastã misiune este, deopotrivã, una
ºtiinþificã, formativã ºi culturalã. Ea trebuie realizatã printr-o
deschidere cãtre tot ceea ce este nou în plan ºtiinþific ºi cultural,
prin atragerea tinerilor cãtre modele performante, prin formarea
ºi stimularea gândirii critice ºi prin promovarea unui stil de
muncã intelectual independent ºi creativ.

Prin conþinut, strategii ºi tehnici moderne de instruire, potriv-
it principiilor coerenþei, continuitãþii instruirii educaþiei, ne prop-
unem sã asigurãm un climat stimulativ de instruire performantã
în condiþii de egalitate a ºanselor de reuºitã pentru toþi elevii,
printr-o acþiune educativã continuã ºi diferenþiatã.

Integrarea în Uniunea Europeanã constituie o provocare nu
numai pentru societatea româneascã în ansamblu, ci ºi pentru
învãþãmântul românesc. Colegiul nostru este chemat sã rãspundã
cerinþelor acestui proces, nu doar în dimensiunea educaþionalã, ci
ºi în cea a dezvoltãrii cunoaºterii ºi culturii, potrivit noilor stan-
darde militare de compatibilitate, performanþã ºi competitivitate,
la nivel european ºi mondial.

Pregãtirea noilor generaþii de profesioniºti în toate domeniile
se desfãºoarã astãzi în forme ºi modalitãþi din ce în ce în mai
variate ºi mai dinamice. Colegiul nostru trebuie sã-ºi extindã ºi
sã-ºi diversifice oferta educaþionalã, sã perfecþioneze structura
acesteia potrivit cererii existente prin adaptabilitate ºi anticiparea
evoluþiilor din mediul educaþional ºi militar.

Realizarea misiunii colegiului nostru, precum ºi contextul
strategic în care ne desfãºurãm activitatea, presupune un man-
agement eficient, fundamentat pe strate-

gia elaboratã ºi orientat în conformitate cu politice educaþionale
asumate la nivel naþional ºi european.

Obiectivul general al învãþãmântului militar vizeazã for-
marea ºi specializarea succesivã a resurselor umane, iar obiec-

tivul principal pe care ni-l propunem pentru realizarea unui man-
agement eficient este optimizarea procesului instructiv-educativ.

În acest sens, colegiul nostru beneficiazã de un personal
didactic specializat, permanent deschis inovaþiilor, majoritatea
titulari, dar ºi de instructori militari bine pregãtiþi. Competenþa ºi
munca acestora s-a reflectat, an de an, în rezultatele obþinute de
elevii noºtri la olimpiadele ºi concursurile ºcolare, la examenele
de bacalaureat ºi de admitere în învãþãmântul militar superior.

Performanþele pot fi atinse în continuare numai prin impli-
carea permanentã a elevilor, cadrelor didactice ºi militare pro-
movând spiritul muncii în echipã, dãruirea ºi responsabilitatea în
orice acþiune, rãspunzând afirmativ la solicitãrile momentului.

Director adjunct
al Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”

Profesor Delia STÃNILÃ
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O
rdinea ºi disciplina reprezintã idealuri ºi, în
acelaºi timp, mãrturii ale existenþei societãþii
umane de-a lungul devenirii sale ºi, implicit,

ale armatei.
Pornind de la conþinutul celor douã concepte – disci-

plina – totalitatea regulilor de comportare obligatorie pen-
tru toþi membrii societãþii, – ordine – mod de succesiune în
timp sau spaþiu a unor lucruri, fapte, idei ºi continuând cu
aspectele care atestã, în fiecare perioadã, existenþa unei
naþii, realizãm cã a existat o preocupare constantã din
partea autoritãþilor pentru implementarea acestora,
condiþionând astfel funcþionarea normalã a societãþii.

În acest sens, diriguitorii vremurilor respective, în
fiecare moment al dezvoltãrii societãþii, au reglementat din
punct de vedere juridic ºi administrativ raporturile dintre
individ ºi grup, dintre cetãþeni ºi instituþii, impunând o anu-
mitã ordine ºi disciplinã.

În armatã, aceste douã concepte au beneficiat de o ºi
mai mare atenþie. Astfel, practica raporturilor indivizi-grup
ne convinge despre acest lucru, în nenumãrate rânduri aces-
te douã concepte bine implementate contribuind activ la
obþinerea victoriei, compensând în unele situaþii calitatea ºi
cantitatea armamentului ºi tehnicii de luptã ºi chiar dife-
renþele numerice dintre luptãtori.

Ordinea desãvârºitã ºi disciplina fermã au stat la baza
structurilor militare, încã de la apariþia lor, din antichitate.
Astfel, afirmaþia lui Euripioes, precum cã „într-o oºtire fãrã
numãr, o mulþime nedisciplinatã ºi o flotã anarhicã sunt mai
rele decât focul”, susþine vechimea conceptelor, reliefând
cã importanþa acestora a fost înþeleasã încã de atunci, iar
Napoleon afirma cã „nu cu un numãr mare de trupe, ci cu
trupe bine instruite ºi cu o disciplinã fermã poþi obþine vic-
toria.”

De-a lungul vremurilor, militarii au constatat cã insti-
tuþia din care fac parte nu poate funcþiona în afara unor
reglementãri foarte precise, motiv pentru care abundenþa de
reglementãri, instrucþiuni, ordine ºi precizãri a fost punte în
miºcarea dinspre eºaloanele de comandã cãtre cele subor-
donate.

Armata, instituþie importantã a societãþii româneºti,
funcþioneazã la parametri înalþi ºi datoritã spiritului de
ordine ºi disciplinã instaurat în structurile sale.

Astãzi, problematica disciplinei militare continuã sã
constituie unul din obiectivele esenþiale ale instituþiei mi-
litare.

În planul gândirii ºi practicii româneºti disciplina a fost,
alãturi de educaþie, unul din obiectivele prioritare ºi perma-
nente.

Disciplina presupune, în principiu, trei componente
definitorii:

- existenþa regulilor de comportare
- respectarea acestor reguli
- supunerea întocmai faþã de autoritatea învestitã cu

conducerea instituþiei
Prin însumarea comportamentelor definitorii se obþine

spiritul de disciplinã. Aceastã disciplinã este determinatã de
procesul de educaþie la care participã membrii grupului
(instituþiei). Procesul de educaþie formeazã ºi dezvoltã
însuºirile intelectuale, morale ºi fizice ale militarului.
Aºadar, putem sã afirmãm cã cei educaþi sunt disciplinaþi.
Omul este obligat sã înveþe regulile instituite în unitate sau
societate, este învãþat ºi obligat sã se supunã ºi, la rândul
sãu, sã supunã.

La sosirea în colegiul militar, tinerii  deþin comporta-
mente ºi manifestãri ale educaþiei primite în familie ºi ale
disciplinei societãþii din care fac parte. Acestea douã
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reprezintã premisele disciplinei militare ºi pe ºi-o însuºesc
în continuare.

Disciplina militarã este perceputã ca respectare strictã ºi
necondiþionatã de cãtre militarii de toate gradele a ordinii ºi
regulilor stabilite prin legi ºi regulamente militare. Ea este
cel mai important factor al capacitãþii de luptã a unei armate
ºi defineºte subordonarea, asigurã autoritatea ºi are caracter
obligatoriu pentru toþi militarii, fãrã deosebire de grad ºi
funcþie.

Disciplina militarã prin comparaþie cu celelalte tipuri de
disciplinã este mai riguroasã, mai precisã, ca formã de
organizare specificã activitãþilor intreprinse de militari.

Astfel, promptitudinea în execuþie, calitatea ireproºabilã
a îndeplinirii ordinelor comandanþilor constituie condiþie de

bazã a asigurãrii funcþionalitãþii în fiecare subunitate.
Disciplina militarã este, aºa cum arãtam anterior, un

pilon al educaþiei. Cultura oricãrui militar asigurã substanþa
ºi calitatea disciplinei, dupã cum actele de indisciplinã,
abuzurile sunt ºi o exteriorizare a lipsei de culturã, o
dovadã a superficialitãþii cu care a fost tratat procesul de
adaptare a cunoºtinþelor la cerinþele specifice armatei.

Locþiitorul comandantului 
Colegiului Militar Liceal 

„Mihai Viteazul”
Locotenent-colonel

Marcel DOMªA
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Argument

Singura cale de a forma copii buni este sã devenim
mai întâi pãrinþi buni;

Sã creºtem copii buni e simplu – dar nu e uºor;
O echipã pãrinteascã puternicã ºi unitã are cele mai

mari ºanse sã-ºi influenþeze copiii în bine;
ªi regulile sunt importante, însã exemplul este marele

eveniment;
Atunci când avem de-a face cu copiii noºtri, trebuie

sã nu uitãm cã sunt copii;
Iubirea adevãratã presupune ceea ce e mai bine pen-

tru copii ºi nu neapãrat pentru dumneavoastrã.

Domeniul „Consiliere ºi orientare”, prin natura sa,
impune interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor
atitudinale ºi valorice ale personalitãþii, în context 
educativ – fundament al caracterului viitorului adult.

Ce este educaþia? Cui îi revine sarcina de a educa?
Familiei, ºcolii, societãþii îi revine acest rol?

Educaþia este o activitate conºtientã, planificatã, pe care
o desfãºoarã societatea spre a forma omul pentru viaþa
socialã. Direcþia în care se dezvoltã copiii, profilul perso-
nalitãþii lor, depind de educaþia pe care o vor primi în cadrul
parteneriatului ºcoalã-familie.

Activitatea de consiliere ºi orientare a elevilor din
colegiul militar presupune nu numai îndeplinirea obiec-
tivelor prevãzute în programa ºcolarã, ci ºi o muncã perma-
nentã, desfãºuratã pe parcursul întregii perioade de
ºcolarizare.

La aceastã acþiune complexã concurã mai mulþi factori
educaþionali, diriginþi, psiholog ºcolar, comandanþi de com-

panie, fãrã a neglija însã rolul familiei.
Familia ºi ºcoala reprezintã pilonii educaþiei care diri-

jeazã acþiunile spre un scop comun.
Specificul colegiului impune pe lângã consilierea

elevilor ºi activitãþi de consiliere a pãrinþilor, prin organi-
zarea periodicã a lectoratelor cu pãrinþii, care au o tematicã
variatã.

Temele discutate au fost foarte utile pãrinþilor deoarece
au abordat domenii diferite.

„Cunoaºterea specificului activitãþii instructiv-educa-
tive ºi rolul familiei”

„Particularitãþile vârstei preadolescenþei ºi ado-
lescenþei”

„Factori externi care influenþeazã adaptarea ºi moti-
varea ºcolarã”

„Factori intelectuali, motivaþionali, afectivi, caracte-
riali ºi rolul lor în motivarea pentru performanþele ºcolare”

„Stilul meu, ce fel de pãrinte sunt?”
Rolul familiei în pregãtirea psihicã ºi susþinerea

moralã a elevilor candidaþi la examenul de bacalaureat,
admitere”

În CD-ul anexat, am prezentat materialul „Stilul meu –
ce fel de pãrinte sunt”. Sunt clasificate urmãtoarele
tipologii – pãrintele protector, exigent, interactiv, directiv,
fiind prezentate caracteristici, riscuri ºi sfaturi pentru
fiecare.

Responsabil Aria curricularã 
„Consliere ºi orientare”
Profesor Adela TUDOR
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P
aleta activitãþilor cultural-educative ºi sportive
care s-au desfãºurat în acest an, în colegiul nos-
tru, este extrem de bogatã ºi de variatã. Pe lângã

concursurile ºcolare, elevii militari au asigurat o participare
amplã ºi fructuoasã ºi la alte tipuri de concursuri, cum ar fi
cele pe specialitãþi, interdisciplinare chiar, de culturã gene-
ralã, artistice, de creaþie, precum ºi la un numãr important
de spectacole ºi alte activitãþi artistice ºi sportive.

Cum spaþiul nu ne permite sã le aºternem pe toate pe
hârtie, ne vom opri doar asupra celor mai importante care
s-au bucurat de un real succes.

Astfel, în luna octombrie 2006, la Cercul militar
Cluj-Napoca s-a desfãºurat concursul interjudeþean
„Armata României ºi mareºalii ei” organizat de Asociaþia
cultural-patrioticã „Mareºalii României”, concurs la care,
eleva Ioana Bocicã din clasa a XII-a C, îndrumatã de
domniºoara profesoarã Iulia Vinþan, a susþinut o lucrare
premiatã cu locul I. Tot în luna octombrie, mai exact în data
de 25, cu ocazia festivitãþilor menite sã celebreze Ziua
Forþelor Armatei Române, formaþiile artistice ale colegiului
au susþinut un spectacol omagial, deosebit de apreciat la
Bucureºti, în Aula Statului Major al Forþelor Terestre, la

invitaþia acestui înalt for
militar. 

În preajma zilei de
1 noiembrie, Ziua colegiu-
lui, când s-au aniversat 87
de ani la înfiinþare ºi 31 de
ani de existenþã la
Alba-Iulia, s-au organizat o
serie de activitãþi omagiale
dintre care enumerãm sesiu-
nile de comunicãri ºtiinþifice
ale elevilor, organizate pe
douã secþiuni, ºtiinþe exacte
ºi ºtiinþe umaniste, ocazie cu
care s-au evidenþiat un
numãr important de elevi, ºi
sesiunea de referate ºi
comunicãri  ºtiinþifice ale

profesorilor.
La concursul judeþean „Ocrotiþi de Eminescu” organizat

la Blaj, în data de 20 ianuarie 2007, de Fundaþia „Astra”,
despãrþãmântul Blaj, elevele Ana Maria Puºcaºu din clasa a
XII-a C ºi Camelia Vieru din clasa a X-a B au obþinut pre-
miul II, elevul Ovidiu Rus din clasa a XII-a C menþiune iar
Adriana Milãºan din clasa a IX-a C a obþinut premiul de
onoare al Bibliotecii „Lucian Blaga”, tinerii fiind îndrumaþi
de doamnele profesoare Cosmina Mircea ºi Simona Simu.

Tot în luna ianuarie s-au desfãºurat, la Câmpulung
Moldovenesc, Atelierele de creaþie literar-artisticã ale
elevilor din colegiile militare, activitate la care prestaþia
elevilor albaiulieni a fost de asemenea foarte apreciatã.

În primele zile ale lunii martie s-a desfãºurat concursul
de eseuri „La mulþi ani cu dragoste” organizat de ISJ Alba,
ºi la care lucrãrilor elevilor Paul Isailã din clasa a X-a A ºi
Ana-Maria Puºcaºu s-au fãcut remarcate, obþinând locul I ºi
respectiv III, ambii sub îndrumarea profesoarei Simona
Simu.

Tot la începutul lunii martie formaþiile artistice ale
colegiului au fost din nou invitate la Bucureºti, în aceeaºi
Aulã a Statului Major al Forþelor Terestre, unde au susþinut

10

PPRREEZZEENN}}EE  
||NN  AAFFAARRAA  OORREELLOORR  DDEE  CCLLAASSQQ

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeell MMaannaaggeemmeennttuull  iinnssttiittuu]]eeii  mmiilliittaarree



un spectacol variat ºi de înaltã þinutã artisticã, având o
prestaþie îndelung aplaudatã de spectatori. 

O sãptãmânã mai târziu, s-a desfãºurat concursul de
matematicã al revistei Arhimede, etapa judeþeanã, la care
elevii militari au obþinut douã premii I, respectiv Bogdan
Haºegan îndrumat de profesorul Romulus Borþoº, Teodora
Pascu, din clasa a XII-a C – profesor Delia Stãnilã – ºi o
menþiune, Mãdãlina Stanca, clasa a IX-a D – profesor
Dorina Trifon. De asemenea, profesorii acestei din urmã
catedre s-au implicat în 2 proiecte europene desfãºurate pe
Internet Cyberfax „L'Europe et nous” et Fax „Le deve-
loppement durable”, proiecte la care elevii noºtri au partic-
ipat cu eseuri ºi afiºe. La concursul de eseuri „Limbile
Europei, bogãþia Europei” organizat de I.S.J. Alba, elevele
Ana Maria Susan, clasa a XII-a D ºi Geanina Marincaº au
obþinut premiul I, respectiv II, îndrumate fiind de profe-
soara Mãrioara Popa. Catedra de limbi strãine s-a implicat
în organizarea concursului dedicat Zilei Europene a lim-
bilor strãine ºi a Cangurului lingvist, iar catedra limba
francezã a organizat manifestãrile închinate Zilei
Internaþionale a Francofoniei: expoziþie de afiºe, concurs,
spectacol ºi concursul de creaþie ºi interpretare a unui cân-
tec în limba francezã „Belgique Romane”.

Tot în luna martie s-a desfãºurat concursul Lucian Blaga
„Laudã seminþelor celor faþã ºi în veci tuturor” organizat de
Casa Corpului Didactic Alba ºi unde eleva Nicoleta Toader,
din clasa a XII-a A a obþinut un premiu I la secþiunea

creaþie, îndrumatã fiind de profesoara Cosmina Mircea,
Ana-Maria Puºcaºu din clasa a XII-a C a obþinut un premiu
II la secþiunea creaþie literarã ºi o menþiune la secþiunea
eseu, sub îndrumarea profesoarei Simona Simu.

În colegiul nostru s-au desfãºurat ºi alte concursuri ºi
activitãþi culturale importante, cum ar fi concursul interdis-
ciplinar „Mathématiques sans frontières”, concursul de
creaþie artisticã „Simboluri Olimpice”, concursul „Tradiþie
ºi culturã româneascã”, concursul „Europa în ºcoalã” faza
pe municipiu, concursul de culturã generalã „Premiul
Unirii”, proiectul iniþiat de I.S.J. „Ziua Cãrþii”, concursul
„Nu violenþa ne face mai puternici”, concursul de culturã
generalã „Participarea româneascã la Jocurile Olimpice” –
etapa judeþeanã – unde echipajul militar a obþinut locul I
prin elevii Alexandru Fãgãdãu, clasa a X-a A, Romina
Mârza clasa a X-a A, Cristian Sîntean clasa a X-a D, con-
cursul de majorete, Concursul Alianþe 2007 etc.

Mai existã o serie de concursuri nefinalizate încã, cum
ar fi cel de creaþie plasticã „Cultura româneascã în context
european”, iar agenda de desfãºurare a altor concursuri este
în derulare. Dar fãcând o simplã trecere în revistã a celor
mai importante activitãþi, concursuri, spectacole, ne putem
face o ideea despre bogãþia agendei culturale ºi artistice a
colegiului militar ºi despre participarea numeroasã, dar ºi la
standarde înalte a elevilor noºtri.

Consilier pentru proiecte educative 
Profesor Carmen Cecilia ROMAN
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C
olegiul militar albaiulian a desfãºurat activitãþi de
colaborare ºi integrare europeanã încã din anul
2001, când a fost colaborator în douã proiecte:

LANDSCAPE ºi EUROBANCABORSA, iar în anul ºcolar
2005-2006 am fost parteneri alãturi de ºcoli din Turcia,
Germania ºi Italia în proiectul KING’S ROAD. 

EUROBANCABORSA – proiect educaþional 
COMENIUS 1.C., având ca grup þintã elevi din ºcoli
vocaþionale, s-a desfãºurat pe o perioadã de 3 ani 
(2002-2005) ºi a avut ca obiective: 

promovarea unor activitãþi de învãþare menite sã
introducã concepte complexe ºi sã creascã capacitatea
elevilor de a reflecta asupra lumii ºi problemelor econo-
mice ºi politice care o guverneazã;

adâncirea înþelegerii unor evenimente economice
complexe cum ar fi globalizarea, rolul burselor, impactul
lor economic;

schimb de informaþii ºi experienþã între ºcoli, profe-
sori, elevi;

îmbogãþirea cunoºtinþelor de limbã strãinã, a
deprinderilor practice, utilizarea Internetului;

promovarea participãrii active a elevilor indiferent de
sex, mediu economic ºi social.

