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Secretele unui sistem
de transplant cu rat\ de
supravie]uire de cel pu]in 80% 
* au fost prezentate de dr.
Costic\ Aloman, director al
programului de transplant
hepatic la unul dintre cele mai
mari spitale din Chicago

„Dezvoltarea
personal\ a unui
elev nu poate s\ se
fac\ f\r\ no]iunea
de voluntariat“
* crede directorul Gina Miron
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~ntr-o lume `ntunecat\, voluntarii arat\ ca ni[te
licurici. Sunt pu]ini, nu reu[esc s\ lumineze foarte
mult `n jur, dar f\r\ ei lumea ar putea r\m=ne `n
`ntuneric. 

A fi voluntar `n secolul XXI este o provocare nu
numai pentru c\ timpul pe care `l avem cu to]ii la
dispozi]ie este foarte pu]in, dar [i pentru c\ oamenii
s-au transformat [i nu mai `n]eleg rostul acestor
ac]iuni. Au devenit mult mai agresivi, mai
tran[an]i, mai nemilo[i, de[i atunci c=nd se aduc
moa[te la vreo biseric\ se rup u[ile din cauza sute-
lor de mii de credincio[i. Dar [i la biseric\ merg tot
din individualism: s\ se roage pentru ei, s\ le fie lor
mai bine, eventual, pentru ca nimeni s\ nu le poat\
repro[a lipsa de mil\, dau ceva bani pomanagiilor
de meserie. Nu-i intereseaz\ prea mult ce se
`nt=mpl\ mai departe cu acei bani, dac\ actul lor

a[a-zis caritabil are vreun rost, ajut\ cu adev\rat pe
cineva `n nevoie. Nu `i intereseaz\ c\ pe oamenii
care au cu adev\rat nevoie de ajutor nu-i g\sesc
niciodat\ pe strad\ la cer[it pentru c\ au demnitate.
Important este s\ `[i lini[teasc\ ei con[tiin]a. Dac\
fiecare s-ar g=ndi pu]in la propria via]\ [i la
momentul c=nd a f\cut cu adev\rat un act de
altruism, ar fi mai mul]i voluntari. 

A face acte de caritate nu `nseamn\ numai s\ dai
ni[te bani. {i acest ajutor financiar ajut\ dac\ este
dat unde trebuie, dar a acorda oamenilor care au
nevoie pu]in din timpul t\u liber este infinit mai
pre]ios pentru ei. De aceea cred c\ to]i tinerii care
fac `ntr-adev\r voluntariat ar trebui premia]i, ar tre-
bui s\ simt\ importan]a gestului lor, pentru c\ deo-
camdat\ ei nu au parte dec=t de indiferen]\ sau iro-
nie din partea majorit\]ii. Cuv=ntul "voluntar" a

ajuns s\ aib\, pentru unii, conota]ii negative, s\ fie
cumva un sinonim al cuv=ntului fraier. Iar pentru
un adolescent, aflat oricum `ntr-o perioad\ ingrat\,
de transform\ri, de revolu]ii interioare [i exterioare,
presiunea majorit\]ii `n sensul renun]\rii la volunta-
riat poate s\ fie decisiv\ [i t=n\rul s\ cedeze. Ideal
ar fi ca el s\ g\seasc\ exemple sau m\car puncte de
sprijin, argumente `n favoarea voluntariatului
acas\, `n familie, dar [i acest lucru se `nt=mpl\ rar.
De aceea, profesori ca Daniela Iconaru, Gina
Miron sau Cornelia Miler, care au f\cut din promo-
varea voluntariatului, `n adev\ratul sens al cuv=ntu-
lui, un obiectiv, un element al unei culturi organi-
za]ionale, ar trebui sprijini]i [i valoriza]i mai mult
de comunitate. Pentru c\ numai dac\ am avea mai
mul]i asemenea oameni societatea rom=neasc\ ar
putea evolua.
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Provocarea
voluntariatului

* liceeni sau chiar elevi de gimnaziu au l\sat blazarea deoparte [i s-au
angrenat cu seriozitate `n voluntariat * trei reprezentan]i ai acestora au fost
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lupte [i cu presiunea celor din jur, care nu-i `n]eleg [i-i ridiculizeaz\ * cei
c=]iva profesori implica]i `n voluntariat spun c\ educa]ia `n familie este
esen]ial\ pentru ca voluntariatul s\ existe Pagina 2

Pagina 6

Alexandra Ioana STRU}|
olimpic la limba [i literatura rom=n\
Colegiul Na]ional "Nicolae B\lcescu"



OBIECTIV - Vocea Br\ilei2 voluntar PENTRU EDUCA|IE

Supliment realizat de Cristina DOSULEANU

~ntr-o lume din ce `n ce mai
individualist\, egoist\ [i
`ncr=ncenat\ `n goana dup\
bani, exist\ c=]iva copii care
sunt un adev\rat exemplu,
lumini]e `n aceast\ lume gri [i
ve[nic `n mi[care. Sunt copii [i
tineri care fac voluntariat pen-
tru c\ ei cred `n ideea de
voluntariat, pentru c\ `nc\ mai
au idealuri pentru care `n]eleg
s\ lupte, pentru c\ blazarea
este un cuv=nt pe care nu-l
cunosc. C=]iva dintre ei au fost
premia]i de c\tre Organiza]ia
pentru copii [i tineri cu nevoi
speciale "Trebuie" pentru
implicarea lor deosebit\: Dia-
na Dragomir, Bogdan Moraru,
Floriana Ciupitu. Al\turi de ei
mai sunt [i al]i copii sau tineri,
dar num\rul lor este foarte
mic pentru c\ societatea
rom=neasc\ nu `ncurajeaz\ cu
adev\rat voluntariatul, ci sti-
muleaz\ bifarea de ac]iuni.
Diplome au primit cu aceea[i
ocazie [i al]i trei tineri din
Europa, care au venit special
pentru stagiul de voluntariat `n
Rom=nia: Svetlana di Giorgiva
din Slovacia, Simona de Rosa
din Italia [i Daniel Vieira din
Portugalia, prin Serviciul
European de Voluntariat. 

La nivelul jude]ului sunt
doar c=teva organiza]ii care au
nevoie de voluntari, iar cu pri-
lejul Zilei Educa]iei cei mai
activi voluntari au fost pre-
mia]i de Organiza]ia pentru
copii [i tineri cu nevoi speciale
"Trebuie". C=]iva copii [i tineri
coordona]i de profesori ini-
mo[i fac diferen]a `n societatea
rom=neasc\, dominat\ de indi-
vidualism [i indiferen]\.
Al\turi de ei au fost premia]i [i
al]i tineri din Europa, care fac
voluntariat `n Rom=nia [i care
au explicat c\ pe l=ng\ servi-
ciul oferit comunit\]ii au [i ei
un important beneficiu. 

Svetlana di Giorgiva din
Slovacia, student\ la Faculta-
tea de Arte, a ajuns `n
Rom=nia ca voluntar prin Ser-
viciul European de Voluntariat.
Cum aria sa de interes era arta,
a ales s\ realizeze terapie edu-
ca]ional\ prin art\ cu benefi-
ciarii organiza]iei "Trebuie".
Experien]a a impresionat-o [i a
schimbat-o. "Copiii au
poten]ial imens [i-mi face
mare pl\cere s\ lucrez cu ei.
Lucr\rile realizate le voi reuni
`ntr-o expozi]ie pentru c\
vreau s\ vad\ toat\ lumea c=t
de capabili sunt. Am devenit
voluntar pentru c\ am vrut s\
ajut comunitatea, s\ m\ dedic
unor cauze nobile [i, prin
art\, s\-mi descop\r laturile
mai bune ale personalit\]ii
mele [i ale celorlal]i. Cred c\
`n via]\ este important s\ faci
ceva pentru a schimba lucru-
rile `n bine, s\ depui un efort
`n direc]ia `n care crezi c\ po]i
face ceva", a spus emo]ionat\
Svetlana, la primirea diplomei.

Au fost premia]i [i voluntari
din cadrul Organiza]iei "Cer-

ceta[ii Rom=niei", centrul local
Br\ila, coordonat de prof Cor-
nelia Miler. Moderatorul eve-
nimentului, prof. Teodora Ilie,
a explicat c\ cerceta[ii i-au fost
mereu al\turi, inclusiv `n
tab\ra organizat\ ast\ var\ la
Lacu S\rat, c=nd au fost al\turi
de copiii de la "Trebuie", [i c\
li s-a p\rut extraordinar cum
descoper\ al]i copii bucuria `n
lucrurile m\runte. Unul dintre

cei mai activi membri ai Cer-
ceta[ilor, Diana Dragomir, [i-a
prezentat programul [i a m\rtu-
risit c\ pentru ea este impor-
tant s\ fac\ o fapt\ bun\, indi-
ferent c=t de pu]in important\
ar p\rea ea. "Experien]a din
tab\ra de la Lacu S\rat a fost
foarte interesant\, am avut
multe lucruri de `nv\]at [i am
fost foarte bucuroas\ c\ am
putut lucra cu beneficiarii de
la "Trebuie", am v\zut c\
sunt ambi]io[i, c\ au poten]ial
foarte mare [i fac cu mare
pl\cere totul. Am `nv\]at s\
tr\im bucuro[i [i mul]umi]i cu
ceea ce avem [i mi se pare
foarte important", a declarat
Diana. Activitatea de cercet\[ie
a fost `nfiin]at\ prima dat\ `n
1857, la Londra, iar `n
Rom=nia a fost `nfiin]at\ prima
organiza]ie `n 1913. Cerceta[ii
au disp\rut `n 1937,
re`nfiin]=ndu-se abia `n 1990,
iar de mai mul]i ani exist\ [i la
Br\ila. 

„„~~mmii  ppllaaccee  ss\\  mmeerrgg  aaccoolloo  `̀nn
ffiieeccaarree  ss\\pptt\\mm==nn\\  ppeennttrruu
cc\\  ssiimmtt  cc\\--ii  aajjuutt““

Al]i doi tineri, Floriana Ciu-
pitu [i Bogdan Moraru, au
povestit despre experien]ele lor
de voluntari `n proiectul "De la
inim\ la inim\", coordonat la
Liceul "Mihail Sebastian" de

profesoara Daniela Iconaru. "A
fost o experien]\ inedit\. La
`nceput am mers pentru c\ ne-
a spus doamna profesoar\,
apoi ne-am ata[at de copii.
~mi place s\ merg acolo `n fie-
care s\pt\m=n\ pentru c\ simt
c\-i ajut, c\ nu mai sunt sin-
guri. Am satisfac]ia c\ am
f\cut un bine cuiva", a poves-
tit Floriana. {i Bogdan a poves-
tit c=t de important\ este pentru
dezvoltarea sa personal\

aceast\ activitate de volunta-
riat. Tot cu aceast\ ocazie [i-au
`mp\rt\[it experien]a de volun-
tar [i al]i doi tineri europeni,
Simona de Rosa din Italia [i
Daniel Vieira din Portugalia.
Surprinz\tor la interven]ia lor a
fost faptul c\ au vorbit `n limba
rom=n\ dup\ ce au stat `n
Rom=nia numai trei luni. "Am
lucrat cu copiii pentru a-i aju-
ta s\ se dezvolte la nivel perso-
nal, dar am venit voluntar
pentru c\ a[a m\ pot dezvolta
[i eu. Cred c\ dac\ fiecare
dintre noi ar trata comunita-
tea a[a cum trat\m familia,
totul `n jurul nostru ar fi mult
mai frumos. S\ acord\m aju-
tor celor din jurul nostru
`nseamn\ s\ ajut\m comunita-
tea [i devenim folositori
societ\]ii. Apoi, perioada
aceasta de voluntariat ne va
ajuta [i `n carier\, este o expe-
rien]\ pe care o c=[tig\m", a
spus Simona de Rosa. Profe-
soara Daniela Iconaru de la
Liceul "Sebastian" realizeaz\
un proiect de voluntariat `n
beneficiul organiza]iei "Trebu-
ie" de nou\ ani [i spune c\ pro-
iectul a rezistat at=ta timp dato-
rit\ generozit\]ii elevilor impli-
ca]i. "C=nd vin copiii `n clasa
a IX-a nu [tiu nimic despre
voluntariat [i le explic ce
`nseamn\. ~n prima faz\ se
implic\ doar doi, trei copii,
apoi num\rul lor cre[te c=nd

v\d [i ceilal]i ce satisfac]ii au
cei implica]i, c=t este de fru-
mos s\ fii voluntar. Copiii de
la noi se duc s\pt\m=nal la
"Trebuie" [i `i ajut\ pe copiii
de acolo, se joac\ `mpreun\,
merg la mall, la picnic, sunt
al\turi de ei la diferite eveni-
mente. Sunt mai mul]i copii
implica]i [i merg prin rota]ie,
ca s\ mai aib\ timp [i pentru
via]a lor. Cu toate acestea sunt
elevi care refuz\ ideea de

voluntariat. Am `nt=lnit un
copil care mi-a spus `n clasa a
IX-a c\ pe el mama l-a `nv\]at
s\ nu dea nimic dac\ nu pri-
me[te ceva. Dup\ doi ani acel
copil a cedat [i a vrut [i el s\
devin\ voluntar, s\ aib\ [i el
parte de aceast\ experien]\.
Eu nu-i oblig, dar le spun
mereu c\ trebuie s\ `ncerce
lucruri noi [i le explic c\ sun-
tem mereu `n schimbare", a
spus prof. Daniela Iconaru. 

„„VVoolluunnttaarriiaatt  ssppoorraaddiicc  nnuu
`̀nnsseeaammnn\\  vvoolluunnttaarriiaatt,,
ttrreebbuuiiee  ss\\  ssee  iimmpplliiccee
ccoonnssttaanntt  `̀nn  aaccttiivviitt\\]]ii,,  ttiimmpp
ddee  cc==tteevvaa  lluunnii““

Despre importan]a volunta-
riatului `n societate a vorbit [i
pre[edintele Tinklub, Gabriel
Niculi]\, care a invitat tinerii
s\ i se al\ture `n organiza]ie. El
a descris proiectele `n care
Tinklub a sprijinit "Trebuie".
Acela[i lucru l-a f\cut [i
Gabriel L=l\, pre[edintele
organiza]iei de tineret pentru
turism [i educa]ie ecologic\
"Proilavia".  "Acum voluntarii
sunt dornici s\ fac\ ceva con-
cret, nu numai cursuri teore-
tice, iar la finalul proiectului
trebuie s\ le oferi un produs
concret. Cei mai mul]i volun-
tari vin la `ndrumarea profe-
sorilor, dar sunt [i c=teva

cazuri de elevi care renun]\ la
aceste activit\]i. Ei spun c\ au
alt stil de via]\. ~ntotdeauna
educa]ia de acas\ este
esen]ial\. Acolo ei `nva]\ c=t
de important este s\ d\ruie[ti
f\r\ s\ a[tep]i ceva `n schimb.
Apoi, problema tinerilor este
continuitatea. Trebuie s\
`n]eleag\ c\ un voluntariat
sporadic nu `nseamn\ volun-
tariat, c\ trebuie s\ se implice
constant `n activit\]i m\car
timp de c=teva luni", a spus
Gabriel L=l\, pre[edintele
"Proilavia". El `[i aminte[te c\
`n perioada 1992 - 1996, la
Br\ila nu avea unde s\ fac\
voluntariat [i mergea la Gala]i
s\pt\m=nal pentru acest lucru. 

Teodora Ilie, pre[edintele
organiza]iei "Trebuie", a preci-
zat c\, `n timp, al\turi de bene-
ficiarii  organiza]iei sale au
fost peste 500 de tineri la cen-
trul de terapie curativ\. "~i
duceau la spectacole,
plimb\ri, se jucau cu ei. Unii
dintre ei au r\mas prieteni [i
se `ntorc [i acum la centru
pentru c\ acest lucru le
`mbog\]e[te via]a. ~n centru
g\sesc o oaz\ de bun\tate a[a
cum nu g\sesc nic\ieri.
Oamenii cu dizabilit\]i sunt
oameni sinceri, nu vorbesc
ur=t, spun deschis tot ce au pe
suflet, spun mul]umesc de fie-
care dat\ c=nd primesc ceva,
dac\ pot s\ spun\ mul]umesc,

iar dac\ nu pot te recompen-
seaz\ cu un z=mbet. Noi avem
nevoie de voluntari, iar cei
care ne trec pragul o dat\ se
`ntorc pentru c\ la noi g\sesc
multe lucruri care le
`mbun\t\]esc via]a, dar avem
o mare problem\ cu presiu-
nea din partea comunit\]ii.
Mul]i elevi nu `n]eleg volunta-
riatul [i `i ironizeaz\ pe
voluntari. ~n aceste condi]ii
este dificil s\ devii voluntar,
chiar dac\ e[ti deschis la
aceast\ idee", a explicat Teo-
dora Ilie. 

Cu toate aceste probleme,
presiunea comunit\]ii [i lipsa
de sprijin din partea familiei,
voluntariatul se dezvolt\ [i
datorit\ sprijinului acordat de
Direc]ia pentru Tineret, care
reu[e[te s\ coaguleze interesul
[i efortul tinerilor pentru
ac]iunile de voluntariat. "Noi
`ncerc\m s\ stimul\m volun-
tariatul oferindu-le elevilor
implica]i tabere, excursii.
Suntem foarte aten]i s\-i
recompens\m pe voluntari
pentru c\ nu avem alte
p=rghii de a stimula volunta-
riatul. Mereu `ncerc\m s\-i
con[tientiz\m de avantajele
ob]inute `n urma parcurgerii
unui program de voluntariat,
importan]a experien]ei
c=[tigate", a explicat Nicu
Pascu, reprezentant al Direc]iei
pentru Tineret.