Pentru atingerea acestor obiective au fost organizate o
serie de activitãþi cum ar fi:

întâlniri de proiect în Italia, Germania, România la
care au participat profesori ºi elevi;

vizite la bursa de mãrfuri Sibiu;
coordonarea echipelor de elevi în jocul pe Internet,

„Planspiel Boerse”;
realizarea colaborãrii cu specialiºti în domeniu de la

Universitatea „Aisteda” ;
traduceri ale articolelor  pentru broºura „Bursa”;
participarea elevilor la „Cursul de bursã”;
integrarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor dobândite în

curriculumul ºcolii ºi în activitãþi de la clasã;
activitãþi de îndrumare a elevilor în cadrul cercului de

economie;
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Ca produse finale au fost realizate: Website-ul proiectu-
lui: www.eurobancaborsa.home.ro, Jocul pe Internet,
„Planspiel Boerse”, finalizat cu o broºurã în care sunt
prezentate echipele câºtigãtoare, pliante ºi postere care
descriu activitãþi de teren desfãºurate ºi activitãþi în cadrul
instituþiilor asociate, dicþionarul de termeni de specialitate
„Eurobancaborsa”, unde traducerea a fost realizatã de cãtre
elevi în limbile englezã, germanã, italianã.

Proiectul LANDSCAPE este un proiect educaþional de
cooperare internaþionalã, SOCRATES - COMENIUS având
ca grup þintã elevi din ºcoli vocaþionale ºi s-a derulat pe o
perioadã de 11 luni, având ca obiective:

dezvoltarea unei reþele de elevi, profesori ºi
specialiºti care lucreazã împreunã pentru a studia ºi
înþelege problemele de mediu la nivel local, european  ºi
global;

promovarea participãrii active a elevilor indiferent de
sex, mediu economic ºi social, precum ºi a celor cu dizabi-
litãþi;

îmbogãþirea cunoºtinþelor cu privire la diferite culturi
europene, combaterea unor atitudini rasiste ºi xenofobe;

îmbogãþirea cunoºtinþelor de limbã strãinã, a
deprinderilor practice, de  laborator ºi a celor de ICT.

Pentru atingerea acestor obiective au fost organizate o
serie de activitãþi:

observarea, monitorizarea ºi mãsurarea de parametri
fizico-chimici în diferite areale geografice (oraºul
Alba-Iulia, împrejurimi, râurile Ampoi ºi Secaº, Râpa
Roºie, etc);

investigaþii ºtiinþifice (cu caracter teoretic ºi aplica-
tiv) atât în laboratoarele ºcolii cât ºi în cele specializate ale
Inspectoratului pentru Protecþia Mediului Alba ºi ale fun-
daþiei „Aqua Fil”, având ca scop detectarea de poluanþi în
apã, sol ºi aer;

desfãºurarea unui program de reciclare a deºeurilor
(obþinerea de diferiþi coloranþi naturali din foi de ceapã de
la cantina ºcolii);

abordarea problemelor ecologice dintr-o perspectivã
culturalã (filosoficã, teologicã, istoricã, geograficã);

integrarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor dobândite în
curriculum-ul ºcolii ºi în activitãþile de la clasã;

integrarea elevilor cu dizabilitãþi de la ªcoala
Specialã din Alba-Iulia în activitãþi ºi produse de proiect;

ºedinþe de lucru cu specialiºti ai Muzeului Naþional al
Unirii ºi ai Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Alba-Iulia;

activitãþi de îndrumare a elevilor în cadrul cercurilor
pe obiecte, pe teme legate de proiect ;

Ca produse finale au fost realizate: 
Website-ul proiectului www.landscapes77.home.ro

care conþine descrierea ºcolilor partenere, imagini ale
elevilor participanþi, rapoarte de activitate ale mobilitãþilor,
fiºe de lucru ale activitãþilor de teren ºi ale mãsurãtorilor
efectuate, articole scanate reflectând diseminarea rezul-
tatelor proiectului ºi secþiunea de evaluare, realizatã în
cadrul ultimei întâlniri din proiect.

”Alba-Iulia, an European Town” – Ancient Age +
CD-ROM descrie unele aspecte istorice din perioada dacã
ºi romanã cu privire la construcþiile ºi modul de viaþã al
populaþiei pe aceste teritorii (colaborare cu Muzeul
Naþional al Unirii din Alba-Iulia);

”Ecology between Divine and Demonic” – pune
accentul pe modul de prezentare a problemelor ecologice
contemporane dintr-o perspectivã teologicã ºi filozoficã
(colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxã 
Alba-Iulia);

”Can You Guess?” - broºurã realizatã cu ºi pentru ele-
vii cu dizabilitãþi, conþinând o descriere a fiecãrei ºcoli par-
ticipante în proiect ºi a unei zone de mediu reprezentative
din fiecare þarã, cu teste în limba englezã ºi în toate limbile
naþionale ale ºcolilor participante.
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Pliantul în limba englezã al proiectului ºi pliantul
pentru descrierea activitãþii de reciclare a frunzelor de
ceapã;

Posterul „Assesing Water Quality” (colaborare cu
fundaþia Aqua Fil – Alba-Iulia, specializatã în educaþia pen-
tru mediu);

CD-ROM-ul „Attention Army, Girls are Coming”, cu
aspecte ale activitãþii ºcolare ºi extraºcolare a elevelor mil-
itare;

Albumul de fotografii cu imagini din toate activitãþile
de proiect; acestea au fost folosite în realizarea produselor
de proiect (website, CD-ROM-uri, pliante, broºuri, poster).

Expoziþia „Ecosystem Photo Gallery” conþinând
seturi de câte 20 de fotografii cu cele mai reprezentative
areale din þara fiecãrei ºcoli participante.

Articole realizate de elevi pe teme de proiect ºi pub-
licate în revistele ºcolii; unele au fost prezentate la Sesiunea
de Comunicãri a elevilor din octombrie 2002, cu ocazia
Zilelor colegiului.

Elevii au desfãºurat activitãþi la sediul fundaþiei Aqua
Fil, specializatã în educaþia pentru mediu, finanþatã printr-
un proiect cu alte organizaþii similare din Franþa,
Luxemburg ºi Bulgaria din fonduri Phare, unde, sub îndru-
mare de specialitate, au fost organizate seminarii pe teme
de mediu, cu instituþii similare din þarã ºi a fost donatã
colegiului o trusã portabilã de teren în valoare de 150 euro;

Diseminarea informaþiei cu privire la proiect în ºcolile
învecinate s-a realizat prin organizarea unei sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice  ”Zilele Educaþiei Albei”
(09.05.2003) comunicarea „Contribuþia Proiectelor
Socrates-Comenius la educaþia interculturalã”; seminar pe
teme de mediu organizat de fundaþia Aqua Fil cu toþi profe-
sorii care desfãºoarã activitãþi pe teme ecologice ºi mediu,
la nivel de liceu ºi gimnaziu; realizarea de postere ºi pli-
ante, ca materiale de proiect, distribuite ºcolilor partenere;
prin contacte ale profesorilor ºi elevilor din colegiu cu cei
ai altor ºcoli. 

„Drumul Regilor” trece 
prin colegiul militar

În 2005, la Manisa în Turcia, am pus bazele unui nou
proiect. Pentru noi era un nou contract în deja cunoscuta
tradiþie a proiectelor Comenius. Turcia, Germania, Sicilia,
Sardinia, Calabria ºi România au hotãrât sã reconstituie

împreunã anticul drum comercial ce pornea de la marea
Egee prin Transilvania, spre Europa de Vest. Proiectul s-a
numit „Drumul regilor”.

Moºteniri culturale, identitãþi regionale, folclor ºi
tradiþii, sisteme educative, muzicã, religie, mediu încon-
jurãtor ºi ecologie sunt doar câteva dintre ariile tematice
investigate în proiect.

Prin comunicarea permanentã via e-mail ºi prin întâlni-
rile de proiect am încercat sã ne cunoaºtem ºi sã acceptãm
diferenþele culturale, sã dezvoltãm sentimente antirasiale ºi
antixenofobe, ºi, de asemenea, sã identificãm elemente
comune în programa de învãþãmânt.

Un numãr de 65 de elevi ºi 11 profesori s-au implicat
direct în organizarea atelierelor de lucru, în activitãþile de
documentare, în design-ul ºi realizarea monografiei þinutu-
lui transilvãnean, din perioada 1600, perioadã marcatã pu-
ternic de personalitatea marelui fãuritor de þarã, Mihai
Viteazul, patronul colegiului nostru.

Spectacole artistice, întreceri sportive, expoziþii de
fotografii ºi obiecte artizanale realizate de elevi, vizite de
documentare în multe locuri pãstrãtoare de culturã ºi istorie
din Transilvania au adus împreunã elevi ºi profesori,
români ºi strãini pe acelaºi drum strãbãtut de strãmoºi în
urmã cu mii de ani.

În entuziasmul comun de a comunica, limba englezã
rezolva doar situaþiile dificile pentru cã fiecare dorea sã
înveþe cuvinte noi din limba partenerilor. Turcii vorbeau
limba românã, românii- italiana ºi germana.  Pe lângã bucu-
ria momentului, te impresiona respectul faþã de partener,
faþã de mai mult sau mai puþin ciudatele obiceiuri de vesti-
mentaþie ºi gastronomie, de a cânta sau dansa.

În mod deosebit s-a implicat Arhiepiscopia Alba-Iulia.
A fost un moment unic din care au câºtigat elevii infor-
maþii, experienþe de viaþã, prietenii, ºi mai important –
lucrul în echipã pentru a avea succes. Am înþeles cã deºi,
nou-veniþi în Europa, românii sunt nu numai competitivi,
dar ºi deosebit de valoroºi.

Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba-Iulia a
devenit o ºcoalã a prieteniei, a toleranþei faþã de diversitatea
de origine ºi culturã. Acolo unde oameni din toate colþurile
þãrii reuºesc sã construiascã o unitate de gândire ºi voinþa
de a reuºi, oricât de greu ar fi drumul, acolo, parteneriatele
se vor construi mai uºor, iar barierele de limbã ºi tradiþii se
topesc.

Nu este de mirare  cã Secretarul de Stat pentru
învãþãmânt preuniversitar, doamna Paloma Petrescu ºi
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ªeful Delegaþiei Comisiei Europene în România, domnul
Jonathan Scheele, au conferit Colegiului Militar Liceal
Mihai Viteazul din Alba-Iulia titlul de  „ªcoala Europeanã"
pe data de 8 mai 2006, la sediul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, iar la 23 martie 2007, Agenþia pentru Strategii
Guvernamentale, împreunã cu M.E.C. au hotãrât, ca o salã
de clasã din Colegiul Militar Liceal „ Mihai Viteazul ” sã
primeascã denumirea “Robert Schuman”, fondator al U.E.

De aceastã onoare se bucurã în prezent clasa a XII-a D,
profesor diriginte Borþoº Romulus, pentru rezultate
deosebite la învãþãturã.

Au colaborat cu noi:
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Fürth, Germania;
Instituto Tecnico Commerciale „San Calvino”

Trapani, Italia;
Instituto Tecnico Commerciale Statale „A. Fossati”,

La Spezia, Italia;
Instituto Tecnico Industriale Statale „M. Giua”,

Cagliari, Italia;
Joniskio Zemes Ukio Mokykla, Joniskis, Lituania;
Srednja Biotehniska Sola, Kranj,Slovenia.

Aºteptãm cu nerãbdare un nou parteneriat de colaborare
cu Turcia ºi Portugalia într-un proiect multilateral ce se
vrea o incursiune în tainele fizicii, chimiei ºi bioritmului
planetei Pãmânt. Zarurile au fost aruncate pe 30 martie
2007; rãmâne sã primim confirmarea Agenþiei Europene.

Responsabil cu activitatea 
de cooperare internaþionalã ºi integrare europeanã

Profesor Sebastian ONAC
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CCLLAASSAA  EEUURROOPPEEAANNQQ
„„RROOBBEERRTT  SSCCHHUUMMAANN””

A
nul 2007... un pas spre modernizare, spre o
Europã ce ne deschide porþile cunoaºterii, 
un an de o importanþã majorã pentru noi, 

cei de anul IV.
Povestea clasei a XII-a D a început acum patru ani, o clasã

consideratã stângace în anul I ºi... europeanã în anul IV. Mã simt
rãspunzãtoare sã amintesc în câteva cuvinte ideea cã au trecut
patru ani de zile atât de repede, lãsându-ne în gând un regret ºi o
promisiune de neuitare.

Amintirile ce ne vor lega de aceºti frumoºi ani de liceu vor
include ºi titlul onorific primit de clasa noastrã. La încheierea
semestrului I, din anul ºcolar 2006-2007, s-a realizat un clasa-
ment pe clase în funcþie de rezultatele obþinute la învãþãturã ºi în
activitãþile extracurriculare – clasa mea, XII D s-a clasat în frun-
tea clasamentului cu media 8,72.

O mulþime de laude ºi aprecieri s-au îndreptat înspre noi, însã
recompensa cea mai mare a fost declararea clasei noastre a 50-a
clasã europeanã, primind numele unuia din „pãrinþii fondatori” ai
U.E. – „Robert Schuman”.

Singurele cuvinte pe care le aveam atunci în minte se
reduceau la mândria de a face parte din clasa a XII-a D. Suntem
bucuroºi sã demonstrãm celor care au avut încredere în noi, cã
suntem capabili de performanþe. Astfel, zborul nostru spre culmi
înalte e propulsat de onoarea de a fi membrii unei clase
europene, fapt ce întregeºte aspiraþiile noastre.

Încântarea a venit ºi din alte motive: dotarea sãlii de clasã cu

cele mai noi mijloace de învãþãmânt, asigurându-se cel mai mo-
dern ambient. Toate acestea sunt un real start spre o competiþie,
noi am fost determinaþi sã muncim mai mult ºi sã ne încurajãm
colegii din celelalte clase sã înveþe pentru a putea dobândi privi-
legiul de a studia în aceastã clasã.

Sper, totuºi, cã modernizarea sãlilor de clasã sã nu se
opreascã aici, pentru cã e un imbold destul de puternic pentru
colegii mai mici, dornici ºi ei sã se afirme.

Povestea noastrã nu-ºi are finalul aici, va continua în alte
instituþii militare, dar toþi vom purta în gând onoarea de a fi
membri ai unei clase europene.

Elev sergent Iulia MURSA
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RREENNUUMMEELLEE  IINNSSTTIITTUU}}IIEEII  
DDIINNCCOOLLOO  DDEE  }}AARRQQ

D
ouãzeci ºi patru de studenþi ai Academiei
Tehnice Militare Bucureºti au participat la un
stagiu de pregãtire militarã în cadrul ªcolii

Speciale Militare din Coetquidan-Saint-Cyr, în Franþa. Opt
dintre ei sunt absolvenþi ai Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” ºi ne-au trimis un CD cu fotografii ºi câteva
impresii despre ceea ce au avut ocazia sã vadã ºi sã trãiascã
acolo. Experienþa lor constituie pentru colegii lor, actualii
elevi ai instituþiei noastre, o extraordinarã motivaþie pentru
cariera militarã. În colegiul nostru, orientarea ºcolarã ºi

profesionalã a fost ºi este unul din obiectivele principale,
iar astfel de experienþe ºi rezultate vin sã completeze ºi,  în
acelaºi timp, sã dovedeascã reuºita ºi împlinirea profesion-
alã a celor care, ieri, erau elevii colegiului militar albaiu-
lian. 

Studenþii români au constatat cã, la Saint-Cyr nu existã
standarde duble, de la fiecare cadet se aºteaptã responsabi-
litate ºi implicare în egalã mãsurã, indiferent de sex. În
aceastã prestigioasã instituþie existã o foarte bunã organi-
zare în detrimentul unei atmosfere mai calde ºi se pune
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accent mai puþin pe latura
personalã a militãriei.
Mentalitatea francezã este
diferitã ºi în ceea ce
priveºte camaraderia,
rezistenþa fiecãruia fiind
împinsã pânã la maxim. 

Alãturi de studenþii
francezi, absolvenþii noºtri
au demonstrat, la Saint-
Cyr, cã pot face faþã la
marºuri de 8 km, la vâslit
pe ocean sau la antrena-
mente de tip comando. Alþi
colegi de-ai lor ºi foºti
elevi de-ai noºtri, buni
matematicieni, Angela Digulescu ºi Claudiu Iuhas, au par-
ticipat la Olimpiada Internaþionalã de Matematicã pentru
studenþii aflaþi în þãrile din sud-estul Europei. Organizatã
sub patronajul Ministerului Educaþiei ºi Culturii din Cipru,
de Societatea de Matematicã, universitatea din Cipru,
olimpiada a reunit participanþi din Albania, Bulgaria, Cipru,
Grecia, Israel, România ºi Rusia. Cei doi studenþi români
au obþinut medalii de bronz. Pentru a participa la olimpiadã,

studenþii militari au dat un test de matematicã ºi unul de
limba englezã, aceasta fiind limba de desfãºurare a com-
petiþiei. 

Pentru actualii elevi, reuºita  ºi experienþa lor constituie
un motiv în plus sã înveþe mai mult având în vedere toate
oportunitãþile deschise pe plan intern ºi extern, privind for-
marea în carierã.

Referent relaþii publice
Daniela FILIMON
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Un
profesor eficient trebuie nu numai sã
cunoascã în profunzime conþinutul, sã ela-
boreze obiective operaþionale, sã utilizeze

metode, procedee ºi mijloace, sã evalueze elevii, ºi, mai
ales, sã integreze toate aceste elemente în activitatea ce se
desfãºoarã la clasã. Analog noþiunii fizice de câmp (mag-
netic, electric, dinamic etc.) s-ar putea considera cã toate
aceste elemente constituie un câmp didactic în care inter-
acþiunile se organizeazã dupã anumite reguli. În mãsura în
care corectarea pedagogicã ºi psihologicã sporeºte ºi apro-
fundeazã cunoaºterea proceselor de învãþare ºi predare,
regulile de proiectare ºi planificare, organizare ºi
desfãºurare a instruirii ºi educãrii devin mai clare.

Predarea ºi învãþarea vizeazã procesele cognitive ale
elevilor, prin aceea cã strategiile de instruire propuse se
concentreazã pe a-i învãþa pe elevi cum sã înveþe, cum sã
prelucreze informaþiile ºi cum sã gândeascã independent ºi
eficient. Instruirea cognitivã are deci, ca obiective primare
"a înþelege ºi a învãþa cum sã înveþi". Ea include instrucþiu-
ni asupra diferitelor dimensiuni ale gândirii, cum ar fi
înþelegerea, compoziþia, rezolvarea de probleme, luarea de
decizii, gândirea criticã ºi creativã ºi metacogniþia.

Conceptul de predare strategicã atrage atenþia asupra
rolului de strateg al profesorului, cel care ia decizii asupra
a "ce", "cum" ºi "când" se predã ºi se învaþã. "CE" se referã
la a lua decizii asupra conþinutului instruirii: cunoºtinþe,
deprinderi, strategii. "CUM" se referã la luarea unor decizii
asupra procedeelor necesare implementãrii unei capacitãþi
sau strategii ºi asupra predãrii acelor proceduri elevilor.
"CÂND" se referã la luarea deciziilor asupra condiþiilor
potrivite pentru aplicarea unei strategii sau capacitãþi date
elevilor ºi asupra predãrii unor asemenea informaþii
elevilor.

Astfel, luarea deciziilor asupra conþinutului ºi a strategi-
ilor de instruire cele mai potrivite, constituie inima predãrii
strategice. Conceptul de predare strategica se contureazã în
principal pe rolul profesorului ca MODEL ºi ca MEDIA-
TOR, deºi nu exclude rolul sãu de manager ºi conducãtor al

procesului de instruire.
Ca MODEL, profesorul strateg demonstreazã cum sã

gândeºti într-o anumitã sarcinã, cum sã aplici strategiile ºi
"ce sã faci când nu mai ºtii ce sã faci".