„Sunt patroni care dau caracteriz\ri
foarte bune oamenilor de care vor s\
scape“

Voluntariatul ar putea fi pentru tineri [i o [ans\ `n plus la
angajare, mai ales c\ `n acest an s-au f\cut demersuri pentru ca
voluntariatul s\ fie recunoscut ca experien]\ profesional\.
Modificarea Legii 195/2001 care reglementeaz\ voluntariatul
prevede obligativitatea contractului dintre voluntar [i organi-
za]ia gazd\, recunoa[terea voluntariatului ca experien]\ profe-
sional\ [i acordarea unui certificat de competen]e dobândite
prin voluntariat. La momentul actual angajatorii nu pot lucra
cu voluntari pentru c\ nu exist\ forme legale prin care ace[tia
[i-ar putea explica prezen]a `ntr-o firm\. Patronul unei firme
importante din ora[, care a dorit s\-[i p\streze anonimatul, a
declarat c\ exist\ tineri care vin [i vor s\ fac\ voluntariat, dar
sunt pu]ini, de[i mul]i dintre ei sunt ulterior angaja]i. "Dup\
ce ne-am l\murit [i i-am v\zut la treaba i-am angajat, cu o
perioad\ de prob\, care este pl\tit\. Nu [tiu dac\ a[ lua `n
considerare o adeverin]\ c\ a lucrat `n alt\ firm\ sau o
caracterizare foarte bun\ pentru c\ sunt patroni care dau
caracteriz\ri foarte bune oamenilor de care vor s\ scape.
Apoi, aceste documente se mai ob]in [i f\r\ s\ se presteze
vreo or\ de practic\, de voluntariat, a[a c\ tot ce v\d aici este
important pentru decizia de a-l angaja sau nu", a mai spus
patronul. Al]i angajatori consider\ c\ voluntariatul ar trebui s\
aduc\ avantaje [i angajatorului, [i voluntarului, iar ini]iativa de
a oferi acele certificate este foarte bun\, numai s\ fie reale.
"S\ nu se `nt=mple a[a cum se face cu practica studen]ilor.
Vin, cer adeverin]\ [i dac\ nu le d\m se duc `n alt\ parte [i
tot o ob]in. De aceea tinerii, c=nd termin\ facultatea, nu au
pic de experien]\ [i `[i g\sesc mai greu un loc de munc\", a
mai explicat patronul.

Provocarea voluntariatului
* liceeni sau chiar elevi de gimnaziu au l\sat blazarea deoparte [i s-au angrenat cu seriozitate `n voluntariat * trei reprezentan]i ai acestora au fost premia]i
de organiza]ia "Trebuie" * ei `i ajut\ pe tinerii cu probleme speciale pentru c\ simt c\ a[a `[i fac [i ei via]a mai frumoas\ * voluntarii trebuie s\ lupte [i cu
presiunea celor din jur, care nu-i `n]eleg [i-i ridiculizeaz\ * cei c=]iva profesori implica]i `n voluntariat spun c\ educa]ia `n familie este esen]ial\ pentru ca
voluntariatul s\ existe

T=n\ra membr\ a Cerceta[ilor br\ileni, Diana Dragomir,
al\turi de colegul s\u Valentin

Simona de Rosa din Italia [i Daniel Vieira din Portugalia

Floriana Ciupitu este mul]umit\ atunci c=nd ajut\
pe al]ii

Bogdan Moraru s-a implicat mult `n activitatea
organiza]iei „Trebuie“ Svetlana di Giorgiva din Slovacia
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Profesoara de chimie Gina
Miron este de 15 ani director
al Colegiului Na]ional "Ana
Aslan", fostul liceu sanitar, [i
de aproape tot at=ta timp este
implicat\ serios `n ac]iuni de
voluntariat. ~ntr-o lume `n
care voluntariatul este f\cut,
de cele mai multe ori, doar
pentru a bifa o ac]iune, pen-
tru c\ se primesc puncte la
diversele evalu\ri ale acti-
vit\]ii din educa]ie, profesoara
Gina Miron face serios volun-
tariat. S-a implicat `n sus]ine-
rea activit\]ii organiza]iei
"Trebuie", unde este vice-
pre[edinte, iar ca director a
`n]eles c\ este foarte impor-
tant s\ [i cultive elevilor inte-
resul pentru acest gen de acti-
vitate, voluntariatul fiind bine
ancorat `n cultura organi-
za]ional\ a Colegiului
"Aslan". Un profesor dedicat,
care a acceptat s\
`mp\rt\[easc\ experien]a sa
cu br\ilenii, oferind reporteri-
lor no[tri un interviu. 

- Care a fost primul act de
voluntariat pe care l-a]i f\cut
`n via]\?

- C=nd eram mic\ aveam o
p\pu[ic\ deosebit\ pentru vre-
murile acelea, cu ochi [i cu p\r.
C=nd m\ jucam cu ea
`mpreun\ cu al]i copii erau to]i
bucuro[i, dar aveam o satis-
fac]ie extraordinar\ c=nd `i
d\deam acea p\pu[ic\ unei alte
feti]e, care nu avea a[a ceva, [i
`i spuneam c\ `n acea sear\
dormea la ea. Acela a fost pro-
babil primul meu act de volun-
tariat. Pentru mine voluntariat
`nseamn\ altruism [i acest
altruism cred c\ este `n tine. Se
[i cultiv\, ceea ce facem noi cu
elevii `n [coal\, dar trebuie s\
existe acolo deja o s\m=n]\. Eu
sunt convins\ c\ fiecare are
ceva de dat, de oferit celorlal]i.
Dac\ ar fi s\ dau o defini]ie, a[
spune c\ voluntariatul este
activitatea pe care o desf\[ori
f\r\ s\ a[tep]i o recompens\
imediat\. Cu dorin]a de a face
voluntariat ne na[tem. Se na[te
`n sufletul nostru [i nu prin sta-
tutul unui ONG. 

- C=nd v-a]i implicat ofi-
cial prima dat\ `n volunta-
riat?

- Institu]ional vorbind, cred
c\ m-am implicat ca voluntar
cu acte c=nd s-a `nfiin]at Orga-
niza]ia "Trebuie". A fost o
lec]ie care m-a `nv\]at ce
`nseamn\ prieteni pe via]\, ce
`nseamn\ s\ d\ruie[ti [i s\ nu
a[tep]i o recompens\, ce
`nseamn\ o m=nu]\ cald\ care
`]i mul]ume[te f\r\ s\ aib\ nici-
un interes. Asta a `nsemnat
pentru mine "Trebuie" [i cred
c\ a fost `nceputul voluntaria-
tului ca [i act f\cut `ntr-o insti-
tu]ie. Cred c\ voluntari suntem
`n momentul `n care acumul\m
o experien]\ [i sim]im nevoia
s\ o `mp\rt\[im celorlal]i sub
diverse forme. Tot voluntariat
este momentul `n care
d\ruie[ti, sim]i c\ e[ti util [i ]i
se schimb\ modul de a te privi
pe tine, ai mai mult\ `ncredere
`n tine. Acum, se dezvolt\ un
pic [i mali]iozitatea, te
g=nde[ti c\ e[ti foarte
"pre]ios", dar cred totu[i c\ e o
calitate c=nd devii "pre]ios"
pentru al]i oameni care nu au
ce ai tu. Din punctul meu de
vedere, voluntariatul este un
act reversibil. Noi oferim foar-
te mult celor care au nevoie de
noi, dar [i noi lu\m foarte mul-
te `napoi.  

- De la copii cu probleme?
- Categoric. De la ei lu\m

dorin]a de a tr\i. ~n momentul
`n care vezi un copil care e
`ntr-un scaun cu rotile [i tu ai
toate func]iile vitale la cot\
maxim\ [i te scoli diminea]a [i
te `ntrebi "Oare de ce m-oi fi
trezit ast\zi?, am o depresie", ]i
se schimb\ perspectiva. C=nd

faci un voluntariat la o astfel
de organiza]ie, a doua zi c=nd
te treze[ti e[ti fericit c\ e[ti
`ntreg [i c\ te duci s\-i aju]i pe
cei care au nevoie de tine.
M=nu]ele calde care `]i
mul]umesc, ochi[orii care spun
ce pot ei s\ spun\, dar o spun
sincer, nu dictat de o norm\
sau o func]ie, aduc foarte mul-
te. Asta `ncerc s\ transmit
copiilor, voluntariatul este un
act reversibil. Noi le oferim ce
putem altora, f\r\ s\ a[tept\m
nimic `n schimb, dar apar
rezultate pentru c\ noi `nv\]\m
foarte mult. ~nv\]\m s\ ne
valoriz\m pe noi, `nv\]\m s\
ne dezvolt\m, `nv\]\m s\ fim
prieteno[i.   

- Cum v-a schimbat expe-
rien]a cu Organiza]ia "Tre-
buie"?

- M-a schimbat teribil. ~n
primul r=nd mi-am dat seama
c\ nu am nicio problem\, c\
toate problemele pe care le
aveam eu sau cei din jur se
puteau rezolva. Apoi mi-am
dat seama c\ sunt oameni care
au nevoie de noi, care nu pot
exista f\r\ noi. Ei sunt pentru
c\ noi `i ajut\m, suntem l=ng\
ei. Implicarea mea `n "Trebu-
ie" este minor\ fa]\ de al]ii, dar
dac\ fiecare am face c=te pu]in
eu zic c\ lucrurile s-ar schim-
ba, `ncep=nd de la autorit\]i,
care, de regul\, marginalizeaz\
astfel de persoane. 

„„SSuunntt  nnoo]]iiuunnii  ccaarree  ssee
ssuupprraappuunn,,  aa  ffii  pprrooffeessoorr  ccuu
aa  ffii  vvoolluunnttaarr““

- La dumneavoastr\ `n
[coal\ se face voluntariat
numai `n cadrul asocia]iilor
care se ocup\ de persoanele
cu dizabilit\]i?

- Nu. Noi, `n [coal\, facem
voluntariat `n mai multe dome-
nii, dar, din p\cate, `n ultima
vreme voluntariatul a devenit o
mod\, pentru a bifa o activitate
`n CV. Nu omit nici acest
avantaj c=nd le vorbesc copii-
lor, le spun c\ vor c\p\ta o
experien]\ care va fi trecut\
apoi `n CV, e `n regul\, nu este
un lucru r\u, dar, `n acela[i
timp, le spun c\  voluntariatul
`i [i dezvolt\ foarte mult.
Voluntariatul trebuie cultivat
din clasele foarte mici pentru
c\ `i `nva]\ foarte multe
lucruri. ~n primul r=nd `i `nva]\
cu lucrul `n echip\, ceea ce
este fantastic, `nva]\ s\
`mpart\, `nva]\ s\ vad\ dife-
ren]e, s\ con[tientizeze c\ nu
to]i copiii sunt la fel, `nva]\ c\
ei au lucruri, caracteristici, pe
care ceilal]i copii nu le au, [i le
valorizeaz\, le cre[te stima de
sine. Altruismul te ajut\ s\ te

dezvol]i foarte mult, `]i dez-
volt\ chiar [i calit\]ile de lider-
ship. Faptul c\ sunt  director
de 15 ani se datoreaz\ [i aces-
tei calit\]i, altruismului, culti-
vat datorit\ voluntariatului.
Am devenit mai pu]in egoist\,
am `nv\]at s\ `mpart din expe-
rien]a mea [i s\ `nv\] din expe-
rien]a altora [i probabil c\ nu
a[ fi reu[it s\ coagulez un
colectiv de profesori [i elevi
care, zic eu, este mai mult
dec=t valoros. Aceast\ [coal\
este condus\ de un echipaj.
Sunt 1.700 de elevi, o aseme-
nea [coal\ nu poate fi condus\
de un singur om, dar omul d\
tonul.

- Crede]i c\ voluntariatul
ar putea avea un rol mai
important `n [coal\?

- S-ar putea merge p=n\ la
introducerea sa `ntr-un trunchi
de curriculum. Mi se pare c\
dezvoltarea personal\ a unui
elev nu poate s\ se fac\ f\r\
no]iunea de voluntariat. C\ o
numim voluntariat, altruism,
cum `mi place mie s\ spun, sau
ajutor, f\r\ s\ a[tept\m recom-
pense este un lucru extraordi-
nar pentru c\ ne dezumani-
zeaz\ aceast\ goan\ dup\ bani.
Noi nu oblig\m copiii s\ fac\
nimic. Eu le spun c\ a[ vrea s\
mergem de s\rb\tori la un
c\min de b\tr=ni, este o activi-
tate uzual\, o facem to]i. Nici-
odat\ nu am spus clasa a IX-a
B merge la c\minul de b\tr=ni.
I-am `ntrebat numai: "Care
dintre voi vor s\ mearg\ s\
viziteze ni[te bunici f\r\
nepo]i, s\ le facem o bucu-
rie?". Au fost situa]ii c=nd au
venit mai mul]i copii dec=t tre-
buia pentru c\ nu aveau loc `n
azilul respectiv. Niciodat\ nu
mi s-a `nt=mplat s\ mi se spun\
nu. Se mai merge `n [coli, `n
spitale, pentru c\ asistentul
medical trebuie s\ fie dispus s\
fac\ acte de voluntariat. Medi-
cul, profesorul sunt `n aceea[i
situa]ie. Ca profesor nu ai cum
s\ nu faci un gest de volunta-
riat pe zi. Sunt no]iuni care se
suprapun, a fi profesor cu a fi
voluntar.  

- Cum reac]ioneaz\ cei din
jurul dumneavoastr\ la
aceast\ atitudine altruist\?

- ~n ultimii ani lucrurile s-au
schimbat foarte mult. Acum 17
ani, c=nd Teodora mi-a spus
"Pun bazele unei funda]ii, dar
nu am nimic", am f\cut primul
act de voluntariat f\r\ s\ [tiu c\
se nume[te a[a. Nu am s\ uit
niciodat\ momentul acela, am
ajutat-o cu un dulap de cruce
ro[ie [i dou\ dulapuri casate de
la fostul Liceu Sanitar, care au
fost primul mobilier al organi-
za]iei. Apoi, au `nceput s\ fac\

lum=n\ri [i la primul Cr\ciun
am venit cu lum=n\rile `n can-
celarie s\ le v=nd pentru "Tre-
buie". Lumea le-a cump\rat,
le-a folosit, le-au pl\cut, acum
nu pot s\ spun c\ to]i s-au
`nghesuit s\ mearg\ la "Trebu-
ie", dar dintre ei au r\mas
oameni fideli care au depus
2% ani de-a r=ndul pentru
organiza]ie. E [i acesta un act
de voluntariat. De 1 iunie
avem anual activit\]i la ei [i la
alte [coli, la familii cu proble-
me. Sunt lucruri mici, dar con-
teaz\. Am avut [i ac]iuni de
voluntariat pentru mediu [i
acum `mi amintesc, am avut un
refuz din partea unui profesor,
care acum nici nu mai este la
noi `n [coal\. Ne-am dus `n
Parcul Monument s\ adun\m
gunoaie [i m-am dus eu cu
copiii. Nu vreau s\ `n]elege]i
c\ la noi toat\ ziua se fac
ac]iuni de voluntariat, dar de
c=te ori au fost solicita]i, copiii
no[tri au mers.

„„LLaa  nnooii  `̀nn  [[ccooaall\\
vvoolluunnttaarriiaattuull  `̀nncceeppee  ss\\
ccaappeettee  ccoonnttuurr,,  ee  uunn
oobbiieeccttiivv  `̀nn  ccuullttuurraa  nnooaassttrr\\
oorrggaanniizzaa]]iioonnaall\\““

- {i totu[i aceste ac]iuni de
voluntariat nu le-a]i mediati-
zat mai niciodat\ `n 15 ani. 

- Cred c\ e un punct slab al
[colii noastre, comunicarea cu
presa. Nu am mediatizat nici
proiectele foarte importante.
Avem un proiect mare, euro-
pean, la care au participat ele-
vii no[tri de la postliceal\, care
a avut ca baz\ voluntariatul `n
reziden]e geriatrice din Belgia.
300 de elevi au mers `n Belgia
timp de trei ani, au f\cut acolo
voluntariat [i  nu a fost deloc
mediatizat `n presa local\. Poa-
te ar trebui s\ ie[im mai mult
`n fa]\, noi nu prea ne l\ud\m.
A fost un proiect de 5 milioane
de euro la nivel na]ional, pre-
miat, al patrulea proiect din
Rom=nia, s-a `ncheiat cu foarte
mare succes [i cu o foarte mare
sustenabilitate, o burs\ de
locuri de munc\. Eu zic c\ este
un proiect cu rezultate palpabi-
le, iar elevii chiar au avut de
`nv\]at `n urma acelor dou\
s\pt\m=ni de voluntariat cu
b\tr=ni din reziden]e, s-au
`ntors de acolo cu atitudine
schimbat\. Faptul c\ nu ie[im
`n pres\ este un punct slab al
nostru [i am v\zut acest lucru
la evaluarea ARACIP. Ne-au
cerut dovezi, articole `n ziar,
poze [i nu am avut. La noi `n
[coal\ voluntariatul `ncepe s\
capete contur, e un obiectiv `n
cultura noastr\ organiza]ional\.
Mie mi-a pl\cut [i am dezvol-

tat acest lucru. El se concreti-
zeaz\ [i prin voluntariatul
p\rin]ilor. Avem aceast\ aso-
cia]ie a p\rin]ilor de la "Ana
Aslan", care func]ioneaz\
numai din dona]iile p\rin]ilor,
`ncep=nd cu fi[ele cu 2%, p=n\
la contribu]ia fiec\ruia, c=t `[i
dore[te s\ contribuie la aceast\
asocia]ie. Din voluntariatul
p\rin]ilor s-au n\scut foarte
multe lucruri frumoase. Doi
ani am sus]inut o elev\ cu
cazare [i mas\, la "Edmond
Nicolau", pentru c\ p\rin]ii nu
mai aveau bani s\ pl\teasc\.
Ceea ce m\ doare este c\ are
un frate clasa a IX-a [i ea a
renun]at la [coal\ ca s\-l
sus]in\ pe el, a terminat doar
zece clase. Am avut o familie
cu mul]i copii pe care la
Cr\ciun `i `mbr\cam din
dona]ii ale copiilor din [coal\.
Tot `n asocia]ie facem cursuri
de calificare pentru oameni din
afara [colii. Am f\cut cursuri
de cosmetic\ [i am mers [i am
`ngrijit cosmetic b\tr=ne de la
reziden]a de la Lacu S\rat [i
Polon\. Cu cursul de masaj am
f\cut  masaj gratuit la rezi-
den]a din Lacu S\rat [i chiar au
fost `nc=nta]i.

- Uneori actul de volunta-
riat se reduce la a da bani. 

- E adev\rat, unii se duc,
dau 100 de lei [i cred c\ le
ajunge toat\ via]a. Este ca [i cu
biserica: m\ duc [i pl\tesc un
pomelnic [i atunci c=nd ies din
biseric\ fac tot ceea ce nu tre-
buie s\ fac. Eu zic c\ atitudi-
nea de a d\rui dezvolt\ copiii,
[i pe noi, ca oameni ne face
responsabili. C=nd [tii c\ cine-
va depinde de tine devii res-
ponsabil. 