Ca MEDIATOR, el se interpune între elevi ºi mediul de
învãþare pentru a-i ajuta pe elevi sã înveþe ºi sã se dezvolte,
anticipeazã problemele care pot sã aparã în procesul
învãþãrii ºi propune soluþii de depãºire a acestora, îndruma
elevii de la începuturile învãþãrii pânã la învãþarea indepen-
dentã.

Aspecte caracteristice predãrii strategice:
se poate aplica la toate disciplinele ºi pentru toþi ele-

vii;
acordã atenþie atât conþinutului cât ºi strategiilor

predãrii;
se centreazã pe modele organizaþionale ºi schiþe

grafice;
defineºte strategii instrucþionale în mod explicit;
conceptualizeazã învãþarea ºi instruirea ca procese

fazice de gândire recursivã.
Avantajele predãrii ºi învãþãrii strategice sunt diverse.

Iatã câteva:
asigurã un limbaj ºi un cadru conceptual comun pen-

tru profesorii ºi inspectorii de toate specialitãþile ceea ce
încurajeazã comunicarea, colaborarea ºi coordonarea în
planificarea curriculumului (programei) ºi instruirii din
diferite domenii. De asemenea, faciliteazã coordonarea
activitãþilor de dezvoltare a gândirii ºi de evaluare între
toate disciplinele, precum ºi transferul unor deprinderi de la
o disciplinã la alta. Pe mãsurã ce comunicarea ºi colabo-
rarea sporesc, profesorii nu se mai simt izolaþi unii de alþii
ºi nici de procesul de luare a deciziilor.

înzestreazã profesorii ºi elevii cu un repertoriu de
strategii de predare-învãþare cu aplicare imediatã, dar ºi cu
timp mai îndelungat de utilizare, folosind materialele de
instruire existente;

integreazã deprinderile de citire, scriere ºi procesele
de gândire în interiorul diferitelor conþinuturi ºi discipline;
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se poate folosi pentru toþi elevii, atât cei buni cât ºi cei
slabi putând beneficia de aceleaºi strategii de instruire.

De obicei, reformele au neglijat elevii dezavantajaþi din
punct de vedere educaþional, fie pentru cã nevoile lor spe-
ciale sunt ignorate în procesul planificãrii ºi proiectãrii, fie
pentru cã nu se ºtie bine cum sã se acþioneze în cazul lor.
Practica demonstreazã cã aceºti elevi sunt lãsaþi, în general,
la voia întâmplãrii, instruirea cognitivã fiind rezervatã
elevilor buni. Predarea strategicã faciliteazã învãþarea atât
pentru elevii buni cât ºi pentru cei slabi.

Viziunea oricãrui profesor asupra educaþiei trebuie sã
includã înþelegerea modului cum învaþã atât elevii cei mai
buni, cât ºi cei mai slabi, iar aceastã cunoaºtere poate fi
folositã pentru îmbunãtãþirea posibilitãþilor de învãþare,
oferite tuturor elevilor.

Noua teorie a educaþiei, învãþarea este înþeleasã ca uti-
lizare a cunoºtinþelor anterioare ºi a unor strategii specifice
pentru înþelegerea ideilor dintr-un text ca întreg, ori a unor
elemente ale unei probleme ca întreg. Nouã este ºi ideea cã
ºcolile trebuie sã þinã cont de faptul cã performanþele
elevilor slabi pot fi modificate prin asigurarea unor expe-
rienþe instrucþionale adecvate (Fuerstein, 1980) ºi cã îi
putem învãþa pe elevi sã-ºi supravegheze, sã-ºi controleze
ºi sã-ºi stãpâneascã propriile performanþe.

Capacitatea de a lega noile informaþii de cele anterioare
poate fi influenþatã negativ de mai mulþi factori. Încercam
aici prezentarea pe scurt a unora dintre aceºti factori:

activarea cunoºtinþelor anterioare este îngreunatã
dacã noile informaþii sunt neclare, dezorganizate ºi, oare-
cum, lipsite de sens (Shimmerlik, 1978);

perspectiva celui care învaþã influenþeazã, învãþarea. 
gradul de familiarizare cu domeniul de cunoaºtere.

Lipsa de informaþii despre un subiect reduce în mod serios
capacitatea unui elev de a recunoaºte modelele, de a clasi-
fica sau a cãuta noi informaþii, ori de a genera analogii cu
alte situaþii sau probleme (Resnick, 1984)

succesul într-o situaþie de învãþare nu depinde doar de
existenþa unor cunoºtinþe anterioare, ci ºi de capacitatea de
acces la aceste cunoºtinþe. În numeroase cazuri cunoºtinþele
elevilor sunt inerte. Acestea sunt cunoºtinþe pe care elevii le
au, dar nu pot avea acces la ele deoarece nu le-au legat între

ele prin diverse exerciþii aplicative, sau le lipsesc strategiile
de cãutare ºi recuperare a acestora (Bransford, s.a. 1986).
Elevii buni utilizeazã strategii de codificare, organizare ºi
recuperare a informaþiilor, astfel cã ei acced uºor la
cunoºtinþele anterioare.

Numeroase studii au arãtat cã elevii de diferite vârste ºi
nivele tind sã foloseascã informaþiile structurale inerente
unui text pentru a-ºi organiza învãþarea ºi reþinerea, dacã
textul este bine organizat ºi semnalat (Smayer, 1984).

În mod asemãnãtor, elevii par a-ºi reaminti mai bine
modelele familiare cum ar fi povestirile ºi nu explicaþiile
sau expunerile, apoi modelele mai structurate, asemãnãrile
ºi deosebirile de exemplu, ºi nu modelele deschise, cum
este descrierea (Schnotz, 1985).

În contrast, textele slab redactate constituie motivul
principal al lipsei de înþelegere. Ele produc confuzie în
mintea elevilor. Pe când elevii foarte buni par a fi în stare
sã impunã ei înºiºi o organizare ºi interpretare a acestor
texte, elevii mai slabi nu pot face acest lucru. Performanþele
lor pot fi îmbunãtãþite simþitor dacã sunt învãþaþi sã orga-
nizeze ei înºiºi informaþiile.

Spunem cã învãþarea este strategicã atunci când cel care
învaþã este conºtient deºi îºi controleazã eforturile în uti-
lizarea unor deprinderi ºi strategii particulare.

Conºtientizarea nu se referã numai la cunoaºterea unor
strategii cognitive specifice, ci ºi la cunoaºterea modului de
utilizare a acestora ºi a momentului când sã fie utilizate.

Controlul se referã, în parte, la capacitatea de a
supraveghea ºi direcþiona propria activitate în direcþia
reuºitei, dar ºi la a ºti când n-ai reuºit, folosind verificãri ale
rãspunsurilor ºi rezultatelor. Controlul asupra utilizãrii
strategiilor se leagã ºi de creºterea motivaþiei, adminis-
trarea timpului de învãþare. Elevii buni executã sarcinile de
învãþare pânã la capãt, manifestând satisfacþie ºi atribuind
succesul propriilor eforturi. Astfel, ei învaþã cum sã înveþe
în mod independent ºi eficient. Din contrã, elevii cu rezul-
tate slabe tind sã atribuie unele reuºite norocului, întâm-
plãrii sau altor factori pe care nu-i pot controla ºi, în con-
secinþã, ei nu se implicã în planificare, supraveghere sau
recapitulare.

Profesor Paraschiva IOSA
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rocesul de învãþãmânt este un act de comunicare
didacticã ce presupune întâlnirea celor doi
actori, educatorul ºi educatul, în care fiecare ºi-a

asumat un rol pe care îl joacã. Predarea tradiþionalã, în sen-
sul în care profesorul þine o prelegere, face o demonstraþie,
iar rolul elevilor este acela de a urmãri, nu produce învãþare
decât în foarte micã mãsurã. 

Fãrã îndoialã, este adevãrat cã acela care învaþã trebuie
sã-ºi construiascã actul de cunoaºtere prin intermediul pro-
priei înþelegeri. Dar nu este mai puþin adevãrat cã aceastã
construcþie personalã este favorizatã de interacþiunea cu
alþii care, la rândul lor, învaþã. Dacã elevii îºi construiesc
cunoaºterea proprie, ei nu o fac singuri. Sã nu uitãm cã
omul este fundamental social. Adevãrata învãþare este
aceea care permite transferul achiziþiilor în contexte noi.
Este nu doar simplu activã sau individual activã, ci ºi inter-
activã. 

Gruparea ºi sarcinile în care membrii grupului depind
unul de celãlalt pentru realizarea rezultatului urmãrit aratã
cã:

- elevii se implicã mai mult în învãþare decât în abor-
dãrile frontale sau individuale;

- elevii odatã implicaþi îºi manifestã dorinþa de a
împãrtãºi celorlalþi ceea ce experimenteazã, iar aceasta con-
duce la noi conexiuni în sprijinul înþelegerii;

- elevii acced la înþelegerea profundã atunci când au
oportunitãþi de a explica ºi chiar preda celorlalþi colegi ceea
ce au învãþat.

Dacã pânã acum învãþarea era centratã pe ºcoalã ºi pe
reproducere, din ce în ce mai mulþi profesori adoptã o nouã
metodã de învãþare, cea centratã pe elev. 

Principiile care stau la baza învãþãrii eficiente centrate
pe elev sunt:

Accentul activitãþii de învãþare trebuie sã fie pe cel
care învaþã ºi nu pe profesor;

Recunoaºterea faptului cã procesul de predare, în sen-
sul tradiþional al cuvântului, nu este decât unul dintre
instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi sã
înveþe;

Rolul profesorului este acela de a administra procesul
de învãþare al elevilor pe care îi are în grijã;

Recunoaºterea faptului cã, în mare parte, procesul de
învãþare nu are loc în sala de clasã ºi nici când cadrul didac-
tic este de faþã;

Înþelegerea procesului de învãþare nu trebuie sã
aparþinã doar profesorului – ea trebuie împãrtãºitã ºi
elevilor;

Profesorii trebuie sã încurajeze ºi sã faciliteze impli-
carea activã a elevilor în planificarea ºi administrarea pro-
priului lor proces de învãþare, prin proiectarea structuratã a
oportunitãþilor de învãþare atât în sala de clasã, cât ºi în
afara ei;

Luaþi individual, elevii pot învãþa în mod eficient în
moduri foarte diferite.

Cadrele didactice ºi elevii trebuie sã fie conºtienþi de
stilurile de învãþare pe care le preferã ºi, în consecinþã, de
modul cum învaþã cel mai bine. În materialele de instruire
se prezintã un simplu chestionar care se poate folosi pentru
elevi la identificarea stilurilor lor de învãþare.

Învãþarea trebuie sã cuprindã activitãþi de prelucrare a
noii materii învãþate, care trebuie legatã de ceea ce elevul
ºtie deja. Sarcinile trebuie sã fie autentice, stabilite în con-
text semnificativ ºi legate de viaþa realã. Ele nu trebuie sã
implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru
duce la învãþarea “de suprafaþã” ºi nu la învãþarea “de pro-
funzime”.

Având în vedere faptul cã învãþarea elevilor va implica
erori, sarcinile trebuie sã le ofere ocazia de a se autoevalua,
de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacþia pro-
fesorului, precum ºi de a face alte verificãri de “conformi-
tate cu realitatea”.

Aºadar, trecerea la o metodologie mai activã, centratã
pe elev, implicã elevul în procesul de învãþare ºi îl învaþã
aptitudinile învãþãrii, precum ºi aptitudinile fundamentale
ale muncii alãturi de alþii ºi ale rezolvãrii de probleme.
Metodele centrate pe elev implicã individul în evaluarea
eficacitãþii procesului lui de învãþare ºi în stabilirea obiec-
tivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale
metodelor centrate pe elev ajutã la pregãtirea individului
atât pentru o tranziþie mai uºoarã spre locul de muncã, cât
ºi spre învãþarea continuã.  

Profesor Liviu NÃTÃLUCÃ
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Î
ncã de la începutul secolului trecut, Kant - urmãrind
un proiect de emancipare a condiþiei umane - scria:
„Pãrinþii care au primit ei înºiºi o educaþie sunt deja

modele dupã care se îndreaptã copiii. Dar pentru a-i face pe
aceºtia mai buni, este necesar sã facem din pedagogie un
studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar edu-
caþia este încredinþatã unor oameni cu pregãtire rea”.

Accelerarea transformãrilor sociale, democratice, mo-
dificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea
de a restitui prestigiul educaþiei familiale (pe care l-a avut
pânã la introducerea învãþãmântului obligatoriu), progrese-
le sociologiei ºi psihologiei, precum ºi alte cauze au dus la
înþelegerea faptului cã orice sistem de educaþie rãmâne
neputincios daca se izbeºte de indiferenþa sau de opoziþia
pãrinþilor. ªcoala capãtã astfel o misiune suplimentarã.
„Deoarece axa directoare a civilizaþiei occidentale este
înaintarea persoanei spre mai multã libertate ºi fericire,
înaintarea societãþilor spre mai multã înþelegere ºi justiþie...
ºi datã fiind demisia unui numãr de pãrinþi un numãr
crescând de copii vin din familii
destrãmate, iar o comunicare între
pãrinþi ºi copii nu se face întotdeauna
foarte bine (pãrinþi nãscuþi într-o
lume aproape imobilã încã au copii
care sunt nãscuþi într-o lume bulver-
satã), pentru toate aceste motive
ºcoala are în sarcina o misiune supli-
mentarã” (Domenach). 

Au existat întotdeauna educatori
excelenþi ºi pãrinþi iubitori, care nu
ºi-au pus probabil atâtea probleme ºi
totuºi au reuºit foarte bine; dar poate
cã acest lucru era mai uºor într-o
lume foarte statornicã, în care tradiþia
avea ultimul cuvânt. Modificarea pe
care au suferit-o, în curs de o gener-
aþie sau douã, relaþiile dintre pãrinþi
ºi copii, dintre adulþi ºi tineri, apare
mai vãditã în consideraþia pentru
copilul ce „are semnificaþia de

recunoaºtere intimã ºi profundã a valorii persoanei copilu-
lui ºi de încredere în potenþialul lui de dezvoltare”
(Osterrieth). Sentimentul de siguranþã - singurul care per-
mite copilului sã se emancipeze ºi sã-si dobândeascã per-
sonalitatea - depinde de urmãtoarele condiþii (Osterrieth): 

Protecþia împotriva loviturilor din afarã; 
Satisfacerea trebuinþelor elementare; 
Coerenþa ºi stabilitatea cadrului de dezvoltare; 
Sentimentul de a fi acceptat de ai sãi: 

ca membru al familiei: sã fie iubit; sã dãruiascã
dragoste, sã fie izvor de bucurie ºi de mulþumire pentru
adulþi; 

sã fie condus ºi îndrumat; 
ca fiinþã umanã: sã i se accepte caracteristicile

individuale; 
sã aibã posibilitatea de acþiune ºi experienþã per-

sonalã; 
sã aibã asiguratã o anumitã arie de libertate. 

S-ar putea spune cã aceste condiþii sunt constant indis-
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pensabile, dacã ele nu ar cere sã fie satisfãcute într-un mod
care diferã riguros de la o vârsta la alta.

Un raport asupra relaþiilor dintre ºcoala ºi familie în
þãrile Comunitãþii Europene (Macbeth, Al., 1984), bazat pe
cercetãri comparative, documentare ºi empirice (prin
ancheta de opinie cu chestionare aplicate pe un lot de 1744
conducãtori de instituþii ºcolare) enumerã patru motive
pentru care ºcoala ºi familia se strãduiesc sã stabileascã
legaturi între ele:

pãrinþii sunt juridic responsabili de educaþia copiilor
lor (legislaþia reflectã astfel libertatea pãrinþilor de a-ºi
creºte copiii aºa cum doresc;

exista diferenþe între þãri privind: mãsura în care
pãrinþii pot alege între diferitele ºcoli ºi cursuri pe care sã
le urmeze copiii lor; 

mãsura în care pãrinþii trebuie consultaþi de respon-
sabilii ºcolari etc.); 

învãþãmântul nu este decât o parte din educaþia
copilului; 

o bunã parte a educaþiei se petrece în afara ºcolii; 
cercetãrile pun în evidenþã influenþa atitudinii

parentale asupra rezultatelor ºcolare ale elevilor, în special
asupra motivaþiilor învãþãrii, precum ºi faptul cã unele
comportamente ale pãrinþilor pot fi favorizate datoritã dia-
logului cu ºcoala; 

grupurile sociale implicate în instituþia ºcolarã (în
special pãrinþii ºi profesorii) au dreptul sã influenþeze
gestiunea ºcolarã. 

Reproºurile care li se fac pãrinþilor privind colaborarea
cu ºcoala sunt: 

apatia (nu vin la reuniuni anunþate); 
lipsa de responsabilitate (aºteaptã iniþiativa profeso-

rilor); 
timiditate (lipsa de încredere în sine); 
participare cu ingerinþe (criticã cu impertinenþã

ºcoala); 
preocupãri excesive (exclusive) pentru randamentul

ºcolar (notele copilului);
rolul parental rãu definit (nu înþeleg corect funcþiile ºi

rolurile în educaþia copilului); 
contacte limitate cu ºcoala (numai în situaþii

excepþionale, de crizã în comportarea copilului); 
conservatorism (reacþii negative la idei noi). 

Reproºurile care li se fac profesorilor privind colabo-
rarea cu familiile elevilor sunt similare (nu identice!),
inclusiv privind dificultãþi de a stabili relaþia cu adulþii
(trateazã pãrinþii ca pe copii ºi nu ca parteneri în educaþia
copilului, decizând autoritar la reuniunile cu pãrinþii).

Definirea imprecisã a rolului de profesor, lipsa pregãtirii
privind relaþia ºcoalã-familie (oscileazã între autonomia
tradiþionalã ºi perspectivele noi ale parteneriatului). 

Informarea ºi formarea pãrinþilor în ceea ce priveºte
ºcolaritatea copilului presupune, cel puþin, ca fiecare
pãrinte sã cunoascã: obligaþiile legale privind educaþia
copilului drepturile de care dispune pentru educaþia copilu-
lui, importanþa atitudinii lui pentru reuºita ºcolarã a copilu-
lui, metodele de colaborare cu ºcoala. În acest scop este
necesar un dialog între profesori ºi pãrinþi, profesorii tre-
buie sã primeascã o pregãtire în materie de relaþie cu
pãrinþii iar competenþa lor în aceastã materie trebuie con-
sideratã ca o aptitudine profesionalã, pãrinþii trebuie sã fie
pregãtiþi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu
profesorii, ºcolile trebuie sã asigure (asociaþiilor) pãrinþilor
asistenþa necesarã. 

Pentru o cooperare eficace se considerã necesarã
adoptarea unor comportamente corespunzãtoare de cãtre
membrii consiliului profesoral: comunicarea liberã de
informaþii, toleranþa când limbajul profesional nu este înþe-
les de nespecialiºti (dintre pãrinþi), încurajarea dezbaterilor
pe probleme educaþionale majore (ºi nu doar discuþii pe
probleme administrativ-gospodãreºti), considerarea reci-
procã a pãrinþilor ºi profesorilor ca parteneri. 

Existã douã teorii importante privind relaþia ºcoalã-fa-
milie: 

teoria profesionalismului care considerã ca un ele-
ment esenþial serviciul fãcut altora, fãrã a gândi la avantaje
personale;

criteriile acestei teorii sunt: competenþa, servirea
clienþilor, un cod de eticã profesionalã;

teoria schimbului care considerã acþiunea umanã în
funcþie de un câºtig personal; 

se considerã privilegii tradiþionale ale profesorilor:
un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiþie
restrânsã. 

Din aceastã perspectivã se pune întrebarea: ce câºtigã
profesorul într-o cooperare cu familia? Se apreciazã cã
acest câºtig poate fi un statut revalorizator în ochii soci-
etãþii, cooperarea cu familia poate fi un test profesional ºi
poate fi consideratã ca fãcând parte din datoria profesionalã
a profesorului deoarece pãrinþii sunt clienþi ai ºcolii.
Eficacitatea învãþãmântului (evaluatã la ºcoli ºi profesori)
poate fi amelioratã prin cooperarea între ºcoalã ºi familie,
pãrinþii sunt responsabili legali de educaþia copiilor lor ºi
pot avea exigenþa de a evalua rezultatele activitãþii ºcolare.

Profesor Mihaela FLOREA
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E
xistã foarte puþine date în literatura de speciali-
tate cu privire la factorii implicaþi în procesul de
formare ºi dezvoltare a aptitudinilor matematice

la ºcolari. Cele mai multe lucrãri care abordeazã problema
raportului dintre ereditate ºi mediul înconjurãtor au în
vedere, de regulã, personalitatea omului în ansamblul ma-
nifestãrilor sale sau una din substructurile ei fundamentale
ºi anume, inteligenþa generalã sau dotarea mentalã a aces-
tuia.

În prima jumãtate a secolului nostru, gândirea psiholog-
icã a fost dominatã de ideea cã aptitudinile generale ºi spe-
ciale sunt produse ale ereditãþii, mai ales în cazurile supe-
rioare de manifestare, cã factorii de mediu natural ºi social
au doar rolul de condiþii favorizante sau limitative.
Caracterul înnãscut al aptitudinilor matematice, îndeosebi
al talentului matematic, a fost afirmat de cãtre personalitãþi
ca H. Poincaré, J. Hadamard, S. Révész º.a.

Dar nici condiþiile de mediu social ºi mai ales tipul de
activitate  dominantã desfãºuratã de elev nu pot fi neglijate.
Acestea fac ca potenþialitãþile native sã evolueze în direcþia
unor aptitudini reale, eficiente, mai ales atunci când între
cele douã grupe de factori existã un acord deplin.

La fel ca toate celelalte însuºiri psihice specific umane,
aptitudinile matematice se formeazã, se dezvoltã ºi se man-
ifestã ca unitãþi structurale ºi funcþionale relativ distincte pe
parcursul dezvoltãrii autogenetice ale omului, prin mode-
larea unor premise ereditare polivalente de cãtre factori
ambientali.

A stabili ce pondere anume au în structura aptitudinilor
matematice cele douã grupe de factori este aproape imposi-
bil. Foarte probabil, rolul factorilor ereditari este maxim în
cazul matematicienilor de geniu ºi minim sau mediu în cel
al oamenilor obiºnuiþi.

Numeroase ºi complexe relaþii de condiþionare ºi influ-
enþare reciprocã existã între aptitudinile matematice, pe de
o parte, ºi cunoºtinþele, priceperile ºi  deprinderile dobân-
dite de elevi în procesul de învãþare a matematicii, pe de
altã parte.

Se apreciazã, în general, cã dezvoltare ºi manifestarea
plenarã a aptitudinilor este strâns legatã de însuºirea

cunoºtinþelor, priceperilor ºi deprinderilor, iar stãpânirea ºi
utilizarea acestora depinde de caracteristicile ºi nivelul de
dezvoltare al atitudinilor generale ºi speciale ale omului.

Ca urmare a perceperii ºi efectuãrii de acþiuni cu
obiectele din jur, copilul încã de mic dobândeºte cunoºtinþe
variate referitoare la formã, mãrime, ordine, lungime, lãþime,
mulþime, relaþie etc. îºi formeazã priceperi ºi deprinderi de
comparare, ordonare, clasificare, numãrare etc.

Concomitent cu acestea se dezvoltã funcþiile cognitive
ca: analiza ºi sinteza, abstractizarea ºi generalizarea, capa-
citatea de memorare ºi reprezentare. Exersate în raport cu
aspectele cantitative ºi spaþiale ale lumii înconjurãtoare,
aceste funcþii evolueazã, se dezvoltã ºi se specializeazã,
ajungând treptat la un anumit grad de precizie ºi fineþe.

Acumularea de cunoºtinþe, priceperi ºi deprinderi duce,
în general, la dezvoltarea ºi transformarea calitativã a
schemelor de cunoaºtere ºi acþiune ale elevului, iar acestea
la rândul lor regleazã cantitatea ºi calitatea achiziþiilor
ºcolare.

Efectul învãþãrii devine maxim atunci când între cei doi
termeni ai relaþiei se stabileºte un echilibru optim, ceea ce
se poate realiza prin modul de organizare a activitãþii de
învãþare ºi prin folosirea celor mai adecvate cãi ºi mijloace
de instruire ºi educare.

Pentru obþinerea acestui efect maxim se folosesc astãzi
diferite metode ºi procedee de învãþare a matematicii cum
sunt cele tradiþionale (expunerea, studiul individuale,
demonstraþia, exerciþiul), dar ºi unele noi (problematizarea,
învãþarea prin descoperire, munca independentã, învãþare
prin joc, învãþarea asistatã de calculator).

O altã întrebare care se pune este care ar fi vârsta la care
începe sã se contureze aptitudinea matematicã. Deºi
rãspunsurile au o scarã mai largã de valori, se pare cã vârs-
ta de 15-16 ani apare ca un reper bine conturat.

Vârsta ºcolarã mare (anii de liceu) reprezintã perioada
cea mai fertilã pentru dezvoltarea aptitudinilor matematice,
de aceea trebuie sã valorificãm corespunzãtor acest
moment deosebit de prielnic în procesul de instruire ºi edu-
care a elevilor.

Profesor Dorina TRIFON
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copul studierii limbii ºi literaturii române în
ºcoalã este acela de a forma un tânãr cu o culturã
educaþionalã ºi literarã de bazã, capabil sã înþe-

leagã lumea, sã comunice ºi sã interacþioneze cu semenii,
sã-ºi utilizeze în mod eficient ºi creativ capacitãþile proprii
de exprimare oralã ºi scrisã, exprimându-ºi gânduri, stãri,
sentimente ºi opinii.

În acest sens, obiectivul central al programelor de limba
ºi literatura românã pentru liceu este dezvoltarea compe-
tenþelor de comunicare, oralã ºi scrisã, ale elevilor, precum
ºi familiarizarea acestora cu textele literare ºi nonliterare.

Manualele alternative propun o serie de metode ºi exer-
ciþii ce au ca scop dezvoltarea exprimãrii orale a elevilor.
De exemplu, la clasa a XI-a, conform programei ºcolare,
sunt propuse ca metode ºi procedee moderne de învãþare ºi
evaluare studiul de caz ºi dezbaterile. De asemenea, în ve-
derea dezvoltãrii competenþelor de exprimare oralã a
elevilor, mai pot fi folosite la clasã si alte metode active
(centrate pe elev), metode asupra cãrora mã voi opri în
acest studiu.

STUDIUL DE CAZ – este centrat pe discursul de tip
argumentativ adaptat la specificul temei propuse ºi pre-
supune:

o etapã pregãtitoare, în care se stabilesc tema, modal-
itãþile de documentare, metodologia de lucru ºi modalitatea
de prezentare;

documentarea propriu-zisã, în care elevii exploreazã
materialul bibliografic, consemneazã informaþiile într-un
jurnal de lecturã (sau chiar în portofoliu), iar mai apoi, se
vor constitui grupele pentru a dezbate materialul ales ºi
pentru a stabili forma de prezentare a acestuia (se prezintã
oral , în faþa clasei , pentru a putea evalua exprimarea oralã
a elevilor);

prezentarea ºi evaluarea studiului de caz se va face în
faþa întregii clase, fiind urmatã de discuþii în care colegii

pot cere lãmuriri, pot comenta aspectele care li s-au pãrut
interesante ºi pot evalua activitatea grupelor.

Pentru evaluarea studiului de caz, profesorul se poate
folosi de urmãtoarea grilã care cuprinde atât o apreciere a
exprimãrii scrise, cât ºi una a exprimãrii orale (vezi anexa).

DEZBATEREA este o formã de comunicare oralã ce
permite punerea în dialog a elevilor pe baza unei teme date
ºi a unei pregãtiri prealabile. Astfel, ºcoala (orele de limba
ºi literatura românã) poate deveni un spaþiu al comunicãrii
efective, în care profesorul nu mai este unicul emiþãtor
credibil de mesaje, ci devine mediator al unui schimb de
mesaje, ajutându-i pe elevi sã înveþe, sã comunice ºi eva-
luându-le capacitatea de a (se) comunica. Aceastã metodã
presupune lucrul în grup, urmãrind dezvoltarea spiritului de
echipã ºi a competenþei de exprimare oralã în cadrul grupu-
lui. Iniþial, se formeazã douã echipe – afirmatorii ºi nega-
torii – ºi, totodatã, se alege ºi echipa de evaluatori. 

Pentru realizarea dezbaterii e nevoie de o etapã pregãti-
toare: documentarea, ce presupune consultarea, sub îndru-
marea profesorului, a unei bibliografii legate de tema pro-
pusã. Desfãºurarea propriu-zisã a dezbaterii trebuie sã se
încadreze în treizeci-patruzeci de minute, pentru ca restul
timpului sã fie alocat analizei. Dezbaterea se va desfãºura
astfel:

prezentarea argumentelor (pro sau contra moþiunii)
de cãtre primul dintre vorbitori;

lucrul în grup, în echipa a doua, pentru pregãtirea
contraargumentãrii;

expunerea oralã a contraargumentelor;
lucrul în grup al primei echipe pentru pregãtirea

rãspunsului, constând în reluarea contraargumentelor ºi
prezentarea dovezilor prin care acestea sunt combãtute; se
continuã în acelaºi mod pânã când toþi participanþii ºi-au
expus punctele de vedere (se recomandã folosirea per-
soanei I plural în expunerea fãcutã de reprezentantul gru-
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pelor având în vedere cã s-a lucrat în echipã).
anunþarea rezultatelor de cãtre evaluatori, eventual

justificarea acestora ºi feed-backul profesorului;
În lucrarea Alinei Pamfil – Limba ºi literatura românã în

gimnaziu. Structuri didactice deschise – sunt menþionate
încã douã tipuri de dezbateri pe lângã cea menþionatã mai
sus (dezbaterea de opinii pe fond de controversã) ºi anume:
deliberarea (în cadrul cãreia argumentaþia vizeazã luarea
unei decizii, exemplu: „Ce carte sã alegem pentru lectura în
grup?”) ºi dezbaterea cu scopul de a rezolva probleme (în
cadrul ei, opoziþia iniþialã þine de cunoaºterea parþialã a

problemei, exemplu: „Care ar putea fi grila de lecturã a
unei descrieri?”).

Evaluarea unei activitãþi, gen dezbatere, bazatã pe dez-
voltarea competenþelor de exprimare oralã poate fi fãcutã
pe baza unei fiºe de control, realizatã în funcþie de compo-
nentele discursului oral, de specie, de nivelul cunoºtinþelor
ºi capacitãþilor ºi de finalitatea activitãþii, aºa cum reiese
din exemplul urmãtor:
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PARAMETRII FIªEI DE CONTROL ªI EVALUARE

Conþinutul 
discursului oral

adecvarea la tema expuner-
ii,dialogului.
-pertinenþa intervenþiilor;
-claritatea ideilor,
înlãnþuirea lor logicã etc.

dimensiunea lingvisticã
- utilizarea corectã a
aspectelor de ordin fonet-
ic,lexical precum ºi a
aspectelor de sintaxã a
propoziþiei ºi a frazei;
- dimensiunea textualã
(cunoaºterea ºi utilizarea
regulilor ºi a procedeelor
care asigurã organizarea
generalã a unui text: legã-
tura între fraze, coerenþa
între pãrþi, structura textu-
alã narativã, descriptivã,
argumentativã ºi explica-
tivã);
- dimensiunea discursivã
(cunoaºterea ºi utilizarea
regulilor ºi a procedeelor
care determinã folosirea
limbii în context: utilizarea
registrelor limbii, a
normelor de interacþiune
verbalã, cunoaºterea para-
metrilor situaþiei de comu-
nicare etc.);

- elemente chinestezice:
privirea, atitudini corpo-
rale,miºcãri, gesturi,expre-
sia feþei;
- poziþia locutorilor: modul
de ocupare a locurilor,
spaþiul personal, distanþele;
- aspectul exterior;
- modul de amenajare a
spaþiului ºi a documentelor
(dispunerea graficelor, a
foliilor, a înregistrãrilor, a
notelor etc.)

-vocea:calitate, melodie,
debit,inflexiuni,
intonaþie,pauze, respiraþie

Componenta verbalã Componenta
nonverbalã

Componenta
paraverbalã

În funcþie de aceºti parametri, profesorul îºi poate
întocmi sarcinile de observare a discursului elevilor. De
exemplu:

I. Conþinutul discursului oral: A fost argumentaþia
adecvatã temei enunþate? A aprofundat suficient tema?
Tratarea a fost globalã sau structuratã în micro-teme?

II. Componenta verbalã:
1.Dimensiunea lingvisticã: Cum a fost exprimarea

din punct de vedere lexical ºi sintactic? Ce tip de limbaj
s-a folosit?

2. Dimensiunea textualã: Cum s-a realizat argu-
mentarea propriu-zisã (valoarea argumentelor, locul
exemplelor, folosirea corectã a organizatorilor textuali)?

3. Dimensiunea discursivã: Cum s-a adresat auditori-
ului? Cum ºi-a adecvat textul la contextul de comuni-
care?











III. Componenta paraverbalã ºi cea nonverbalã:
Care a fost tonul, dar ritmul vorbirii? Cum a privit audito-
riul, cum s-a miºcat, cum a folosit notiþele?

O metodã folositã ca ºi etapã pregãtitoare pentru dez-
batere ºi care urmãreºte dezvoltarea competenþelor de
exprimare oralã este metoda numitã REÞEAUA DE 
DISCUÞII care funcþioneazã dupã urmãtoarele etape:

1. Stabilirea temei puse în discuþie;
2. Profesorul adreseazã o întrebare prin care solicitã

elevilor un rãspuns pozitiv sau negativ, însoþit de argu-
mente;

3. Identificarea argumentelor de cãtre elevi ºi clasifi-

carea acestora în pozitive ºi negative;
4. Reflectarea asupra argumentelor ºi stabilirea individ-

ualã a poziþiei pro sau contra.

Aceste metode moderne pot fi aplicate la toate clasele
de liceu, în cadrul orelor de predare/ învãþare/ evaluare cu
centrare pe elev. Cu ajutorul acestora pot fi depistate bloca-
jele în exprimarea oralã a unor elevi, corectarea, stimula-
rea, încurajarea ºi pregãtirea acestora pentru proba oralã a
examenului de bacalaureat.

Profesor Simona SIMU
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ermenii-cheie: atitudine, formare-dezvoltare,
inters iniþial, comportare motivatã, interes dura-
bil, operã literarã, ateliere de lecturã ºi ateliere de

creaþie, caiet de lecturã ºi creaþie, ecranizare, conferinþã de
presã, preselecþie de actori, dialoguri virtuale, proces judi-
ciar simulat, rãvaºe didactice, expoziþie de carte, licitaþia de
idei, invitaþia la bal, efecte formative.

Atitudinea elevului faþã de opera literarã e calificatã ca
o construcþie amplã de reacþii afective, dinspre subiectul
educaþiei literar-artistice spre opera literarã, axatã pe com-
prehensiune, experienþã lectoralã, interes, motivaþie, selec-
tivitate, gust estetic, pe judecãþile de valoare ale subiectu-
lui, fiind raportate la idealurile artistice, crezul artistic.
Sistemul de valori general-umane orienteazã subiectul spre
o anumitã atitudine faþã de opera literarã, ca pretext al
cunoaºterii de sine. 

Estetica proiecteazã idei concludente în ceea ce priveºte
domeniul educaþiei ºi, în special, pentru formarea atitu-
dinilor, punînd accent pe partea artisticã a gîndirii reflexive.
Printre acestea se menþioneazã ideea potrivit cãreia subiec-
tul receptor se produce axiologic în expresie atitudinalã, nu
reproductivã, ca în cazul cunoaºterii determinative.

Formarea de atitudine se prezintã astfel drept unul din
obiectivele principale ale educaþiei estetice, domeniu în
care se include ºi educaþia literar-artisticã. Toate compo-
nentele conºtiinþei estetice sunt marcate de atitudine. E
semnificativã argumentarea acestor raporturi, avîndu-le în
vedere ca punct de plecare pentru elaborarea modelului teo-
retic de formare a atitudinii proprii faþã de opera literarã.

Una din caracteristicile atitudinilor vizeazã formarea ei
ca rezultat al contactului direct cu obiectul sau situaþia ori
ca rezultat al unui contact indirect cu ele. Formula datã are
un caracter generalizator, dar nu se aplicã ºi  în cazul edu-
caþiei literar-artistice. Atitudinile debuteazã în cazul cînd
cititorul (elevul) „are prizã” directã la opera literarã, o ati-
tudine veridicã nu se va putea declanºa ºi receptorul va lua
o atitudine falsã. Un contact cert, fidel al cititorului cu
opera proiecteazã idei vãdit atitudinale. În perspectivã se
cere abordarea unui nou  principiu ce stã la baza formãrii
atitudinilor, principiul contactului direct al receptorului
cu opera literarã.

Manifestarea atitudinalã declanºeazã elevului spiritul
critic, polemic. Subiectul educaþiei literar-artistice are posi-
bilitatea de a se afirma ca personalitate, de a lansa idei cre-
ative. Atitudinile au un proces de formare continuu. Elevul
acumuleazã experienþe lectorale care îl sprijinã în activitãþi
de discernãmînt.

Declanºarea pedagogicã a acþiunilor de manifestare ati-
tudinalã avantajeazã modificarea trãsãturilor de caracter în
extremitatea pozitivã. Elevul se debaraseazã de timiditate ºi
nesiguranþã, fiind invitat sã  se exprime, sã formuleze
pãreri, sã justifice unele afirmaþii. Evident cã acþiunile ati-
tudinale trebuie sã fie construite pe un suport flexibil,
acceptat de elev, þinînd cont de particularitãþile individuale
ale acestuia.

Faptul dat va menþine suscitarea interesului pentru edu-
caþia literar-artisticã pe o perioadã îndelungatã, dar cu pre-
text cã pe parcursul didactic se va urmãri formarea ºi dez-
voltarea atitudinii elevilor faþã de opera literarã. Modelul
teoretic al formãrii atitudinii faþã de opera literarã orien-
teazã spre înaintarea cãtre atitudine prin interes ºi moti-
vaþie. Parcurgerea acestui itinerar didactic presupune:

1. Stimularea interesului iniþial pentru obiectul educaþiei
literar - artistice;

2. Dezvoltarea sferei motivaþionale pentru lecturã;
3. Formarea propriu-zisã a atitudinilor;
4. Atitudinile formate sã lanseze comportãri motivate în

legãturã cu activitãþile de lecturã;
5. Comportarea motivatã sã  genereze un interes durabil

pentru lectura textelor cu aceeaºi tematicã,ale aceluiaºi
scriitor, cu preferinþã pentru anumite curente literare.

Interes iniþial Motivaþie extrinsecã Atitudine
Comportament motivat Interes durabil.

Istoria atelierelor de lecturã ºi creaþie începe odatã cu
lansarea în pedagogie  a sistemelor foaierelor socio - educa-
tive ºi al claselor deschise, teoretizat ºi pus în practicã de
pedagogul francez Bernard Eliade. Clasa devine laborator
pentru elevi. Lecþia clasicã este înlocuitã cu mese rotunde,
concursuri, jocuri dramatice, expoziþie  etc.
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Elevii se iniþiazã în tehnica documentãrii ºi informãrii,
þin discursuri. Spiritul democratic al sistemului contribuie
la dezvoltarea iniþiativei ºi a creativitãþii. La etapa actualã
este adaptat de cãtre  multe organizaþii ce se ocupã de pro-
blema lecturii. Când? Va fi prima întrebare ce cautã sã
gãseascã spaþiu temporal în cadrul procesului de învãþãmînt
în vederea muncii asidue asupra textului literar, un timp
care sã nu grãbeascã, ci sã apropie cît mai mult cititorul de
fenomenul estetic ce va contribui cu siguranþã la formarea
personalitãþii.