- Unii asimileaz\ volunta-
riatul cu munca patriotic\ de
pe vremuri [i refuz\ s\ fac\
voluntariat. 

- Nu [tiu, eu nu fac a[a
ceva. Eu [i la munc\ patriotic\
m\ duceam cu mare drag, `mi
pl\cea s\ fiu [i eu mic agricul-
tor [i s\ umplu trei l\di]e `n loc
de dou\. Atunci colectam
h=rtie, eu [i acum colectez
h=rtie `n [coal\ [i o d\m chiar
dac\ nu lu\m mai nimic pe ea.
O pagin\ `nseamn\ o creang\
de copac. {i acest lucru
`nseamn\ tot voluntariat, dac\
`l `nve]i pe copil s\ str=ng\ o
h=rtie. Munca patriotic\ a avut
treaba ei, voluntariatul este alt-
ceva. Cred c\ e bine ca fiecare
copil s\ fac\ voluntariat, dar s\
nu treac\ de limit\ [i s\-[i
spun\ c\ f\r\ el nu se mai poa-
te. Este o mare gre[eal\.
Voluntariatul face parte din
cultura organiza]ional\, este o
component\ a dezvolt\rii copi-
lului [i a noastr\, ca oameni.

Mie nu-mi plac oamenii
egoi[ti. Ei nu [tiu s\ pl=ng\, s\
r=d\, ei fac toate acestea pentru
c\ trebuie, tot `nchista]i. Eu am
o vorb\: "Pro[tii nu [tiu nici s\
iubesc\, nici s\ r=d\ [i nici s\
pl=ng\". Ar fi nevoie s\
`nv\]\m cu to]ii s\ r=dem, s\
pl=ngem sau s\ iubim c=nd
sim]im acest lucru, s\ fim
empatici cu durerea. 

„„AAppooggeeuull  vvoolluunnttaarriiaattuulluuii  mmii
ssee  ppaarree  cc\\  ee  [[ii  aattuunnccii  cc==nndd
aajjuu]]ii  uunn  oomm  ccaarree  nnuu  mmaaii
aarree  nniicciioo  ssppeerraann]]\\““

- A]i f\cut voluntariat [i la
primul centru de `ngrijiri
paliative `nfiin]at `n Rom=nia,
la Casa Hospis din Bra[ov.
Cum a]i ajuns acolo?

- Am fost la un curs `ntr-un
proiect pe `ngrijiri paliative.
Eram foarte curioas\ s\ v\d ce
`nseamn\ palia]ie, pentru c\
[tiam doar teorie [i am conside-
rat c\ trebuie s\ [tiu ce le vor-
besc copiilor de la postliceu [i
poate s\ dezvolt un proiect. Am
fost acolo trei s\pt\m=ni. 

- Ce `nseamn\ `ngrijire
paliativ\?

- ~ngrijirea bolnavilor `nainte
de moarte. Sunt bolnavi care nu
mai au nicio [ans\, sunt `n faz\
terminal\. Acolo am `nv\]at c\
trebuie s\ [tim s\-i ajut\m pe
cei de l=ng\ noi, [i chiar noi, s\
murim demn, nu numai s\ tr\im
demn. Sunt oameni care `[i
doresc s\ moar\ demn, nu aban-
dona]i. A[a s-a n\scut acest
centru de `ngrijiri paliative
unde medici, asisten]i [i infir-
mieri to]i fac voluntariat.
Palia]ia mi se pare cea mai grea
ramur\ a medicinei [i cel mai
greu de abordat. Palia]ia
`nseamn\, de fapt, o `ngrijire
holistic\. Acolo am `nv\]at c\
medicina `n palia]ie reprezint\
10% restul e `ngrijire social\,
psihologic\ [i religioas\. Oame-
nii aceia nu mai au nevoie dec=t
de o minim\ medica]ie pentru
ameliorarea durerilor. {i atunci
`i ajut\ oricine poate fi al\turi
de ei s\-i plimbe, s\ le citeasc\
o carte, o doamn\ s\ fie dat\ cu
ruj pe buze pentru c\ a[a a tr\it
toat\ via]a [i vrea s\ moar\ a[a,
s\ fie cura]i, piept\na]i. Cu
copiii trebuie s\ te joci, chiar
dac\ [tii c\ m=ine s-ar putea s\
nu mai g\se[ti acel copil `n
salon. Sunt lucruri triste, dar
adev\rate. Atunci am dorit ca la
Br\ila s\ `nfiin]ez un centru de
`ngrijiri paliative, m\car un
centru de zi, unde oamenii s\ se
`nt=lneasc\, s\ fie `mpreun\ cu
voluntarii, s\ picteze, s\ dese-
neze, s\ asculte muzic\, s\ stea
bunici cu copii. Din nefericire,
`n faz\ terminal\ ajung copii de
la o lun\ p=n\ la b\tr=ni de 90
de ani. Acolo am v\zut oameni
care fac voluntariat f\r\ s\
a[tepte nimic de la cei de l=ng\
ei. Am mers pe toate sec]iile
timp de dou\ s\pt\m=ni, dar
singurul loc `n care nu am putut
s\ intru au fost cele dou\ saloa-
ne de copii. Am intrat [i am
f\cut ceea ce nu trebuia s\ fac.
Am pl=ns. {i atunci copiii m-au
`ntrebat dac\ sunt sup\rat\, de
ce pl=ng. Am ie[it [i nu am avut
puterea s\ mai intru acolo. Eu
dac\ pun un trei [i copilul `nce-
pe s\ pl=ng\, deja `mi dau [i
mie lacrimile. Nu pot s\ v\d un
copil pl=ng=nd, este marea mea
sl\biciune. Apogeul voluntaria-
tului mi se pare c\ e [i atunci
c=nd aju]i un om care nu mai
are nicio speran]\. Fiind o
[coal\ sanitar\, poate vreodat\,
printr-un proiect [i cu ajutorul
mai multor oameni vom reu[i
s\ dezvolt\m acel centru de zi
de `ngrijiri paleative pentru c\
este nevoie s\ `nv\]\m s\
murim demni [i s\-i ajut\m [i
pe al]ii la fel. S\ po]i s\ faci
lucruri pe care `n condi]ii nor-
male nu le faci, asta `nseamn\
voluntariat.

„Dezvoltarea personal\ a unui elev nu poate
s\ se fac\ f\r\ no]iunea de voluntariat“

* crede directorul Gina Miron
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Colegiul Na]ional „Nicolae B\lcescu“

~nt=lnire emo]ionant\ [i instructiv\,
a[a poate fi considerat\ conferin]a
sus]inut\ de dr. Costic\ Aloman,
absolvent de "B\lcescu", promo]ia
1989, `n amfiteatrul Colegiului
"B\lcescu", `n fa]a a peste 80 de per-
soane, din care aproape jum\tate erau
medici. 

Conferin]a a `nceput cu prezenta-
rea spitalului din Chicago, unde
lucreaz\ dr. Aloman ca director al
programului de transplant hepatic,
dup\ care s-a abordat problema siste-
mului de transplant din Statele Unite.
Dr. Costic\ Aloman a explicat cum
decide o `ntreag\ echip\ cine benefi-
ciaz\ de transplant sau nu [i a amintit
cele dou\ institu]ii care verific\ trans-
planturile la nivel federal, CME (Cen-
tre for Medicare) [i UNOS (United
Network for Organ Sharing). "Dac\
nu ai `n spital supravie]uire de 80%,
nu prime[ti bani pentru program,
regulile sunt foarte dure. Toate deci-
ziile se iau `n echip\, dar directorul
programului are drept de veto, adic\
eu pot decide dac\ un pacient pri-
me[te un ficat nou sau nu, dar uzez
foarte rar de acest drept de veto pen-
tru c\ altfel nu ar mai avea rost
echipa care decide [i ar putea p\rea
c\ nu am `ncredere `n colegii mei [i
nu este bine", a explicat dr. Aloman.
Echipa de transplant este format\ din:
hepatolog, cardiolog, specialist `n boli
infec]ioase, pneumolog, endocrino-
log. Din aceast\ list\ fac parte aproa-
pe 20 de speciali[ti, iar al\turi de ei
mai func]ioneaz\ un lucr\tor social,

un coordonator care evalueaz\ starea
psihic\ a pacientului [i transplantul.
Din echip\ mai fac parte: un lucr\tor
social, care apreciaz\ dac\ bolnavul
`ndepline[te condi]iile de a se
`ntre]ine corespunz\tor dup\ trans-
plant, un anestezist [i un chirurg care
spune dac\ opera]ia este tehnic posi-
bil\. 

Apoi au fost prezentate etapele
necesare pentru ca un t=n\r s\ devin\
specialist `n hepatologie: dup\ studii-
le universitare se fac trei ani de rezi-
den]iat, trei ani de supraspecializare
`n gastroenterologie, care se poate
face numai cu o specializare de 30%
`n hepatologie, [i alt\ supraspecializa-
re de un an `n hepatologie avansat\.

Dr. Aloman a vorbit [i despre recerti-
ficarea necesar\ pentru fiecare specia-
lizare o dat\ la zece ani, indiferent de
pozi]ia academic\ a specialistului. 