Cercul de lecturã este predispus pentru o activitate apro-
fundatã ºi se constituie drept  un avantaj ºi un salt calitativ
spre stimularea elevului pentru activitatea de lecturã într-o
formã mai puþin rigidã. Eu ºi Cartea – denumirea fixeazã
o relaþie virtualã între elevul cititor – subiect al educaþiei
literar-artistice ºi cartea (opera literarã, textul literar) –
obiectul educaþiei literar-artistice. Conjunctura dintre
pronumele personal eu ºi substantivul  cartea intuieºte sã
promoveze o relaþie de „prietenie” între elev ºi carte, îl face
sã simtã o înfrãþire de la care poate sã înveþe lucruri bune,
de la care poate sã cearã ajutor, de la care primeºte un sfat
fãrã ”a fi trãdat”... În aºa mod denumirea disciplinei are un
caracter  stimulativ, iar important este sã fie perceput acest
lucru chiar de elev.

Un material didactic ce poate servi un sprijin pentru
realizarea cu succes a orei este Eu ºi cartea,Caietul de lec-
turã ºi creaþie, autor Marin Mariana. „Eu ºi cartea” va con-
tribui la realizarea  obiectivului atitudinal general, prin re-
levarea obiectivelor-cadru:  

Raportarea emoþional-afectivã la mesajul textelor lec-
turate;

Cultivarea conºtientã a gustului estetic ºi a prefe-
rinþelor literare;

Exprimarea atitudinii personale faþã de textele literare
citite etc;

Stimularea inetresului durabil pentru lecturã.

Materialul didactic destinat elevilor are intenþia de a
promova lectura fãrã imperative. Caietul structurat în
Ateliere de lecturã ºi Ateliere  de creaþie urmãreºte explo-
rarea teoreticã (la nivel de noþiuni de teorie literarã) ºi cre-
ativã a textului literar.

Atelierele de lecturã invitã elevul: sã prezinte infor-
maþii succinte despre autor, sã delimiteze ideea textului li-
terar prin enunþul  „Cel mai important lucru din aceastã
carte este...”sã exprime argumentat propria stare postlec-
turalã cu sprijinul enunþului „Am trãit sentimente de...”, sã
argumenteze virtuþile personajului literar, ca pretext al
cunoaºterii de sine, sã selecteze cuvinte noi, expresii fraze-
ologice, sã atribuie textului literar o maximã, un proverb.

Experimentul pedagogic a arãtat cã elevilor le reuºeºte sã-ºi
exprime atitudinile  vizavi de textul literar, relevînd
momentele principale ale problematicii operei literare,
asupra complexitãþii personajelor literare, valorificînd lim-
bajul, figurile de stil etc.

Ateliere de creaþie vizeazã principiul educaþiei
literar-artistice – valorizarea textului literar, care pre-
supune provocarea subiectului cititor spre reconstruirea
fenomenelor prezentate de scriitor, spre reflectarea împre-
unã cu autorul, eroul liric, personajele operei literare.
Atelierele de creaþie vor concentra în jurul sãu un ansamblu
de lecþii netradiþionale sau cu implicaþii nonstandard,
desfãºurate pe parcursul anului de studii, timp de o orã
ºcolarã. Necesitatea abordãrii unui tip special de lecþii se
explicã prin faptul cã atitudinea elevului pentru opera lite-
rarã trebuie stimulatã, iar comportamentul ce rezultã tre-
buie motivat într-o manierã deosebitã, preferenþial ludicã,
þinînd cont de particularitãþile individuale.

Finalitatea atitudinalã este solicitatã în cadrul ate-
lierelor de creaþie: ecranizare, conferinþa de presã, dialoguri
virtuale, proces judiciar simulat, expoziþie de carte, licitaþia
de idei etc, fiind redatã de cultivarea valorilor gene-
ral-umane prin lectura ghidatã. Elevul va fi îndemnat de
caiet sã valorifice virtuþile personajului literar ca pretext al
cunoaºterii de sine ºi dezvoltãrii intelectuale. Elevii vor
avea posibilitatea joace rol de actori, judecãtori, scriitori,
regizori, prezentatori prin atelierele de creaþie care se
succed în paralel cu atelierele de lecturã. 

Principiul interdisciplinaritãþii reprezintã o dominantã
în materialul didactic. Conexiunea disciplinelor limba
românã ºi educaþia plasticã, va spori pasiunea elevilor pen-
tru lecturã, va stimula interesul pentru o ulterioarã carte,
text literar. Cultivarea preferinþelor literare – un alt
deziderat ce trebuie þinut cont la desfãºurarea orelor de lec-
turã. Vom acorda o atenþie deosebitã alegerii textului literar,
a cãrþii prin recomandãri concrete, prin activitãþi ce vor
forma anumite abilitãþi estetice.

Impactul atelierelor de lecturã ºi creaþie  pe parcursul
orelor de literaturã constã în  dezvoltarea atitudinii elevului
faþã de opera literarã:

Stimuleazã interesul durabil  pentru lecturã ºi orele de
lecturã,

Serveºte drept stimulent ºi pentru dezvoltarea perso-
nalitãþii;

Contribuie la cultivarea conºtientã  a gustului estetic
ºi a preferinþelor literare;

Elevul se cultivã estetic, iar prin aceasta demon-
streazã competenþe vãdite vizavi de evaluarea operei lite-
rare, integrînd valorile acestora în axiologia  literarã ºi în
cea proprie.

Profesor Cosmina MIRCEA
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D
upã al doilea rãzboi mondial, liderii statelor
vest-europene au încercat crearea unor orga-
nisme menite sã rezolve problemele economice,

dar ºi litigiile politice ºi militare ale statelor Europei. Nu
este lipsitã de importanþã o astfel de încercare în perioada
interbelicã, încercare la care a contribuit ºi România prin
intermediul unor oameni politici de marcã, precum Nicolae
Titulescu ºi Iuliu Maniu, care propunea încã din 1924 o
confederaþie în jurul Dunãrii ºi al Mãrii Negre a statelor
independente.

Dupã Primul Rãzboi Mondial, Franþa s-a implicat direct
în rezolvarea problemelor economice ale unei Europe dis-
truse ºi sãrãcite de rãzboi. Eforturile Franþei s-au con-
cretizat în elaborarea unor proiecte de înfiinþare a unei
Confederaþii Danubiene sau a unei Uniuni Europene, redac-
tate de personalitãþi ca:
Georges Paleologue, secre-
tar general în ministerul de
externe francez, care pro-
pune realizarea unei con-
federaþii pe baza unui acord
economic franco-ungar.
Prin acest acord se ofereau
importante concesii grupu-
lui Schneider-Creuzot, Un-
garia primind în schimb
asigurãri privind posibili-
tatea reînamãrii armatei
sale, uºurarea condiþiilor
Tratatului de la Trianon,
între care ºi sprijinirea unor
revedincãri teritoriale.

România s-a opus unei
astfel de Confederaþii
datoritã participãrii Unga-
riei, iar la 25 februarie
1920, Memoriul Comun

româno-sârbo-ceh a anihilat intenþia lui Georges
Paleologue.

Ideea Uniunii Europene nu a fost uitatã, ea a fost relu-
atã la 5 septembrie 1929, de cãtre Aristide Briand, prim-mi-
nistru ºi ministru de externe al Franþei, care lansa un proiect
de Uniune Europeanã. În 1930 elaboreazã un Memorandum
pentru crearea Statelor Unite ale Europei. România s-a
opus din nou acestui proiect datoritã participãrii statelor
revizioniste.

La 2 martie 1932, prim-ministrul Franþei, André Tardieu
a elaborat un proiect pentru crearea Uniunii Economice
Danubiene, în scopul contracarãrii planurilor expansioniste
ale Germaniei în Europa Centralã ºi al întãririi influenþei
franceze în aceastã zonã. Potrivit proiectului, statele din
bazinul dunãrean trebuiau sã renunþe la clauza naþiunii celei
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mai favorizate ºi sã stabileascã în raporturile comerciale
tarife preferenþiale.

În Uniune intrau Austria, Cehoslovacia, Ungaria,
Iugoslavia ºi România ºi era motivatã de interesul de a
atenua efectele grave ale Marii Crize Economice (1920-
1933). Toate planurile guvernelor franceze, indiferent de
motivarea lor, lezau suveranitatea statelor dunãrene ºi
urmãreau întãrirea hegemoniei Franþei în zona centralã ºi
sud-est europeanã. Nicolae Titulescu afirma, referindu-se la
planul Tardieu, cã lansarea lui constituia un mijloc pentru
marile puteri ca sã-ºi ajute propriii bancheri cu capitaluri
investite în aceastã zonã, pe care, ca urmare a crizei eco-
nomice, nu voiau sã le piardã.

Statele Micii Înþelegeri (România, Iugoslavia ºi
Cehoslovacia) au acceptat, în principiu, un asemenea plan,
dar au manifestat numeroase rezerve faþã de el. Din motive
politice ºi economice, ele au cãutat totuºi cãi de înþelegere
cu Austria ºi Ungaria.

România, Cehoslovacia ºi Iugoslavia au condiþionat
participarea la plan. Aceste condiþii erau: negocierile sã se
desfãºoare direct între statele dunãrene, fãrã amestecul
marilor puteri, uniunea economicã sã aibã la bazã acorduri
preferenþiale pe bazã de contigentare, fãrã realizarea unei
uniuni vamale; uniunea economicã sã nu fie îndreptatã
împotriva Germaniei sau Italiei, libertatea de a vinde
terþilor mãrfurile pe care Uniunea Economicã Danubianã
nu le putea absorbi, respectarea reciprocã a intereselor
statelor Micii Înþelegeri. 

O altã condiþie era aceea a constituirii actului Uniunii
Economice Danubiene pe baza tratatelor existente ºi sã fi-
gureze între documentele Societãþii Naþiunilor. Referitor la
aceastã ultimã condiþie George G. Mironescu, ministru de

externe al României, declara: „Orice încercare de a se
aduce o atingere acestor tratate va avea urmãri foarte neplã-
cute pentru pace, pentru integritatea teritorialã stabilitã la
Paris.”

În urma unor manifestãri revizioniste, ocazionate de
lansarea planului Tardieu, Mironescu declara într-un inter-
viu: „Mi-e teamã cã o astfel de convingere generalã nu
existã astãzi ºi din moment ce ele (þãrile – n.n.) nu sunt de
acord asupra acestui punct, nu se poate ajunge la înfãp-
tuirea Uniunii.”

Afirmaþia lui Mironescu era întemeiatã pe unele infor-
maþii care conþineau ideea necesitãþii creãrii Uniunii fãrã
garanþia necesarã  a menþinerii statu quo-ului ºi a pãstrãrii
suveranitãþii statelor Micii Înþelegeri. De aici a decurs res-
pingerea categoricã ºi pãrãsirea planului Tardieu.

Eºecul celor trei planuri s-a datorat liderilor politici de
la acea datã, care nu erau încã suficient de pregãtiþi sã
accepte o Europã unitã în care diferendele economice,
politice ºi militare sã disparã dintre state.

Aºa cum s-a putut vedea, þãrile Europei Interbelice s-au
grupat în douã tabere: de o parte statele componente ale
Micii Înþelegeri, care dorea integrarea statu quo-ului ºi
tratatelor de pace de la Paris, iar de cealaltã parte statele
revizioniste care nu puteau sã fie de acord cu niºte structuri
europene ce le-ar fi îngrãdit tendinþele expansioniste.

Dacã în anii 1920-1930 s-ar fi realizat o astfel de
Uniune Europeanã, poate cã azi nu s-ar mai fi vorbit ºi scris
despre Al Doilea Rãzboi Mondial, sau poate cã ºi realizatã
aceastã Uniune, ea ar fi avut soarta Societãþii Naþiunilor în
1938.

Profesor Iulia VINÞAN
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oritã, imaginatã ºi conceputã în urmã cu trei
sferturi de secol de figuri ilustre, aparþinând
sferei politicului, dar ºi celei a gândirii ºi litera-

turii universale – aceste personalitãþi provenind din Africa,
Magreb, Orientul Mijlociu, Antile, Asia, America de Nord
ºi Europa –, Francofonia s-a nãscut din nevoia de identitate
ºi de împãrtãºire de valori.

Aceste valori comune vizeazã nu doar identitatea
lingvisticã – limba francezã pe care un numãr important de
state o au în comun – ci ºi identitatea culturalã, cristalizatã
într-un spaþiu geografic ciudat, mereu schimbãtor, marcat
de vicisitudinile istoriei, valori care ºi-au pus puternic
amprenta asupra popoarelor ºi civilizaþiilor lor.

Iniþial perceputã, pe nedrept, ca fiind conceputã exclu-
siv pentru a promova interesele unei anumite elite,

Francofonia s-a construit de-a lungul deceniilor formându-
ºi o identitate ºi o personalitate aparte ºi ridicându-se, în
ultimã instanþã, în pofida scepticismului ºi indiferenþei mul-
tora, la o dimensiune internaþionalã incontestabilã, unanim
recunoscutã.

Numãrându-se printre instituþiile importante care con-
duc destinele planetei, Francofonia s-a angajat în lupta pen-
tru apãrarea intereselor celor mai defavorizaþi, impunând ca
prioritãþi solidaritatea, încurajarea exercitãrii dreptului la
educaþie, sprijinirea democraþiei, militând pentru pace, pen-
tru propãºirea popoarelor, pentru accesul la tehnicile mo-
derne de informaticã ºi comunicare.

Trãgând semnalul de alarmã în privinþa pericolului uni-
formizãrii reprezentat de globalizare, Francofonia sublini-
azã importanþa pãstrãrii identitãþii culturale ºi lingvistice,
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OOLLIIMMPPIICCII  LLAA  PPOORR}}IILLEE  CCAASSTTEELLUULLUUII

M
ult studiu, multã pregãtire, probleme de spe-
cialitate rezolvate intens, emoþii, dar, pânã la
urmã, o experienþã frumoasã – OLIMPIADA

NAÞIONALÃ DE FIZICÃ, desfãºuratã anul acesta la
Hunedoara.

Începutul a fost uºor. Am trecut de faza pe ºcoalã fãrã
prea multã bãtaie de cap, hotãrâtã sã lucrez sârguincios în
cazul calificãrii pentru etapa judeþeanã, ºi m-am þinut de
cuvânt. Dupã o perioadã de pregãtire asiduã la etapa
judeþeanã, desfãºuratã în colegiul nostru, nu am dezamãgit
ºi am reuºit, în urma obþinerii locului II, sã mã calific la
naþionalã.

Istoria se repetã: acelaºi loc II ca ºi anul trecut, aceeaºi
fatã din Sebeº în faþa mea. M-am hotãrât sã fac o figurã fru-
moasã ºi am reuºit sã obþin un rezultat mai bun decât cel
precedent, clasându-mã acum undeva la jumãtatea listei.
Sigur, tot timpul e loc de mai bine, însã ºi participarea e
importantã.

Participarea la olimpiadã mi-a oferit, alãturi de moti-
vaþia de a obþine performanþe, posibilitatea de-a analiza
comparativ (retrospectiv) aspectele exterioare care concurã
la crearea unui context, în care se îmbinã utilul cu plãcutul. 

Hunedoara, un oraº plin de verdeaþã, curat ºi liniºtit,
Castelul Huniazilor, stadionul din vecinãtatea internatului –
un pachet de cãrþi adus de un coleg, reprezintã acum ele-
mente ce au transformat o sãptãmânã de vacanþã, care pãrea
pierdutã, într-o experienþã ineditã.

Trecând peste probe, bareme ºi rezultate, aºteptate cu
emoþiile inerente unei competiþii de acest gen, miercuri ºi
joi, celelalte zile au fost cât se poate de plãcute, totul cul-

minând cu vizita la Castelul Corvineºtilor.
Împãrtãºind din frumoasa experienþã pe care am trãit-o,

sper Sã conving cã meritã sã mergi la olimpiade, unde, pe
lângã posibilitatea de a lua premii, se leagã prietenii, se
schimbã impresii, poþi cunoaºte lumea.

Elev caporal Romina Mârza
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încurajând plurilingvismul.
Revitalizatã în urma ultimei reforme instituþionale,

Francofonia se reinventeazã pentru o mai bunã vizibilitate
ºi o mai mare coerenþã a rolului ºi a acþiunilor sale.
Oficializatã în momentul deschiderii festivalului „Les
Francophonies!” ºi al anului dedicat unuia dintre cei mai

prestigioºi pãrinþi fondatori ai ei, preºedintele Leopold
Sédar Senghor, aceastã reformã apare ca un semn de matu-
ritate ºi este cel mai frumos mesaj de speranþã cã
Francofonia se va dezvolta plenar în universul dublu al cul-
turii ºi politicului.

Profesor Carmen Cecilia ROMAN
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UUNNFFOORRGGEETTAABBLLEE......

EENNGGLLIISSHH  ––  OOUURR  WWOORRLLDD’’SS  
CCOOMMMMOONN  LLAANNGGUUAAGGEE

Cu
adevãrat un eveniment de neuitat pentru
mine l-a constituit participarea la olimpiada
naþionalã de limba englezã, o dorinþa pe

care o aveam de ceva mai multã vreme...
Când, în sfârºit, doamna profesoarã m-a anunþat cu

zâmbetul pe buze cã ºi eu m-am calificat, alãturi de un elev
din Sebeº, la faza naþionalã, parcã nimic nu mai conta.
Þinutã între 11-14 aprilie, în Reºiþa, oraº între munþi,
olimpiada mi-a pãrut ca o scenã dintr-o poveste frumoasã:
primãvarã, euforie, multã naturã ºi verdeaþã, populat de
oameni tineri ºi frumoºi. E uimitor cum pasiunea pentru
aceeaºi limbã strãinã poate face ca personalitãþile unor
oameni atât de diferiþi sã semene atât de mult. Dacã erai un
simplu trecãtor prin Reºiþa, puteai recunoaºte cu uºurinþã
un olimpic pentru cã vorbea în englezã (din comoditate, nu
din fiþe). De asemenea, un olimpic la englezã se remarca
prin  spirit de prietenie ºi dezinvoltura cu care intra în vorbã

cu oricine. Aºa cã am rãmas plãcut impresionat sã vãd cã nu
eram singurul care trãia într-o lume a filmelor pentru ado-
lescenþi ºi a plimbãrilor prin parc. Lesne de înþeles cã nu
mi-a fost greu de deloc sã leg noi prietenii ºi sã cunosc
oameni cu care încã mai þin legãtura.

În Reºiþa, parcã tot oraºul se învârtea în jurul olimpiadei
de englezã, cãci  profesorii din mai multe licee locale ne-au
întâmpinat cu pancarte pe care scria „Welcome”, iar la
radio auzeai des noutãþi despre organizarea olimpiadei ºi
chiar despre participanþii la ea, întrucât am fost cu toþii invi-
taþi într-o emisiune live la Radio Reºiþa.

Am vizitat multe locuri, am intrat în contact cu perso-
nalitãþile locale, dar cea mai de preþ amintire rãmâne expe-
rienþa frumoasã pe care am trãit-o în cele patru zile de
primãvarã...

Elev fruntaº Valentin RUPA-MIC
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A
mong the world-wide spoken languages, such as
Spanish and French, English holds a high posi-
tion as the best known foreign language. Even if

those who speak English are not in higher number than the
French and the Spanish speakers, it is understood even by
those who cannot speak it. As a tourist, you can visit almost
any country in the world, knowing only English, as you can
always find someone who speaks English there, despite the
fact that the large majority of the inhabitants cannot speak
it very well. 

However, being well-known around the world is also a
downside. As most people can understand and speak
English, this language is fast becoming a normal thing to
know, unlike in the past, when speaking it used to give one
high prestige among one’s peers. Nowadays teenagers, and
probably the future generations as well, grow up listening
to English and American music, watching films and TV
shows in English. Moreover, many of the popular English

words or phrases are being borrowed by the other lan-
guages.

Educationally speaking, English is a must-have of every
educational profile, from mechanics to art and music, from
medicine to literature and even chemistry. Any examination
to any and all the educational institutes include an English
proficiency test which is taken very seriously by the board
of directors of those institutes. 

Personally speaking, English is one of the easiest things
to learn because we are surrounded by English words in the
kitchen, in the refrigerator, in the bathroom, even in the
street.

Nowadays, being able to speak English is not regarded
as something you must be proud of, but something you
need in order to get by in the every-day life. Try to under-
stand that English is currently Terra’s language and that it
is an honour and a privilege to be able to study it.

Elev fruntaº Antonia MARIª
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CCOOMMPPEETTEENN}}EELLOORR  DDEE  LLIIDDEERR

Toate componentele actului de comandã (previziunea,
planificarea, comanda, coordonarea, conducerea ºi evalu-
area) pot fi puse în valoare, în mod categoric ºi diferenþiat,
de cãtre comandant în vederea creºterii eficienþei struc-
turale ºi acþionale a grupului pe care îl conduce.

Previziunea din punct de vedere behavioristic, ca punct
de plecare al actului de comandã, pe lângã caracterul pre-
dictiv-formativ (de proiecþie viitoare a unui anumit gen de
comportament), are conotaþii care pot pune în valoare (sau
nu) un anumit gen de comportament ulterior pe care
comandantul ºi-l doreºte de la subordonaþi, indiferent de
nivelul ierarhic pe care acesta se aflã.

Posibilitatea introspecþiei este la îndemâna fiecãrui
lider, însã este necesarã existenþa uni inventar al punctelor
forte spre care trebuie acþionat.

Astfel, la începutul anului ºcolar, tuturor elevilor din
clasa a IX-a, li s-au administrat mai multe seturi de ches-
tionare în scopul de a-i depista pe cei care au aptitudini pen-
tru funcþii de comandã, precum ºi pe cei care ºi-ar dori
acest lucru. Ulterior, cei care urmau sã fie încadraþi pe
funcþii de comandã (comandanþi de grupã ºi ºefi de clasã)
au fost chestionaþi separat, þinând cont în mod evident de
pãrerea mai multor persoane cu atribuþii de rãspundere
(comandanþi de plutoane, profesori diriginþi, etc.) fiind puºi
de asemenea, în faþa mai multor situaþii ipotetice cerându-le
sã rezolve anumite chestiuni curente, sã emitã pãreri per-
sonale despre gestionarea anumitor situaþii „forþându-le”
gândirea pânã dincolo de ceea ce erau obiºnuiþi în mod
curent sã facã.

Testul final a avut urmãtoarea formã:
1. Cum ai proceda în urmãtoarele situaþii dacã ai avea o

funcþie de comandã:
- anumiþi elevi întârzie în mod repetat la adunãri:

mãsuri;

- anumiþi elevi nu-ºi fac sectorul: mãsuri;
- anumiþi elevi deranjeazã în mod repetat programul de

studiu: mãsuri;
2. Când consideri cã o situaþie (faptã, abatere etc.) tre-

buie raportatã comandantului de companie sau dirigintelui?
Argumenteazã.

3. Cum consideri cã poþi asigura colaborarea cu
comandantul de companie ºi cu dirigintele?

4. Crezi cã ai putea influenþa colectivul clasei pentru
creºterea performanþelor ºcolare? DA/NU. Argumenteazã.

5. Te simþi pregãtit pentru o funcþie de comandã?
DA/ NU. Argumenteazã.

Elevii au rãspuns potrivit opticii fiecãruia, la toate între-
bãrile în mod direct ºi cât se poate de obiectiv, urmând ca
discuþiile de îndrumare purtate cu aceºtia sã intre în firescul
muncii de cunoaºtere ºi de îmbunãtãþire a performanþelor.

Din necesitatea cuantificãrii performanþelor, evaluarea
potenþialului pentru cei care urmeazã sã fie numiþi în funcþii
de comandã, oferã liderului suficiente informaþii ºi instru-
mente de control acestora, în vederea analizãrii succeselor
sau a insucceselor obþinute de cãtre cei din subordine, pe o
anumitã perioadã de timp.

Astfel, numirea acelor elevi care au corespuns din punct
de vedere al pretenþiilor comandantului de companie ºi al
profesorilor diriginþi a fost de bun augur, elevii motivân-
du-se încã de la început pentru ceea ce urmau sã facã în
perioada urmãtoare.

Bineînþeles, succesul metodei de evaluare a potenþialu-
lui de bun comandant este marcat de identificarea corectã a
acelor elevi care au reale calitãþi de a comanda o grupã sau
de a fi numiþi pe funcþii de ºefi de clasã, urmãrind pe cât
este posibil, ca liderul formal ºi cel informal sã se identifice
cu una ºi aceeaºi persoanã. 

Cãpitan Florin CÎMPEAN
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CCAARRIIEERRAA  MMIILLIITTAARRQQ  ––  PPAA{{II  SSPPRREE  VVIIIITTOORR
Ofiþer

Ofiþer în armata românã
înseamnã, înainte de toate, a fi
lider. Leadershipul este dimensi-
unea definitorie a ofiþerului, iar
acesta se concretizeazã în capaci-
tatea de a lua decizii, de a motiva ºi
coordona oamenii din subordine.
Un ofiþer este întotdeauna apropriat
de subordonaþi, într-o relaþie bazatã
pe respect reciproc. A fi ofiþer mai
înseamnã sã fii un bun luptãtor,
specialist ºi instructor, sã fii apt sã
utilizezi ºi sã-i înveþi ºi pe alþii cum
sã utilizeze tehnica din dotare.

În calitatea sa de comandant,
acesta trebuie sã cunoascã domeniul condus, sã decidã, sã
dea ordine ºi sã controleze îndeplinirea lor, dar aceste
momente determinate în actul de conducere nu exclud, ci
presupun o comunicare eficientã, un dialog cu executanþii,
ascultarea cu rãbdare a punctelor de vedere, un prilej de a-ºi
confrunta ºi a supune unui analize ºi concepþia personalã. A
fi, a ºti ºi a face! Acestea sunt componentele modelului de

ofiþer, pe care se fundamenteazã întregul proces de
pregãtire ºi de formare din instituþiile militare de
învãþãmânt.

Subofiþer. Maistru militar
Sã fii subofiþer (maistru militar) înseamnã, înainte de

toate, sã fii aproape de oameni, sã le înþelegi nevoile ºi
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frãmântãrile, sã-i îndrumi ºi sã-i conduci atât în situaþii de
pace cât ºi la rãzboi. Subofiþerul este coloana vertebralã a
armatei. El este lider al grupului militar (grupã, pluton,
companie), specialist într-un domeniu care implicã o
pregãtire distinctã, luptãtor – capabil sã desfãºoare acþiuni
de luptã atât individual, cât ºi în echipã ºi instructor – capa-
bil sã transmitã cunoºtinþe ºi deprinderi subordonaþilor.

Concepþia americanã: 
lider  de caracter

În concepþia americanã, ofiþerul are la bazã integritatea
moralã ºi responsabilitatea pentru pregãtirea profesionalã
personalã ºi a subordonaþilor sãi. Timp de patru ani, acade-
mia West Point modeleazã caracterul cadeþilor în vederea
atingerii acestor deziderate. Integritatea ºi verticalitatea
moralã sunt esenþiale în crearea unui ofiþer. Nu este atât de
important sã ai cunoºtinþe de excepþie în domeniul tehnic
sau tactic ca sã devii un bun ofiþer.  Într-adevãr, acestea sunt
necesare. Dar numai un ofiþer de caracter le poate pune
într-adevãr în valoare. Viabilitatea unei societãþi democrat-
ice depinde de modul în care este folositã armata ºi de
modul în care ofiþerii îºi înþeleg ºi îºi respectã rolul lor în
sistem. Cunoºtinþele tehnice sau tactice pot crea coman-
danþi militari eficienþi, însã numai caracterul moral poate

împiedica evenimente ca Holocaustul, uciderea prizonier-
ilor de rãzboi etc. Este deci absolut esenþialã formarea
ofiþerilor ca lideri de caracter.

Pregãtirea profesionalã
Pregãtirea profesionalã reprezintã procesul de instruire

pe parcursul cãruia participanþii dobândesc cunoºtinþele
teoretice ºi practice necesare desfãºurãrii activitãþii lor
prezente.

Dezvoltarea profesionalã este un proces mai complex,
având drept obiectiv însuºirea cunoºtinþelor utile, atât în
raport cu poziþia actualã, cât ºi cu cea viitoare.

Pregãtirea profesionalã este asiguratã de totalitatea acþi-
unilor de instruire în vederea exercitãrii, în mod cât mai efi-
cient a profesiei.

Componentele procesului de pregãtire profesionalã
sunt:

- formarea profesionalã
- perfecþionarea profesionalã
Prin formarea profesionalã se urmãreºte dezvoltarea

unor capacitãþi noi, în timp ce prin perfecþionare profesio-
nalã se vizeazã îmbunãtãþirea capacitãþii existente.

Elev caporal Ioana FILIMON
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IINNSSTTRRUUCC}}IIAA  DDEE  FFRROONNTT  ––  PPRRIIMMAA  PPRROOVVOOCCAARREE
AA  EELLEEVVIILLOORR  DDEE  CCLLAASSAA  AA  IIXX-AA

I
nstrucþia de front este o disciplinã în cadrul
instrucþiei militare generale, care are ca scop
însuºirea de cãtre elevi a poziþiilor ºi miºcãrilor

specifice desfãºurãrii activitãþilor ºi acþiunilor militare, pre-
cum ºi formarea deprinderilor necesare executãrii lor.

Instrucþia de front reprezintã un capitol nou în viaþa
oricãrui boboc, necesar iniþierii în cariera militarã. Încã de
la început, bobocii lucreazã pentru a-ºi atinge obiectivele
referitoare la instrucþia de front, precum formarea
deprinderilor militare de bazã, uniformizarea executãrii
miºcãrilor ºi poziþiilor specifice acþiunilor militare,
realizarea coeziunii subunitãþilor, mãrirea rezistenþei la
eforturi fizice, dezvoltarea spiritului de ordine ºi disciplinã,
formarea conduitei ºi demnitãþii ostãºeºti, portul regula-
mentelor al echipamentului militar ºi acordarea corectã a
semnelor exterioare de respect.

Activitatea are rolul de a forma din elevi o singurã uni-
tate, de a-i face buni camarazi, cinstiþi, omenoºi, corecþi,
solidari ºi atenþi asupra fiecãrui detaliu pentru a executa
corect exerciþiile. Instrucþia de front îi ajutã pe elevi sã fie
cooperanþi deoarece numai aºa pot realiza corect ceea ce îºi
propun.

Militãria presupune respectarea ordinelor, a regulilor,

întãrirea coeziunii în cadrul subunitãþilor ºi afirmarea spir-
itului camaraderesc. Astfel, în cadrul companiei se
genereazã o stare de ordine ºi disciplinã. Aºa cum zicea ºi
marele istoric ºi om politic Atenian: „Este frumos ºi avan-
tajos sã conduci o armatã mare, disciplinatã ºi ordonatã.”

Tinerilor, în colegiul militar, le corespunde o permanen-
tã perfecþionare atât fizicã cât ºi psihicã. Prin instrucþia de
front, fizicul elevilor se dezvoltã foarte bine datoritã vari-
etãþii miºcãrilor, iar psihicul devine mult mai receptiv la
comenzile primite ºi la respectarea în deplinãtate a re-
gulilor.

Elevii devin prin instrucþia de front mai comunicativi ºi
mai respectuoºi unii cu alþii, cu alte cuvinte – buni cama-
razi.

Venind în colegiul militar, am fost învãþaþi de cãtre
comandanþii noºtri miºcãrile fundamentale ale instrucþiei
de front. Deºi începãtori, am fost receptivi la noutãþile
învãþate ºi mai apoi am participat ºi la un concurs derulat în
colegiul numit „Instrucþie cu cântec”. Ne putem mândri cã
am obþinut locul III.

Elev Karina AVÃDANEI
Elev Anabella COÞOVANU
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CCOOMMUUNNIICCAARREE  VVEERRSSUUSS  
NNOONN-CCOOMMUUNNIICCAARREE

Se
vorbeºte mult în ultima vreme despre
pierderea sentimentelor ºi impasul comu-
nicãrii. De lipsa comunicãrii suferã toatã

lumea, este un pericol cât se poate de real, ce vine pe inter-
net. Este opera supracomunicãrii, ca sã-l parafrazez pe
marele neurochirurg neurolog Arseni, supracomunicarea
distruge comunicarea. În momentul în care pot comunica
cu oricine, despre orice, în orice clipã, de oriunde de pe
planetã, comunicarea îºi pierde esenþa. Nu mai comunic cu
nimeni. Totul devine superficial, virtual. 

Unul din pericolele reale care ameninþã comunicarea
este faptul cã oamenii nu mai citesc. Numai textul scris ºi
tipãrit în carte are o funcþie de ordonare a minþii. Textul de
scroll (banda de text de pe televizor) sau imaginea TV nu
au acelaºi efect ordonator; cadrele se schimbã din trei în
trei secunde, ºi atunci mintea ta este secþionatã. Textura hâr-
tiei, mirosul cernelii, fineþea paginii ºi chiar culoarea sunt
odihnitoare, relaxante pentru creier, pe când la televizor ºi
la computer, înþepeneºti în scaun, te agiþi, te
enervezi….vorbim toatã ziua la telefon ºi zicem cã suntem
în comunicare, dar, de fapt, suntem în non-comunicare,
spunea acelaºi mare specialist.

Despre comunicare ºi importanþa ei se  vorbeºte, cu re-
gularitate, în cadrul cercului de jurnalism, care
funcþioneazã în Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”,
de un an de zile. În cadrul Olimpiadei de varã a sportului
militar liceal, ediþia 2006, cei talentaþi ºi dornici sã fie, pen-
tru câteva zile, redactori, au fãcut cunoºtinþã cu „mica
redacþie” a colegiului, unde apãrea zilnic ziarul INFO Sport
cu rezultate, clasamente, comentarii privind desfãºurarea
competiþiei. Cercul s-a completat, apoi, cu încã câþiva
membri, care au o activitate continuã. Au învãþat deja câte
ceva din tainele jurnalismului: sã realizeze un articol
respectând formula piramidei întoarse, sã adune informaþi-
ile necesare întocmirii unui comunicat de presã, sã facã faþã
cu brio unui interviu, sã foloseascã un reportofon. 

Lunar apare ziarul colegiului Curier CML care, în
ultimele trei luni, este însoþit ºi de un supliment sportiv –
Info Sport, cu articole realizate de cei mai tineri redactori
în uniformã bleumarin. Procesul instructiv-educativ în
colegiul militar albaiulian are ºi „nuanþe” jurnalistice, pen-
tru cã acolo unde comunicare nu e, nimic nu e. 

Referent relaþii publice Daniela FILIMON
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V
iaþa fiecãruia cred cã este o înlãnþuire de expe-
rienþe: unele frumoase „de impuls”, altele mai
puþin agreabile, dar de pe urma cãrora se poate

învãþa.
În viaþa tinerilor, ºcoala este perioada de cãutare a pro-

priilor valori, prin intermediul generaþiei mai în vârstã.
Din poziþia de partener, la acest dialog, consider cã tre-

buie sãditã în cunoºtinþele tinerilor dorinþa de a realiza cât
mai mult în viaþã, asigurându-ºi meritul prin strãdanie ºi
efort.

Aceastã idee trebuie cultivatã în anii adolescenþei,
perioada fundamentalã pentru evoluþia ºi devenirea fiecãrui
om.

Adolescenþa este perioada de maximã mobilitate com-
portamentalã, când o chemare înspre bine sau înspre rãu va
putea fi auzitã ºi urmatã la fel de bine. Totul depinde, în
ultimã instanþã, de scara valorilor care îi este acreditatã de
educatori, mediu ºi societate.

Anii de liceu sunt ani de maximã importanþã pentru
întregul drum în viaþã.

Tinerii doresc în mod sincer sã facã „ceva deosebit”.
Aceasta este o trãsãturã frumoasã, care, atunci când nu este
alteratã de goana dupã note, dupã un renume ieftin, dupã
reclamã goalã, poate defini ceea ce are mai frumos ado-
lescenþa.

Dar nu de puþine ori suntem martorii unor asemenea
fenomene: faimoºi în clasã ºi subunitãþi nu sunt consideraþi
decât elevii cei mai merituoºi ca ºi elevii cei mai leneºi,
dezordonaþi sau indisciplinaþi, iar elevii de la mijlocul celor
douã ipostaze sunt trecuþi adeseori cu vederea.

În experienþa de diriginte, nu mare mi-a fost mirarea,
când un elev mi-a spus, în mod voluntar, cã modelul lui în
liceu este un elev din clasa a XII-a, analizat în toþi anii în
consiliul profesoral ca element negativ. Atunci mi-am dat
seama cã în mintea lui insuficient pregãtitã ori adaptatã la
erorile umane, îºi poate face loc gândul: totul este sã faci
ceva ieºit din comun pentru a deveni renumit, indiferent de
sensul în tabela valorilor umane. Aici, socotesc eu este o

„bubã” a educaþiei. Cred cã ar trebui insistat în toate prile-
jurile ºcolare asupra valorii intrinseci a actelor ieºite din
comun.

La aniversarea a 130 de ani de la înfiinþarea Societãþii
de ªtiinþe Geografice, stând de vorbã cu fostul prorector al
Universitãþii Bucureºti, în timpul studenþiei – decanul fa-
cultãþii – prof.dr.docent Grigore Posea, acesta mi-a destãi-
nuit cã m-a remarcat din timpul examenului de admitere cã
aveam un simþ aparte în decelatul binelui de rãu, al
cunoºtinþelor utile de cele nefolositoare ºi cã cea mai bunã
opþiune a mea ar fi catedra. ªi cred cã nu a greºit, dar nici
eu nu i-am înºelat speranþa.

În timpul practicii pedagogice ne-am adoptat un percept
al lui Leibnitz: „Facem mai bunã specia omeneascã atunci
când îi facem pe tineri mai buni ºi mai iubitori de cinste,
adevãr ºi muncã”.

Profesor Ioan  SPRINJEAN
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P
oate cã nici nu-mi mai amintesc primii paºi lãsaþi
în urmã. Am pãtruns în tainele iniþierii fãrã a
reuºi sã înþeleg atunci ce mi se întâmplã ºi

iatã-mã acum lãsând în spate aproape un an de liceu militar,
totuºi, încã boboc.

Nu credeam cã voi ajunge sã regret trecerea timpului.
Parcã acum trãiesc emoþiile începutului, emoþiile
descoperirii unei noi lumi, dar existã trãirile unor expe-
rienþe deja dobândite. În viziunea mea, deºi azi încã boboc,
liceul devine de pe acum o iniþiere în lumea ce se aflã din-
colo de drapel, în tainele necunoscutului.

Acum, la sfârºitul clasei a IX-a, privesc oarecum cu
invidie bobocii care astãzi trãiesc emoþiile probelor admi-
terii în acest colegiu, elevi care anul viitor ne vor lua locul,
trãind ºi ei tainele iniþierii.

Aici am vãzut pentru prima datã ceea ce înseamnã cu

adevãrat colegialitatea, când elevi din ani mai mari încer-
cau sã ne ajute în trecerea fiecãrui obstacol ivit la acest
început de drum. Pentru noi, bobocii, dar ºi pentru ei, liceul
e o treaptã importantã pe care elevii claselor a XII-a
aproape au depãºit-o, muncind acum cu ambiþie pentru o
nouã încercare: bacalaureatul. Le urez mult succes ºi sunt
singurã cã efortul ºi ambiþia lor, însoþite de puþin noroc ºi
multe speranþe, le vor aduce reuºite. Alãturãm acestora
inimile noastre, ale colegilor mai mici, ce trãim împreunã
cu ei emoþiile unui examen pe care îl vom simþi ºi noi odatã.