HHeeppaattiittaa  aauuttooiimmuunn\\  --  bbooaall\\
rreevveerrssiibbiill\\??

Foarte interesante au fost [i infor-
ma]iile despre istoria aloc\rii de orga-
ne din 1980, c=nd s-a `nceput trans-
plantul hepatic `n SUA. ~n 1980 se
mergea pe principiul primul venit,
primul servit, pentru ca `n 1987 s\ se
`nfiin]eze o organiza]ie de recoltare [i
transplant, care acorda organele cu
prioritate celor care aveau boala foar-
te sever\. Pentru c\ totul era mult

prea subiectiv, din 1997 s-au introdus
c=teva criterii de acordare a organe-
lor, `ns\ din cele cinci criterii trei erau
tot subiective, astfel c\ mortalitatea a
crescut foarte mult. Aceste criterii au
fost schimbate cu unele obiective `n
2002, criterii care se ob]in `n urma
unor analize de laborator [i sunt des-
tul de greu de falsificat, [i atunci cu
riscuri mari pentru bolnavi. A mai
fost prezentat\ no]iunea de "regiune
de transplant" [i s-a mai discutat
despre tipuri de transplant hepatic `n
func]ie de starea donatorului: `n
moarte cerebral\, `n stop cardio-respi-
rator, viu [i transplantare hepatic\
"auxiliar\". Nu a fost trecut cu vede-
rea nici rolul important al pacientului
`n alegerea c\ii de urmat. La final, dr.
Aloman a prezentat prietenii pe care-i
are `n Statele Unite [i care l-au ajutat
`n cercet\rile sale, a vorbit [i despre
preocup\rile sale `n domeniul cer-
cet\rii, hepatita autoimun\, vr=nd s\
demonstreze c\ este reversibil\, totul
depinz=nd de cauza bolii [i bac-
kground-ul pacientului. 

Dup\ alocu]iunea sa, dr. Aloman a
fost invitat `n banc\, de unde a vizio-
nat un film despre anii s\i de liceu,
prezentat sub form\ de poveste de
c\tre elevul Tudor }ov=rnac, din clasa
a VI-a. La final, dr. Costic\ Aloman a
primit cu mult\ bucurie [i emo]ie un
set de volume realizate cu ocazia
s\rb\torii liceului, o diplom\ de exce-
len]\ [i o medalie jubiliar\. Eveni-
mentul a fost moderat de directorul
Carmen P=rlog.

Un moment plin de melancolie [i
sensibilitate s-a petrecut luni dup\-
amiaz\, `n amfiteatrul Colegiului
"Nicolae B\lcescu", cu prilejul
lans\rii volumului de poezii "Undui-
rea timpului", scris de profesoara
Maria Cog\lniceanu. Moderatoarea
evenimentului, directorul colegiului,
prof. Carmen P=rlog, a prezentat
c=teva date biografice ale autoarei [i a
m\rturisit c\ a fost fermecat\ de poe-
ziile Mariei Cog\lniceanu care sur-
prind curgerea lin\ [i implacabil\ a
timpului. Autoarea a povestit apoi c\
vorbe[te `n crea]iile sale despre spiri-
tele disp\rute ale spa]iului br\ilean [i
c\ tuturor celor care [i-au jertfit via]a
pentru ]ar\, pentru unirea spiritua-
lit\]ilor noastre, le-a dedicat poezia
"Iubire fatal\". 

O ampl\ critic\ asupra volumului
ce cuprinde 120 de poeme a realizat
profesorul Viorel Mortu, care a apre-
ciat poeziile ca fiind de foarte bun\
calitate. "Putem considera volumul o
antologie a poeziilor scrise `n timp,
`n momente de prea plin sufletesc.
Acest volum este o scoatere la supra-
fa]\ a unui jurnal care st\tea ascuns.
Poezia Mariei Cog\lniceanu nu este
de lupt\, nu e nici versificare social\
a unui real apter [i nici nu are teme
istorice sau politice. Pentru descifra-
rea poeziilor trebuie remarcat [i mot-
to-ul din primele pagini, din Frie-
drich Nietzsche, care oblig\ la un
cod de lectur\: "fiec\rui suflet `i
apar]ine alt\ lume, fiecare suflet este
pentru alt suflet o lume ascuns\".
Aici este codul poeziei [i cele nou\
p\r]i ale volumului confirm\ aceast\
idee. Poezia scris\ `n timp este o poe-
zie a unei aventuri existen]iale, a
bucuriei de a fi, a medita]iei, are o

febrilitate cu care poetesa recepteaz\
lumea, are sim]uri acute, vibratile,
care capteaz\ realul. Fiin]a este
tr\it\ de poezie `ntr-o tranzitivitate
metafizic\. Avem de-a face cu un
timbru unic, original, pe care alte
poetese nu l-au `ncercat, cu o muzi-
calitate t=nguit\, astfel c\ poeziile
par doine metafizice. Mai exist\ pas-
teluri spiritualizate, acuarele, sec-
ven]e geografice `n\l]ate la poezie, o
sc\p\rare a fiin]ei cu evenimentul.
Poet extrem de bine strunit, Maria
Cog\lniceanu are pasiunea formelor
lirice perfecte un semn al poe]ilor
ale[i. Livrescul e prezent discret dar
masiv, jugulara poeziei sale trece
prin bibliotec\, hr\ne[te versurile,
ad\ug=ndu-i o mitologie liric\ ce
vine din lectura marilor poe]i
rom=ni. Nu este nimic experimental,
nimic care ]ine de mod\, alege
unduirea timpului, nu imit\ nimic,
niciun sunet fals, nicio confuzie a
poeticului. O poezie spus\ de un
Zorba feminin, tr\ind cu patim\ cli-
pa, bucur=ndu-se simplu [i pur. Prin
Maria Cog\lniceanu avem una din-
tre cele mai subtile poetese pe care
le-a dat spa]iul br\ilean", a conclu-
zionat profesorul Viorel Mortu. 

Despre volumul "Unduirea timpu-
lui" a f\cut c=teva aprecieri critice [i
profesoara Adriana Grigorescu, ea
remarc=nd imaginile poetice noi adu-
se `n unduirea timpului, c\utarea poe-
tei c\tre eu-ul tainic [i sensibil,
ging\[ia, sensibilitatea, iubirea [i cre-
din]a unui suflet ales care r\sun\ `n
cuvinte. Evenimentul s-a `ncheiat cu
o sesiune de lectur\ din versurile
prosp\t lansate, realizat\ de autoare [i
de profesoara Florica Spiridon [i ofe-
rirea de autografe. 

Poeta Maria Colg\lniceanu a urmat
[coala [i liceul la Br\ila [i a absolvit
Facultatea de Filologie la Cluj. S-a
`ntors apoi la Br\ila ca profesoar\ [i a
luminat drumul spre marea literatur\
al elevilor de la Liceul "Panait Istrati"

[i Colegiul Na]ional Nicolae "B\lces-
cu". Scriitoarea s-a remarcat prin cer-
cetarea operei lui Panait Istrati din
care au rezultat patru volume, ce au
scos din anonimat valorile  operei
renumitului scriitor br\ilean.

~n aceast\ s\pt\m=n\, Colegiul Na]ional
"Nicolae B\lcescu" este `n s\rb\toare, `n fiecare zi
sunt organizate diverse evenimente culturale
importante ce au `n centrul lor absolven]i ai
colegiului, care au reu[it `n mod excep]ional `n
via]\. Evenimentele de luni [i mar]i sunt
prezentate mai jos, iar cele care au fost miercuri [i
cele de joi p=n\ s=mb\t\ vor fi prezentate pe larg
`n edi]ia urm\toare a suplimentului. Pentru to]i cei
interesa]i s\ participe la ele public\m [i programul

festiv ce urmeaz\. 
Joi, de la ora 16.00, `n amfiteatrul colegiului se

va lansa cartea "Via]a ca o pasiune" a generalului
Vasile Parizescu, br\ilean, absolvent al colegiului. 

Vineri, de la 10.30, vor `ncepe momentele de
mare emo]ie pentru actualii profesori [i elevi ai
[colii. Se vor dezveli noile pl\ci de marmur\ din
holul colegiului, iar invita]ii vor putea vizita [coala
[i participa la inaugurarea Amfiteatrului "Nae
Ionescu", a s\lii "Perpessicius" [i a cabinetului

"Edmond Nicolau". 
De la ora 12.00, `n sala Mare a Teatrului

"Maria Filotti" vor sus]ine alocu]iuni invita]ii de
onoare, `n frunte cu ministrul Educa]iei, a[teptat
de oamenii [colii cu mult interes, pre[edintele
Consiliului Jude]ea, Gheorghe Bunea Stancu,
primarul Br\ilei, Aurel Simionescu, prefectul
Gheorghi Obreja [i al]i invita]i. Va urma, de la ora
13,15 prezentarea filmului "150 de ani de educa]ie
la Colegiul Na]ional "Nicolae B\lcescu Br\ila". 

De la ora 14.30 vor fi premiate personalit\]ile
care au absolvit cursurile acestei [coli [i [efii de
promo]ie, iar de la ora 18.00 invita]ii se vor bucura
de un concert liric. 

Evenimentele dedicate s\rb\toririi celor 150 de
ani de existen]\ a [colii se vor `ncheia s=mb\t\. De
la ora 10.00, `n Sala Mare a Teatrului vor fi
premiate cadrele didactice ale [colii, iar de la ora
11.00 este planificat un spectacol realizat de elevii
colegiului.

Publica]ii
aniversare
Monografia
Colegiului Na]ional
„Nicolae B\lcescu“

Monografia liceului, realizat\
de prof. Toader Buculei [i Mircea
Stratan, publicat\ în anul 2004, a
fost revizuit\ [i actualizat\ la
nivelul anului 2013 de prof. dr.
Alexandru David. Lucrarea pre-
zint\ evolu]ia liceului, de la
înfiin]are [i pân\ în prezent [i
cuprinde aspecte istorice, elemen-
te statistice privind num\rul de
elevi, rezultatele ob]inute de
ace[tia, proiectele desf\[urate la
nivel na]ional [i interna]ional de
elevii [i profesorii [colii, activit\]i
extra[colare. De asemenea, sunt
consemnate numele cadrelor
didactice care au predat de-a lun-
gul anilor în aceast\ [coal\, eveni-
mentele importante din via]a
[colii, participarea elevilor no[tri
la olimpiadele na]ionale [i inter-
na]ionale.

Figuri luminoase din istoria
liceului, profesori [i elevi, perso-
nalit\]i ale culturii na]ionale, sunt
prezentate într-un volum separat,
deoarece se resimte necesitatea ca
acest volum s\ fie completat cu
multe nume de rezonan]\ ale unor
fo[ti elevi care au ob]inut deja
afirmare na]ional\ [i chiar inter-
na]ional\. 

Anuarul
absolven]ilor

Lucrarea cea mai ampl\ publi-
cat\ cu prilejul s\rb\torii este
Anuarul absolven]ilor, care
cuprinde toate numele absol-
ven]ilor din cei 150 de ani de
fiin]are, forma]iunile [colare în
care au fost cuprin[i elevii, pre-
cum [i numele profesorilor care
au predat fiec\rei genera]ii. Reali-
zarea acestei lucr\ri înglobeaz\
un volum uria[ de cercetare a
arhivei [colii, de unde au fost
colectate informa]ii [i date foarte
interesante [i valoroase. La tehno-
redactarea acestei lucr\ri au con-
tribuit, de asemenea, numero[i
elevi îndruma]i de profesorii de
informatic\ ai institu]iei. Este o
restituire pe care colectivul de
autori, coordonat de profesoara
Nicoleta Mînec\, director adjunct,
o d\ruie[te [colii, profesorilor [i
absolven]ilor acesteia. 

„Frontispicii“ -
antologie literar\

Profesorul Marcel Ganea [i
Lumini]a Dasc\lu au realizat
antologia literar\ intitulat\ "Fron-
tispicii", în care sunt incluse frag-
mente din crea]ia literar\ a scrii-
torilor, poe]ilor, dramaturgilor
care au fost elevi la "B\lcescu" [i
au devenit nume mari ale literatu-
rii române. Pentru fiecare autor
sunt incluse referin]e biografice [i
date esen]iale referitoare la
crea]ia sa literar\, iar formatul [i
prezentarea grafic\ a c\r]ii sunt la
standarde calitative înalte.

Revista jubiliar\
„La aniversar\“

Pentru revista jubiliar\ intitu-
lat\ "La aniversar\", au fost selec-
tate articole semnate de c\tre fo[ti
[i actuali profesori, de elevi, de
directori ai [colii, confesiuni
emo]ionante despre [coala de
demult [i de acum, despre
"B\lcescu" din perioada postbe-
lic\ [i cel de acum, despre profe-
sorii celebri de odinioar\, deose-
bit de respecta]i, despre rela]ia
special\ pe care fiecare dintre
autori a avut-o sau o are cu Cole-
giul Na]ional "Nicolae B\lcescu". 

Secretele unui sistem de transplant cu rat\
de supravie]uire de cel pu]in 80% 

* au fost prezentate de dr. Costic\ Aloman, director al programului de transplant hepatic la unul dintre cele mai mari spitale
din Chicago

Poezia Mariei Cog\lniceanu -
doine metafizice

* aceasta a fost aprecierea profesorului Viorel Mortu la lansarea volumului
"Unduirea timpului"
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Mai multe
`ntreb\ri [i un
r\spuns posibil
prof. dr. Viorel MORTU

Zilele trecute, mass-media
anun]a cu `ngrijorare c\ `n
Rom=nia sunt 100.000 de copii
care nu merg la [coal\. Aceast\
[tire mare c=t o nenorocire a
trecut ca [i neobservat\. ~ntr-o
nep\sare general\, `ntr-un "ei,
[i?" pur rom=nesc [tirea a b\ltit
vreo dou\ zile prin pres\ apoi a
disp\rut, aten]ia public\ fiind
atras\ mai mult de imaginea
ochiului tumefiat al unei "artis-
te"...

Ne `ntoarcem la [tirea care,
`n mod normal, ar fi trebuit s\
scandalizeze [i managerii
[colari, [i administra]ii locale
[i lideri politicii. Ceea ce era
de a[teptat se confirm\:
num\rul copiilor rom=ni care
nu merg la [coal\ este foarte
mare. Este c=t popula]ia unui
ora[! ~ntr-o ]ar\ cu un sfert din
popula]ia ]\rii implicat\ `ntr-un
proces educa]ional, cifra
anun]at\ de ministrul Educa]iei
reprezint\ aproape 5%. Este
imens! Cine `[i mai permite
a[a ceva `n Europa?

Cum s\ accep]i senin s\ ai
un abandon [colar at=t de
mare? Evident, aceast\ situa]ie
ascunde o dram\ a comunic\rii
[i mai ales o neputin]\ a
op]iunii. Suntem `ntr-un proces
de analfabetizare [i nu [tim
noi? E cineva interesat s\ ne
[tie `ntor[i la ignoran]\? Nu
avem un r\spuns. Privind cu
luciditate situa]ia [i momentul,
nu ai cum s\ nu observi un
fenomen al societ\]ii rom=ne[ti
de azi: ne`ncrederea `n [coal\.

Ruptura s-a produs, feno-
menul e `n desf\[urare [i dac\
ar fi s\ observ\m evolu]ia edu-
ca]iei din ultimii ani, el ia
amploare. S\ aib\ [coala un
discurs at=t de pr\fos [i `nve-
chit (doar u[or narcisist) `nc=t
nu mai convinge pe nimeni?

S\ fie [coala doar o "form\" de
c=[tigare a unor diplome [i
at=t? De[i `n aparen]\ domin\
paradigma occidental\, alu-
nec\m prin perver[i curen]i de
ad=ncime, `n cel mai p\c\tos
n\rav oriental al ignoran]ei,
nep\s\rii [i prostiei?

C=t\ vreme ne place s\ ne
`mb\t\m cu ap\ rece [i s\-i
l\ud\m pe cei care vor pleca
spre alte ]\ri, dar `i ignor\m [i
nu ne pas\ de cei care r\m=n,
ce [anse le d\m [i mai ales
cum `i form\m, `nseamn\ c\
avem o problem\. Lumea de
m=ine, lumea rom=neasc\,

desigur, se va cl\di [i cu ace[ti
tineri la educa]ia [i formarea
c\rora asist\m azi neputincio[i.

{coala, prin destin, nu e nici
"de dreapta", nici "de st=nga".
Doar r\spunderea fa]\ de
[coal\ e diferit\. A privi spre
ierarhiile de jos ale [colii nu e
nicio ru[ine ci, dimpotriv\, o
datorie [i o form\ de responsa-
bilitate. Personal, a[tept un
program social-democrat care
s\-[i asume r\spunderea pentru
recl\direa `ncrederii societ\]ii
rom=ne[ti `n [coal\ [i, pe cale
de consecin]\, o form\ de a
privi cu senin\tate spre viitor.

Profesori de excep]ie, elevi deosebi]i
* esen]a succesului Colegiului "B\lcescu", crede profesorul Iulian Danielescu

Continuitatea tradi]iei,
valoare, libertate de g=ndire [i
exprimare, sunt doar c=teva
dintre principiile ce au stat la
baza form\rii absolven]ilor de
la "B\lcescu". Faptul c\ acolo
a terminat studiile o personali-
tate ca Nae Ionescu a fost un
imbold, o provocare pentru
tinerii de ieri [i azi s\ se ia cu
lumea de piept, s\ lupte pentru
idealuri, s\ cread\ `n ele, chiar
dac\ au f\cut acest lucru doar
pentru o perioad\ a vie]ii lor.
Maturitatea cu problemele ei
`i determin\ pe tinerii ideali[ti
s\ revin\ cu picioarele pe
p\m=nt [i s\ caute idealul alt-
undeva, s\ abandoneze ideile
[i principiile ini]iale. 

Dar lupta nu e pierdut\,
totul continu\ ca `ntr-o sinu-
oas\ c\rare a timpului, iar
acest lucru este dovedit de
crea]iile literare, de g=ndurile
a[ternute pe h=rtie de absol-
ven]ii de ieri [i azi. 