Aici, sub culorile drapelului, convieþuim de la cel mai
mic la cel mai mare, ne împãrtãºim fericirea, tristeþile,
bucuriile, trãim sentimente ce peste ani vor renaºte în
mintea noastrã ca amintiri....

Elev Adriana MILÃªAN



N
umai privind în trecut poþi da sens viitorului.
Deºi au trecut doi ani de când am pãºit spre o
nouã familie, emoþiile ºi amintirile ne cuprind

cu aceeaºi intensitate.
Boboci fiind, am încercat sã urcãm ºi sã atingem vâr-

ful piramidei creat de generaþiile anterioare. Nu putem
spune cã a fost uºor: despãrþirea de pãrinþi, de fratele mai
mic sau pur ºi simplu de amintirea unei nãzbâtii ne
stârnea o lacrimã cristalinã pe obraz.

Trist ºi greu la început, în clasa a IX-a ne simþeam
parcã singuri, abandonaþi într-o lume necunoscutã.
Aceasta a fost prima impresie, însã totul a devenit plãcut
datoritã colegilor mai mari, profesorilor noºtri înþelegã-
tori ºi foarte bine pregãtiþi ºi, bineînþeles, datoritã
cadrelor companiei, „mãmica ºi tãticul nostru”, dupã cum
i-am numit noi.

Departe de cei dragi, am reuºit sã formãm o familie de
fraþi ºi surori, dornici sã pãºim pe drumul cunoaºterii...

Elev fruntaº Mirela FLORESCU

Actul întâi ...
Povestea noastrã a început într-o toamnã cadenþatã,

când o sutã de destine ºi-au unit drumurile pentru a urma
aceeaºi cale. Aveam sufletele încãrcate de speranþe ºi fiori,
iar gândurile noastre încercau sã strãbatã nemãrginirea tim-
pului pentru a ajunge undeva.... departe... Mândri cã purtam
uniforma bleumarin cu vipuºcã de general, am învãþat cã în
armatã se începe mereu cu stângul, dar unii au pierdut prea
repede cadenþa.

Actul doi...
Vise ºi neîmpliniri, realizãri ºi eºecuri, înãlþare ºi

cãdere, între aceste limite a oscilat existenþa noastrã. Cu
gânduri înãlþãtoare, zburând sus... mai sus... tot mai sus am
încercat sã prindem clipa nemuririi, dar acum ...

Actul trei...
... povestea noastrã se apropie de final. Purtãm cu toþii

în suflet acea teamã îndepãrtatã,  privind cu nostalgie ºi
regret, atâtea ºi atâtea clipe trecute. Paºii noºtri merg însã
mai departe, spre alte speranþe, spre alte idealuri, dar nu
vom uita niciodatã cã alãturi de cadrele militare ºi profe-
sori, adevãraþi pãrinþi spirituali, am fost protagoniºtii unei
poveºti ce în scurt timp îºi aºteaptã punctul final.

Actul patru...
File albe aºteaptã sã poarte povara slovelor de aur ce

scriu cu mândrie finalul poveºtii companiei a IV-a.
Orizonturi largi se vor deschide în calea vieþii noastre, dru-
mul se va despica din nou, dar gândurile noastre vor
rãmâne mereu cufundate în acea toamnã cadenþatã ...

Elev sergent Geanina MARINCAª
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Au trecut patru ani de c`nd, pentru prima datq, am pq[it cu
emo]ie [i timiditate \n aceastq institu]ie. R`z`nd, dar totu[i
cu triste]e [i nostalgie, rememorqm \nceputul, \nt`lnirea cu
necunoscu]ii ce aveau sq devinq colegi, prieteni adevqra]i,
camarazi la bine [i la greu, st`ngqciile noastre sau primii pa[i
\n caden]q.
Timpul s-a scurs [i emo]ia \nceputului s-a transformat \n
emo]ia sf`r[itului, timiditatea bobocilor \n \ncrederea absol-
ven]ilor, st`ngqcia debutului \n experien]q. Astfel, noi, bobocii
de altqdatq, am ajuns la capqtul celor patru ani de liceu,
\nfrunt`nd greutq]ile impuse de uniforma militarq, bucur`ndu-
ne de succese, scriind pas cu pas povestea unei genera]ii,
povestea  Companiei I. 
Olimpici, sportivi, arti[ti am luptat \mpreunq pentru prestigiul
companiei noastre [i al institu]iei pe care o reprezentqm cu
m`ndrie, iar micile abateri de la stricte]ea militarq nu sunt
dec`t mici escapade adolescentine care ne condimenteazq
povestea.
|n cei patru ani de liceu ne-am maturizat, am devenit exigen]i
cu noi \n[ine [i cu cei care ne \nconjoarq, am \nvq]at ce
\nseamnq prietenia, sim]ul rqspunderii [i autodisciplina, am
\nt`lnit persoane de la care am \nvq]at cum nu trebuie sq fim,
ne-am descoperit pasiuni [i talente. \n anul patru, mai mult ca
oric`nd, am dat dovadq de maturitate, privind cu seriozitate
spre examenele ce ne a[teaptq, am perseverat [i am \ncercat
mereu sq ne ridicqm la nivelul a[teptqrilor noastre [i ale profe-
sorilor care ne pregqtesc.
Sf`r[itul pove[tii ne gqse[te \ncrezqtori \n for]ele proprii,
privind spre viitor cu speran]q, av`nd dorin]a reu[itei la
examenele ce ne a[teaptq, dar [i nostalgia, g`ndindu-ne cu
triste]e la despqr]irea de colegi, de prieteni, de profesori, de
cadrele militare pe care le-am \ndrqgit [i at`tea clipe frumoase
din via]a de elev de liceu militar ...
Ani de liceu...

EElleevv  pplluuttoonniieerr  aaddjjuuttaanntt  AAnnddrreeeeaa  NNiiccoollcciiooiiuu
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||NN  PPAA{{II  DDEE  DDAANNSS……
Emoþie ... bucurie ... nerãbdare ... acestea au fost senti-

mentele care au inundat sufletul micilor noºtri artiºti de-a
lungul acestui an ºcolar, datoritã importanþei spectacolelor
pe care le-au susþinut.

Ca în fiecare an, reprezentanþii cei mai valoroºi ai acti-
vitãþilor culturale au prezentat în incinta colegiului, dar ºi în
afara lui, numeroase spectacole care au impresionat prin
diversitatea momentelor ºi prin rafinamentul expresiilor.

Dintre toate spectacolele susþinute, cele mai importante
ºi mai adânc întipãrite în memoria artiºtilor au fost cele de
la Bucureºti, unul cu ocazia Zilei Armatei din 25 octombrie
2006, iar cel de-al doilea cu ocazia Zilei Internaþionale a
Femeii, din 8 martie 2007.

Deºi obiºnuiþi cu publicul ºi cu atmosfera de pe scenã,
artiºtii noºtri au fost conºtienþi de onoarea pe care au pri-
mit-o ºi, de aceea, s-au pregãtit cu foarte mare seriozitate
pentru cea dintâi mare plecare la Bucureºti. Înarmaþi cu
emoþii ºi numere artistice nou-nouþe, reprezentanþii
colegiului nostru au reuºit sã realizeze douã spectacole for-
midabile: unul în aer liber în Piaþa George Enescu, iar cel
de-al doilea în Aula Ministerului Apãrãrii.

Succesul obþinut a fost rãsunãtor întrucât laudele au
fost primite de la personalitãþi importante ale armatei
române, precum ºeful statului major, domnul amiral
doctor Gheorghe Marin.

De asemenea, talentul lor a fost atât de apreciat
încât, cu ocazia unei sãrbãtori importante, „Ziua
Internaþionalã a Femeii”, colegii noºtri au fost solicitaþi
sã susþinã un nou spectacol la Bucureºti, pentru a oma-
gia doamnele care poartã uniforma militarã.

De data aceasta, emoþiile au fost ºi mai mari
deoarece spectacolul trebuia sã fie susþinut în
întregime de colegiul albaiulian, fãrã participarea altor
grupuri artistice, dupã cum s-a desfãºurat primul spec-
tacol. Din acest motiv, repetiþiile pe scena Aulei au fost
numeroase, cu succesive intervenþii din partea organi-
zatorilor, e drept, constructive.

Cu toate acestea, când cortina a fost ridicatã ºi ade-

vãratul spectacol a început, sufletul spectatorilor a fost
invadat de bucurie la vederea micilor profesioniºti, dornici
sã-ºi dovedeascã valoarea.

Cea mai mare rãsplatã pentru efortul depus a constat în
adresarea felicitãrilor, însoþite cãlduros de o floare, oferitã
din partea domnului general locotenent doctor Ioan Sorin,
care a rãmas impresionat de dãruirea elevilor în ceea ce fac.

Aceastã experienþã a fost cu atât mai frumoasã cu cât cei
de la Regimentul 30 Gardã Bucureºti, unde au fost cazaþi
colegii noºtri, ne-au primit cu cãldurã, iar la sfârºitul primei
vizite la Bucureºti, fanfara gazdã le-a oferit un spectacol
impresionant.

Cele douã spectacole au solicitat numeroase sacrificii
din partea elevilor pe planul învãþãmântului ºi, de aseme-
nea, pregãtirile intense ºi cãlãtoriile lungi s-au transformat
uneori într-o stare de obosealã, însã toate acestea nu au mai
contat când aplauzele ºi laudele primite au încununat suc-
cesul în urma spectacolelor prezentate.

Elev caporal Diana DIACONU
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La „Atelierele de creaþie literar-artisticã” ale
elevilor din colegiile militare, ediþia a II-a,
desfãºurate la Câmpulung Moldovenesc, elevii cer-
cului de educaþie plasticã al Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” s-au remarcat prin com-
poziþiile plastice pline de culoare ºi sentiment, prin
sensibilitate ºi creativitate.

Neavând nicio temã impusã au putut sã-ºi punã în valoare talentul ºi capaci-
tatea creatoare. 

O apariþie de senzaþie ºi o surprizã plãcutã atât pentru participanþi cât ºi pen-
tru organizatori au reprezentat-o lucrãrile de graficã, realizate de elevul Ovidiu
Rus, înzestrat cu un talent incontestabil, a cãrui graficã este plinã de lirism ºi
sensibilitate.

În cadrul expoziþiei care a întrunit lucrãrile realizate de elevii din toate
colegiile militare, alãturi de lucrãrile elevilor noºtri, s-au remarcat atât elevii din
Câmpulung Moldovenesc, care-au realizat tapiserii inspirate din arta popularã,
cât ºi elevii de la Breaza, care au realizat o excelentã expoziþie de artã
fotograficã ºi una de icoane pe sticlã. Întreaga expoziþie a fost un moment al
promovãrii valorilor; toþi elevii venind cu inovaþii în domeniul artei, faþã de anul
precedent, iar activitatea s-a dovedit a fi un real succes ºi un schimb de expe-
rienþã fructuos.

Profesor Noemi Kusztos
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, sunet ... se îngânã ºi-ºi rãspund"
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P
entru vechii greci, participarea la Serbãrile Olimpice
era un eveniment deosebit în viaþa lor. A câºtiga
într-una din probele marilor întreceri era o bucurie

greu de înþeles în zilele noastre, nu neapãrat pentru valoarea pre-
miului, cât îndeosebi pentru conotaþiile moral-valorice. Gloria
învingãtorului olimpic se rãsfrângea asupra cetãþii de unde
venea, conferindu-i o strãlucire deosebitã.

La catedra de Educaþie fizicã a început lupta pentru glorie, a
sosit momentul sã valorificãm în competiþii antrenamentele
istovitoare desfãºurate de cele mai multe ori pânã la limitele
resurselor fizice ºi psihice.

Sportivii din colegiul nostru au gãsit drumul spre afirmare.
Primele rezultate notabile
au fost oferite de partici-
parea elevei Raluca
Irimie la Campionatul
naþional de cros de la
Craiova, unde a fãcut
parte din echipa de cros a
Blajului. Echipa a ocupat
locul II. Rezultate nota-
bile au avut ºi karatiºtii
care au participat la Cupa
României – Þicleni.
Astfel, elevii Adrian
Mânzatu din clasa a XII-
a A ºi Claudiu Otea din
clasa a XI-a D au ocupat
locul II, iar elevul  Andrei
Kovacs clasa a XII-a D,
locul III.

Calificarea celor douã echipe de volei fete ºi bãieþi la faza de
zonã este o altã performanþã notabilã.

Andreea Nicolcioiu ºi Ionica Avram au participat în echipã
împreunã cu o elevã de la Liceul Sportiv Alba-Iulia, la
Campionatele naþionale de marº pe 10 km, ocupând locul III.

Dictonul “Minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos” aratã încã o
datã cã este perfect valabil ºi în zilele noastre. La concursul
judeþean de culturã generalã „Participarea româneascã la Jocurile
Olimpice”, colegiul nostru a fost reprezentat de trei sportivi. Este
vorba de Romina Mârza, clasa a X-a A, Ioan Fãgãdãu, clasa 
a X-a A ºi Cristian Sântean, clasa a X-a D. Echipajul colegiului
nostru s-a clasat pe locul I. 

Eleva Alexandra Marian din clasa a XI-a C s-a clasat pe locul
II la etapa judeþeanã de ºah rapid ºi a fost invitatã sã participe la
finala pe þarã de la Iaºi.

Dar greul abia acum începe. Ne aºteaptã o mulþime de com-
petiþii la care sperãm sã obþinem rezultate frumoase. Sperãm ca
elevii noºtri sã se bucure de laurii învingãtorilor ºi sã fie trataþi
ca adevãraþi eroi ai cetãþii pe care o reprezintã, asemeni
sportivilor din Grecia Anticã. Un aspect remarcabil ar mai fi
apariþia gazetei „Info Sport” cu primul numãr în luna februarie.
Catedra de educaþie fizicã mulþumeºte cu aceastã ocazie colabo-

ratoarelor Carmen Cîmpean ºi Daniela Filimon. Sperãm ca sim-
bolul de continuitate a cercurilor olimpice de pe prima paginã a
gazetei sã fie un imbold pentru un numãr cât mai mare de ziare.

S-a desfãºurat finala de marº militar între colegiile militare,
al cãrei rezultat ne-a fost favorabil, clasându-ne pe locul I.

Meritã toatã admiraþia noastrã pentru efortul depus. Felicitãri
sportivilor ºi profesorilor care i-au instruit.

Profesor Sorin SECÃREAN
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„„OOCCRROOTTII}}II  DDEE  EEMMIINNEESSCCUU””
C

oncursul de creaþie literarã „Ocrotiþi de
Eminescu” de la Blaj, la care am participat, a fost
un prilej inedit pentru micii ucenici ai penelului,

dar ºi pentru cei ce ºi-au gãsit liniºtea în versuri mai
demult, sã interacþioneze într-o lume în care creaþia nu se
limiteazã doar la ºapte zile, ci continuã cu fiecare rând
aºternut pe hârtie într-o lume a frumosului
- o lume a trãirii poetice. 

A avut ºi colegiul nostru reprezentanþi:
Ana Maria Puºcaºu, Andrei Kovacs, Ovidiu
Rus, Andreea Sava, Laura Moldovan,
Camelia Vieru, Adriana Milãºan, toþi sub
îndrumarea domniºoarei profesoare
Simona Simu.

Punctul forte al concursului a fost întâl-
nirea cu oameni de valoare ai literaturii ºi
culturii judeþului, un mic cenaclu literar în
care discuþiile gravitau în jurul poeziei emi-
nesciene. A fost o întâlnire memorabilã cu
unii dintre cei mai buni poeþi ardeleni ai
momentului – Ion Mãrginean ºi Aurel
Pantea. Discuþiile purtate au acaparat
atenþia întregii sãli. A fost plãcut mai ales
când ne-am implicat ºi noi. Ana Maria
Puºcaºu a cerut un lucru ce se vroia a fi
firesc, dar ºi special: o definiþie a poeziei,
Adriana Milãºan a lãsat ºi ea o imagine plã-
cutã, în special, unuia dintre poeþi prin
melodia versurilor sale, iar eu am þinut sã
condamn sensul sintagmei „în armatã nu e
loc de muze”, prin lecturarea câtorva din
propriile-mi creaþii. 

Cenaclul a fost completat de concursul
de recital în care s-au întrecut cele mai sen-
sibile suflete pãtrunse de proza emines-
cianã.

Astfel, Blajul, topos al culturii
româneºti, a gãzduit ºi a premiat ºi elevi
de-ai noºtri. Am obþinut douã locuri II: Ana
Maria Puºcaºu – secþiunea creaþie ºi

Camelia  Vieru – secþiunea recital; un premiu al Bibliotecii
Judeþene,Adriana  Milãºan ºi patru menþiuni.

Evenimente ca acestea sunt, din pãcate, organizate mult
prea rar, iar valorilor liricului românesc se vor stinge trep-
tat, odatã cu trecerea timpului.

Elev sergent major Ovidiu RUS
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Î
ntr-una dintre lecturile mele am descoperit un articol
într-o revistã de fotografie referitor la experimentele
doctorului Masaru Emoto. Despre ce este vorba?

Acesta a luat o mostrã de apã dintr-un izvor, a îngheþat-o
pânã la -25 grade C dupã care, cu ajutorul unui microscop
puternic, i-a fotografiat structura molecularã în timp ce se
topea. Mai apoi, aceeaºi mostrã de apã a fost sfinþitã de un
preot budist ºi a repetat experimentul. Spre surprinderea sa,
rezultatele au fost total diferite. A repetat ulterior experi-
mentul în diferite feluri chiar cu apã introdusã în recipiente
de sticlã pe care a lipit etichete conþinând cuvinte precum
„iubire”, „mulþumire”, „mi-e dor de tine”, dar ºi „mi-e silã
de tine” sau „Adolf Hitler”. La fel ca ºi în experimentul
descris mai sus, rezultatele au fost diferite. Apa din recipi-
entele inscripþionate cu cuvinte frumoase a produs cristale
superbe, în timp ce apa din recipientele inscripþionate cu
cuvinte urâte a produs cristale deformate  ºi hidoase. 

Dacã sunteþi curioºi sã aflaþi mai multe amãnunte sau sã
vedeþi fotografiile realizate de doctorul Masaru Emoto
puteþi gãsi informaþii cu ajutorul Internetului. Aceastã
descoperire mi s-a pãrut deosebit de interesantã sub aspect
psihologic îndeosebi, dar ºi sub aspect uman în general.
Imediat m-a dus gândul la cultura noastrã româneascã ºi

creºtinã. Mi-am adus aminte de apa sfinþitã, despre care
bãtrânii spun cã nu se stricã. Apa sfinþitã prin rugãciune de
Boboteazã se numeºte Aghiasma Mare. Aghiasma are pro-
prietãþi miraculoase, puteri sfinþitoare ºi tãmãduitoare. De
aceea se pãstreazã nestricatã vreme îndelungatã, rãmâne tot
aºa de proaspãtã, de curatã ºi plãcutã la gust ca ºi când ar fi
atunci scoasã din izvor. Cu aceastã apã sfinþitã, pãstratã ºi
în bisericã se stropesc persoanele sau lucrurile ce trebuie
exorcizate, curãþite sau sfinþite.

Experimentele doctorului Masaru Emoto mi se par
extraordinare deoarece se poate dovedi ºtiinþific faptul cã
emoþiile noastre pot modifica structura cristalelor de
gheaþã, pot avea „ecou” asupra apei. Gândiþi-vã doar cã
omul este 70% apã! Gândurile despre propria noastrã per-
soanã, emoþiile ºi aspiraþiile noastre, cuvintele, starea noas-
trã psihicã în general, toate ne influenþeazã starea de sãnã-
tate, calea spiritualã ºi intelectualã. Modul în care
relaþionãm cu ceilalþi poate avea impact ºi „ecou” în fiecare
dintre noi. Puterea gândului poate avea „ecou” în propria
noastrã persoanã ºi în tot ceea ce ne înconjoarã. De aceea
vã doresc sã gândiþi frumos, sã aveþi emoþii ºi sentimente
frumoase. 

Psiholog ºcolar Darius DURIGA

PPUUTTEERREEAA  GG~~NNDDUULLUUII

51

"Te iubesc!"

Doctorul Masaru Emoto
Apã amestecatã de
la 250 de izvoare
din lume

Apã în care s-a
topit scrisoarea de
la un prieten

"Mi-e silã de tine!"
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ãieþelul privi undeva sus, pe faþada blocului cu
sute de ferestre, un adevãrat turn. 
— Tãticule, tãticule!

La etajul IV apãru capul unui bãrbat.
— Ce-i?
— Avem o scrisoare de la mãtuºa Ana. Aruncã-mi cheia.

E sigur de la mãtuºa.
Cutia poºtalã se afla la parter. Tatãl zãbovi o vreme,

pânã sã aparã din nou la fereastrã. Bãieþelul aºtepta nerãb-
dãtor jos, pe banda de asfalt. Mãtuºa se afla bolnavã într-o
staþiune de munte, în salonul unui spital foarte mare, în
mijlocul unei pãduri negre de molid. 

Dacã n-ar fi avut un picior imobilizat în ghips, tãticul ar
fi zburat sigur jos, coborând cele optzeici ºi nouã de trepte.
Mãtuºa Ana era sora lui ºi era foarte, foarte nefericitã. Iar
veºtile de la sanatoriu, seamãnã cu veºtile sosite de pe front.
Chiar asearã îi vorbise soþiei lui astfel. Bãieþelul se juca cu
alþi copii: „Bate ora patru, omul negru n-a sosit!” ªi copilul
nu ºtia cum aratã moartea. 

— Ai grijã! Strigã tatãl, azvârlind cheiþa jos.
Cheiþa era legatã cu o fundã de mãtase roºie. Bãiatul o

vãzu coborând. Prin aer zburau fluturi de toate culorile.
Cheiþa cobora, cobora. Tatãl bãiatului o urmãrea de la fe-
reastrã. Oamenii mari din turnul blocului îºi fãcuserã o
obiºnuinþã din a arunca jos copiilor, fel de fel de jucãrii,
chiar ºi bani pentru cumpãrãturi. ªi nimic nu se pierdea,
totul cobora mai lin sau mai repede pe suprafaþa de asfalt a
trotuarului. Cei mai mari se fãleau cã ºtiu ºi de ce lucrurile
cad ºi nu urcã: Legea gravitaþiei, se mândreu ei. ªi din pric-
ina aceleiaºi legi nesuferite, nimeni nu avea dreptul sã se
aplece peste balustrada balconului. În fine...

Mãtuºa Ana era bolnavã ºi cutia poºtalã avea douã ori-
ficii prin care bãieþelul vãzuse numele mãtuºii. Va deschide
uºiþa ºi va urca într-un suflet la etajul patru.

Cheiþa cãdea ... cãdea ... ºi bãieþelul o iubea pe mãtuºa
Ana, fiindcã ea îl ajutase sã-ºi rezolve mai multe probleme
la matematicã. Închise ochii: aºteptã clinchetul atingerii
cheiþei de asfalt.

— Ei, strigã tatãl de la fereastrã, ce faci?
Dar probabil cã bãieþelul nu-l auzi. Printre gene urmãrea

traiectoria micului obiect strãlucitor. Cheiþa abia se afla în
dreptul etajului trei, aºa cã, fãrã nici un motiv, se gândi sã
viseze un pic: se afla cu mãtuºa Ana într-o cofetãrie ºi

mânca o îngheþatã mare, mare cu friºcã ºi ciocolatã. Stãtu
aºa multã vreme, poate o dupã-amiazã întreagã. Citise
„Alice în Þara Minunilor” ºi timpul numai conta.

Dar cheiþa începu sã-ºi facã de cap devenind fermecatã;
refuza sã soseascã ºi, astfel, bãieþelul începu sã se îngri-
joreze. Oare ce se întâmplase? O fi furat-o vreun fluture?
Sau o fi luat-o vreo pasãre îndrãgostitã de sclipirea
mãrgãritarelor?

ªi mai aºteptã o dupã-amiazã întreagã, poate chiar o
sãptãmânã. Numai cã se petrecuse o neregulã. Tatãl strigã:

— Cum e? A ajuns?
— Aºtept, zise bãiatul.
— Naiba s-o ia! rãspunse tatãl.
Bãiatul privi spre cer, nedumerit.
— Unde-i? N-am auzit-o cãzând. Am fost foarte, foarte

atent. 
Nu se ºtie de ce se întristã. Ceilalþi copii se jucau „Omul

Negru n-a sosit”. O groaznicã nenorocire îi dãdea târcoale.
— Dumnezeule, strigã tatãl. S-a dus! A intrat în canal, la

picioarele tale. Uite, acolo, chiar la picioarele tale. Am
vãzut-o eu.

Pe asfalt se afla un capac greu, de fier, capacul canalu-
lui avea o gaurã micã, micã, micã. Gaura aceea aducea mai
mult ca sigur în mãruntaiele adânci ale pãmântului. Nimeni
nu scãpase vreodatã pe acolo mãcar un ac. Numai tatãl lui
izbutise tocmai din vârful turnului Babel (mãmica spunea
aºa: ãsta-i un turn Babel) sã nimereascã gaura aia micã,
micã, micã.

Cheiþa fugise ºi nu mai exista. Cutia de poºtã va rãmâne
închisã pe veci. ªi scrisoarea mãtuºii Ana... Da, numai
moartea condusese cu grijã cheiþa spre pierzanie. Dacã toþi
oamenii ce locuiau în turnul Babel s-ar fi strãduit o mie de
ani sã nimereascã prin gaura aia micã, micã, micã cu o
monedã de zece bani ºi tot n-ar fi reuºit. Aproape nici nu se
ºtia cã existã.

Bãieþelul izbucni în hohote de plâns, simþind cã mãtuºa
Ana dispãruse.

Tatãl chinuindu-se, coborî posomorât, apãsat de pres-
imþiri, forþã uºiþa de tablã a cutiei poºtale ºi rupând plicul
începu sã citeascã scrisoarea. Mâinile îi tremurau de
emoþie. Era...

Elev caporal Ana Maria DIACONU
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Asfin]itul, at`t de ro[u [i de rece,
Ca un aer mistic [i visqtor,

Rqzbate prin crengi acum fqrq culoare,
Razele mai fac un dans.

Ca ni[te pqsqri ale tqcerii,
Prin aerul adormit [i mut,
Ei zboarq cu puterea iubirii, 

Aripi simple din pene [i lut.

{i se zg`iesc la a lor mqre]ie,
Flori ale nop]ii \n violet ucigqtor,
Fiarele bl`nde scqldate \n gra]ie,

Fiarele bl`nde scqldate \n gra]ie,
Îngerii lunii s-au trezit [i zbor.

Cu palmele-ntinse [i ochii de cearq,
Ei cautq dragostea \n muguri [i stele,

Un g`nd pierdut ,chiar [i-o vorbq amarq,
Nimic nu ar clinti a lor vis de tqcere.

Elev  frunta[  Paul  Isailq

ZBORUL  |NGERILOR
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— Po]i sq deschizi ochii acum,
s-a scurs deja \ntreg apusul ,
se-ntinde luna peste drum
ca sq-[i \ngroape visul .

Din ale tale gene-amare
o sq-mi sculpteze aripi v`ntul,
sq te petrec \n grea visare,
cqlc`nd, descul], \ntreg pqm`ntul.

Presarq lacrimi pe noaptea mea 
sq-mi fie cqlquze \n mister, 
aprinde foc pe-ntreaga stea 
ce furq \ngerii din cer.

Eu, tu [i noi am fost c`ndva 
lumini de dor pe noaptea grea, 
dar timpul a murit \ncet
pe buze aprinse de poet .

Tot ce iube[ti ajunge scrum 
c`nd se va stinge dansul, 
se-ntinde luna peste drum 
ca sq-[i \ngroape visul.

Elev  sergent major  Pu[ca[u  Ana-MMaria

MAGIA  DE  SEARQ
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\n fiecare zi ne \ntrebqm
cine suntem;
alergqm dupq ce am 
vrea sq fim,
dar \n fiecare secundq
umblqm descul]i prin poezie,
timid sq nu ne trezim pe noi \n[ine
[i sq realizqm cq p`nq la urmq
to]i suntem visqtori
fqrq sq \nchidem ochii....

Elev  sergent  Iulia  Mursa

MMEEDDIITTAA}}IIEE  
Amurgul nu vrea de tot sq se stingq
Sub ploaia ultimelor raze.
{i atunci, \n cea din urmq clipq,
Explodeazq \n cioburile unui imens buchet...
De trandafiri.

Noaptea neagrq, neagrq se lasq
Cqci cerul \n ploaia pqm`ntului cade,
|ntunericul \mi brazdq \ntreaga fereastrq,
Privesc spre cer, unde sunt zqrile sihastre...
Se sting culorile.

Pqm`ntul... felinar al nop]ii ce vegheazq veci
{i istovit printre-ai no[tri a[tri;
Luna... legqn`ndu-se, din izvoare de lumini
Se ridicq precum o gqleatq de mqrgea [i...
Palizi ochii.

Cerul presat cu cioburi de stele,
Se rupe \n douq [i stele par fluturi de noapte,
Mo]i de ciucuri de luminq
Gata sq plece [i gata sq vinq...
Cu strqluciri [i [oapte.

O stea [opte[te lumii pove[ti cu miere poleite,
C`nd cerul se regqse[te \n chip de basm;
Cu lacrimi de foc peste g`nduri picurate
Stelele ard pe ve[nicul lor loca[...
Pe bolta tinere]ii.

Elev  frunta[  Adriana  Milq[an

BBAASSMMUULL  NNOOPP}}IIII
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Deschidem universuri cqlqtoare
|n sufletul ce-n veci ne poartq
Cqtre tqr`muri prea nemuritoare
Un dor de vis, un clar de-acasq

|n tainq ridicqm zqvorul
{i primul prag al vie]ii-ncet \l trecem
Nu ne-am obi[nuit \ncq cu zborul
Suntem copii st`ngaci, a[a ne zicem.

Prin via]a noastrq trec trenuri o mie
Ce ne-ancoreazq bucurii ... necazuri
Dar nu e greu, credin]a noastrq-i vie,
Lacrimi [i z`mbete au renqscut din veacuri.

|]i las, \mi la[i, lqsqm o amintire
Un suflu cald sau rece dupq via]q
Ne vom \ntoarce poate-n ve[nicie
Printre o orq [i o diminea]q

Te-a[tept cu soare
Cu un z`mbet sf`nt
Copil am fost ... copil am sq rqm`n
Te-a[tept  cu dor
Atunci c`nd o sq zbor,
Rqm`n un suflet ... [i totu[i muritor.

Elev  Ana  Maria  Susan  

iiddeeaall

Mi-a crescut a treia m`nq.
Are [apte degete: unul mai ur`t ca celqlalt
|n ea se \mbinq [i parte st`ngq [i dreaptq
{i e la fel ca o treaptq
spre un Nu {tiu Ce ...

Are palmq prea mare, cu multe ad`ncituri
sq-mi ghice[ti \n ea, ]iganco, cq-i neagrq ca tine,

pqcatul qla de viitor ...
Ce naiba m-a[teaptq ?

Mq chinui sq scriu cu ea
Cqci douq degete-i at`rnq
{i le lovesc necontenit
De lemnul timpului din masq – ar fi ceva de m-ar durea –
mq cutremurq \nsq [i simt o tahicardie –
mai bine m-ar durea.

Nu-i bunq de nimic !
Ba mai [i love[te timpul din spate
{i-i dq c`te un impuls \nainte ...

A[ vrea s-o retez [i nu pot
o sq-mi tragq sufletul, \n care a prins rqdqcini, \n jos [i
o sq mi-l prqbu[eascq cine [tie unde ...

O sq-i tai douq degete, pe-alea mai ur`te
Sq parq [i ea mai normalq.

O ! Vezi, ]iganco ? – mqcar de-ar fi albq –
Sq-]i \ntind mai bine palma st`ngq

Elev  sergent  Nicoleta  Toader

A  TREIA
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ingura lume care exista se numea Entania, un pãmânt vast ºi

binecuvântat. Aici dãinuia un singur anotimp, unic prin ele-

mentele sale, iar zeii îºi împãrtãºeau dragostea acestui loc ºi

el le împodobea trupurile dumnezeieºti.

Doi îndrãgostiþi îºi petreceau timpul plimbându-se în lungimea

râurilor, iar el ºi ea erau frumoºi. El era nãscut din lumina Lunii, iar ea

din suflarea blândã a Mãrii. Ei se iubeau, spunând asta mereu, dar nu

cunoºteau esenþa dragostei, nu ºtiau ce înseamnã atingerea ºi nici chiar

privirea caldã. El i-a spus acest lucru mamei sale, Luna, ºi aceasta a

fãcut ca noaptea sã ningã stele, iar la plecare i-a spus Dimineþii sã

creeze o rouã dulce, care a acoperit ºi amuþit totul. Astfel, chemarea

iubirii era fãcutã.

Amiaza a venit mai repede, iar din cer s-a deschis o poartã de cearã.

Apoi, într-un zbor adunând norii, Sindu ºi-a fãcut magnifica apariþie,

cãci el avea aripile unui arhanghel, moi ca puful, dar ascuþite ca lama

sabiei. ªi cerul a plâns de fericire, lacrimile erau petale. Soarele s-a

ascuns deoarece frumuseþea ineditã a chipului lui Sindu l-ar fi doborât.

Cerul se sprijinea în spatele lui Sindu înfãptuit din piatrã, dar acum

îngerul a luat cerul în palmã, dezmierdându-l cu obrazul lui cald. Trei

tornade compuneau pãrul desãvârºit al zeului ºi, în sfârºit, ochii-i erau

ca douã misterioase galaxii.

El era zeul dragostei, al nebuniei, al obsesiei ºi al blândeþii. Zeul a

luat harpa, orizontul, ºi-a început a cânta balada sufletului propriu,

vocea lui era un tunet domolit ºi melodios. „Ce e dragostea fãrã ingre-

dientul nebuniei, ce e dorinþa fãrã obsesie, ce e dragostea fãrã dor ºi

pierdere de vreme?” Nu ai alerga tu, îndrãgostitule, pe un drum presãrat

de cioburi, pentru a ajunge în sfârºit în braþele iubitei tale?” „Nu þi-ai

împãrþi tu tot aurul ºi argintul pe o piatrã nenorocitã, ºtiind cã ea este

dragostea vieþii tale?” Sindu luase o petalã ºi o suflã pe obrazul ei, iar

acum cei doi descopereau blândeþea ºi asta le plãcea.

„Dragostea este un zâmbet aprins, uneori acru sau chiar aiurit!”

Cerul a fãcut un zgomot la spusele îngerului albastru: „Ce dragã mi-e

mie mintea care, în propria nebunie, nu vede decât ochii celui ce i-i

drag.” Iar cei doi îl ascultau pe Sindu ºi acum se iubeau nebuneºte,

aceasta plãcându-le.

Dar florile, auzind asta, s-au înãlþat ºi au crescut, iar copacii ºi-au

lãsat frunzele sã zboare libere, pãmântul deveni jilav. Rãdãcinile întâl-

neau acum lumina de afarã ºi îi încolãceau pe cei doi gâdilându-i, iar ei

au râs pentru prima oarã. Barzi galanþi ies pretutindeni ºi încep sã cânte,

ºi astfel Kuavir, prinþul naturii ºi zeu al iubirii pure, izvorãºte din ape,

iar ochii sunt douã lacuri, pãrul cascada, gura-i încolþirea unui boboc ºi

trupul simplu, mlãdios, îmbrãcat în verde. Kuavir, însoþit de fluierul

sãu, îºi cântã ºi el balada, iar unde el priveºte, chiar deºert de-ar fi, acel

loc renaºte ºi râde din nou. „Bine te-am gãsit, frate nebun!” râdea el.

„Sindu, când o sã înþelegi tu cã puritatea este rochia de mireasã a iubirii,

cã tot ce e curat de binecuvântarea naturii se bucurã?” ªi Kuavir dansa.

„Ce poate fi mai frumos, decât sã fugi pe iarba moale, dezbrãcat?!”

Dezbrãcat... Dezbrãcat de invidie, de boala miºealã care pândeºte în

aer, de gândul urât al actului urât. Bucuraþi-vã voi, porumbei dragi, cãci

eu vã ofer trandafiri ºi apã cristalinã, iar aerul pe care voi îl respiraþi îl

voi numi chiar dragostea. Dar soarele lipsea din cauza lui Sindu, iar flo-

rile nu erau calde ci triste. Iar prinþul jignit îi fura lui Sindu petalele cu

care a coborât din cer ºi acesta la rândul sã use mânie, iar la gândul sãu

vântul smulse florile din pãmânt. Cei doi îndrãgostiþi vãzurã acestea, iar

ei învãþau cu uºurinþã tristeþea, invidia, uitarea, furia ºi nu în cele din

urmã – rãzbunarea, iar acum se simþeau diferit.

Dar din pãmânt a ieºit o piatrã... O piatrã de mormânt, iarba a ars

în jurul ei, iar aerul a devenit greu ºi vietãþile fericirii s-au speriat ºi au

pãrãsit locul. Sindu ºi Kuavir ºi-a acoperit chipurile la zãrirea fratelui

lor, Necron, portarul morþii, zeu al dragostei amãrâte ºi al tristeþei.

Boala lui Necron, i-a cuprins pe cei doi îndrãgostiþi ºi aceºtia

descoperirã durerea. „Vã mulþumesc vouã, fraþilor, pentru aceastã

umilã chemare, cãci singur mã simþeam acolo jos.”

„Dispari Necron, infectule!” ziceau Sindu ºi Kuavir, urându-l. Iar

el împreunã cu iubita vioarã glãsuirã ºi ei balada lor. „Prea mult preþ

puneþi voi, fraþilor, pe dragostea de aici, cea cu gust ºi înfãþiºare, aºa de

falsã ºi stupidã, apoi vã certaþi ºi douã suflete rãniþi.” Ce e dragostea

fãrã urã, cãci ura o face dragoste, ce e dragostea fãrã suferinþã, cãci ea

îþi spune dacã aceasta este un fruct frumos sau doar o iluzie deºartã.”

„Iubiþi-vã voi, copii, dar dupã moarte, cãci atunci veþi iubi cu ade-

vãrat!” Iar cei doi au atins piatra mormântului ºi aceasta era rece. „Ce

poate fi mai frumos decât a-þi plânge mormântul iubitului tãu, aºteptân-

du-þi propria moarte pentru a i te alãtura?” Lacrimile mie îmi curg

ºiroaie, iar eu în adâncã oroare îmi aplec capul. Ele fac sã fie a voastrã

mare ºi ploaie, un trist gând. Pãsãrile-mi cântã a mea singurãtate, dar

când eu le cânt ele mor. O, dragoste, salveazã-mã cãci sufletul meu e

rupt ºi ros!” Barzii acum plângeau ºi ploaia a venit sã alinte trupul

îndurerat al lui Necron. Iar îndrãgostitul acum culegea trandafiri pentru

ea, iar spinii acestora îl rãneau, dar când el o vedea, fericita durerea tre-

cea.” „Vã mulþumesc, fraþii mei, cãci din a voastre învãþãri aºa am

ajuns, dar pe voi eu nu sunt supãrat, cãci aºa aþi creat dragostea ade-

vãratã, dar în acelaºi timp ºi pe cea greºitã.”

Iar cei trei s-au fãcut pulbere ºi aceasta s-a împrãºtiat în aer, acum

viaþa celor doi era grea cãci pe lângã iubire ei mai cunoºteau ºi rãutãþile

lumii. Dar au trãit mult timp plângând ºi râzând, iar mai târziu un zeu

i-a numit oameni.

Elev fruntaºPaul ISAILÃ 
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