Reprezentativ pentru to]i
cei care au terminat acest
prestigios colegiu este un citat
din Mircea Eliade, fost student
al lui Nae Ionescu, citat pe
care c=]iva elevi din 1993 l-au
ales ca fiind semnificativ pen-
tru ei. "S\ nu respec]i nimic,
s\ nu crezi dec=t `n tine, `n
tinere]ea ta, `n biologia ta,
dac\ vrei. Cine nu debuteaz\
a[a, fa]\ de el `nsu[i sau fa]\
de lume - nu va crea nimic,
va r\m=ne sterp, timorat,
cople[it de adev\ruri. S\ po]i
uita adev\rurile, s\ ai at=ta
via]\ `n tine `nc=t adev\rurile
s\ nu te poat\ p\trunde, nici
intimida - iat\ voca]ia de
huligan". 

Voca]ia de rebeli a elevilor
de la "B\lcescu" s-a concerti-
zat, din c=nd `n c=nd, `n publi-
ca]ii inedite, care au f\cut
v=lv\ la vremea lor, a[a cum
au fost "Pa[i `n timp" sau
"CNNB-istu". V\ red\m mai
jos c=teva fragmente din

g=ndurile fo[tilor elevi, mai
mici sau mai mari, La finalul
fiec\rui fragment pute]i afla ce
au devenit [i unde tr\iesc. 

Prima zi de [coal\
Iolanda COVACI

Trei luni de vacan]\ s-au
spulberat ca un vis. Era prima
zi de [coal\ [i deja m\
sim]eam `ngrozitor. Nu dormi-
sem toat\ noaptea, iar la
de[teptare m\ cople[ise
triste]ea desp\r]irii de doamna
`nv\]\toare. Dup\ ce am
`mbr\cat noua uniform\, care
`mi d\dea o not\ de seriozitate
[i m-am uitat `n oglind\, toat\
sup\rarea de diminea]\
disp\ruse ca prin minune.
Eram m=ndr\ c\ `nv\]am la
Colegiul Na]ional "Nicolae
B\lcescu" [i m\ sim]eam ca un
micu] soldat ce se ducea pen-
tru prima dat\ `n lupt\. dar de
data aceasta c\r]ile erau arme-
le mele, clasa era regimentul
meu, c=mpul de b\t\lie era
`ntreg p\m=ntul [i victoria era
civiliza]ia rom=n\. Mi-am
spus c\ nu trebuie s\ fiu un
soldat la[, ci o elev\ hot\r=t\,
care vrea s\ lupte pentru a fi
cea mai bun\. Eu [i mami
eram gata. Sosise ora plec\rii.
Florile, fiecare aranjate `n c=te
un buchet, `mi z=mbeau,
d=ndu-mi curaj. M-am `nchi-
nat [i am p\[it cu dreptul. Pa[ii
no[tri erau hot\r=]i [i chipul
sur=z\tor. Afar\ era o zi `nno-
rat\ [i posomor=t\ precum o
femeie `n doliu, nu o zi c\ldu-
roas\. Pe toate str\zile forfot\
mare de copii `nso]i]i de
p\rin]ii ce se gr\beau s\

ajung\ la [coal\. 
Ajung=nd `n curtea [colii,

am `nt=lnit mul]i colegi. Pe
unii `i cuno[team, pe al]ii nu,
dar `n ochii fiec\ruia se citea
teama [i totdodat\, bucuria
pentru un nou `nceput. Cur=nd
am f\cut cuno[tin]\ cu doamna
profesor de limba rom=n\, vii-
toarea dirigint\, Florentina
Andronache, care ne-a condus
spre clas\. Acolo au venit [i
unii dintre fo[tii elevi ai
d=nsei, foarte glume]i, care au
creat o atmosfer\ pl\cut\.
Doamna dirigint\ s-a purtat
deosebit cu noi, ajut=ndu-se s\
trecem peste un moment difi-
cil de team\ [i emo]ie. 

M-am g=ndit atunci ce plic-
tisitor ar fi totu[i s\ avem
numai vacan]\, cu joac\ de
diminea]a p=n\ seara [i mi-am
dat seama c\ [coala [i
`nv\]\tura `[i au rostul lor. 

P. S. Textul de mai sus a
fost scris pe 16 septembrie
1997, c=nd autoarea era `n
clasa a V-a. Acum este actri]\
la Teatrul Evreiesc din Bucu-
re[ti.

Despre [coal\
Radu CONSTANTINESCU

P=n\ acum vreo doi ani se
afi[a lozinca "grija pentru
t=n\ra genera]ie". Acum a
disp\rut [i lozica. ~n general,
suntem compara]i cu calcula-
toarele de `nregistrat date (`n
cazul acesta lec]ii), iar din
c=nd `n c=nd s\ mai trecem [i
un examen. ~n rest ... no fee-
lings. Preocup\rile de orice alt
gen `n afara orelor de clas\
sunt pur [i simplu frivole,

imorale, obraznice, imperti-
nente. {i asta probabil din cau-
za faptului c\ "deranj\m"
v=rsta a treia. Facem prea
mult zgomot. {i astfel suntem
lua]i cu bombonica, trata]i ca
ni[te buni copila[i de
gr\dini]\, care trebuie s\
`nve]e bine poezia de acas\ [i
s\ nu gre[easc\ c=nd o spune
tovar\[ei educatoare. 

Au circulat prin liceu ni[te
foi `n care noi treceam propu-
nerile noastre, care chipurile
ar fi luate `n considera]ie. Ca
[i cum noi, dulci bebelu[i, nu
vedem cum suntem du[i cu
vorba. Dac\ domnii profesori
v\d liceul ca un loc de munc\
`n care-[i profeseaz\ meseria,
noi vedem liceul ca un mijloc
de formare. Cel pu]in a[a ar
trebui s\ fie logica de exis-
ten]\. P=n\ atunci noi suntem
autodidac]i, ne umplem timpul
cu ce g\selni]e putem. Even-
tual printr-un bar, mai fum\m,
mai bem pu]in, atrac]iile
v=rstei, nu? Cine-i b\iat
de[tept se descurc\ [i singur,
cine nu ... Dar s\ `ncheiem
acest subiect al educa]iei, e de
domeniul p\rin]ilor, doar de
aceea se fac at=tea [edin]e cu
"babacii". 

P. S. Textul a fost scris `n
1993. Radu Constantinescu
este acum politolog [i este
cadru didactic la SNSPA

Pledoarie pentru
monarhie
Richard C|RBUNESCU

Analiz=nd la rece gene-
ra]ia de 40 de ani, oricine
surprinde cu u[urin]\ starea

de fapt: genera]ia p\rin]ilor
no[tri este intoxicat\ ireme-
diabil de microbul perfid al
comunismului. Simptomele
acestei maladii aproape
incurabile sunt un fanatism
excesiv, o infatuare a "omu-
lui cu experien]\" - noi [tim
ce facem, c\ avem experi-
en]\.(.. .) Cine termin\ de
citit aceste articol trebuie s\
re]in\ urm\toarele: Scumpi
p\rin]i,  dac\ voi nu ve]i
reinstaura monarhia, o vom
face noi, tinerii, cei neatin[i
de epidemia comunist\!
Noi!

P. S. Richard C\rbunescu
a scris acest text `n 1993 cu
ocazia `mplinirii a 130 de
ani de existen]\ a liceului.
El este acum avocat la Ber-
lin. 

Perenitate
R\zvan RU{ESCU

B\lcescu este o born\
unic\ pe axa timpului. Noi,
secunde ale unui timp
impropriu trec=nd cu mul-
tdiscutata vitez\ a sunetului
pe l=ng\ coloanele acestui
templu al lui Cronos.
Secunde anoste, mul]umin-
du-ne s\ privim u[ile cance-
lariei sau s\ z=mbim bustu-
lui `ncruntat al lui B\lcescu.
Pentru ca imediat s\ ne
integr\m unui minut, s\ tre-
cem apoi `n altul, p=n\ c=nd
silueta neoclasic\ a liceului
s\ apun\ la orizontul crono-
logic. Poate c\ unii au
`ncercat s\ for]eze limita
secundei,  `ns\ sutimile
gr\bite i-au zorit s\ se inte-

greze `n acest ciclu univer-
sal valabil.  Memoria este
singura arm\ anticronolo-
gic\. {i,  c=teodat\, na[te
`ntreb\ri teribil de actuale,
aparent nerezolvabile. Ce
suntem noi? Ce vrem noi? 

P. S. R\zvan Ru[escu
lucreaz\ `n IT, este manager
de proiect la Cetac-West din
Alberta Calgary, Canada

Aventura
cunoa[terii
{tefan C+INEANU

clasa a VII-a, Colegiul
„B\lcescu“

Zi de zi, an de an, por]ile
[colii se deschid spre noi
aventuri ale cunoa[terii, spre
noi realiz\ri ale spiritului [i
spre noi clipe magice al\turi
de colegi. Sufletele noastre
adun\ toate aceste amintiri
ca ni[te furnicu]e harnice
hrana pentru c\m\rile toam-
nei, iar toate bucuriile,
p\]aniile [i suspansul de la
orele de mate sau român\ pe
care le tr\im din plin acum,
ne vor înso]i mai târziu, ori-
unde [i oricând, pe drumuri-
le vie]ii. Aici, în acest labo-
rator al min]ii [i al sufletu-
lui, punem bazele marilor
prietenii [i d\m frâu liber
aspira]iilor pentru a des-
copri noi orizonturi ale
umanit\]ii. Farmecul orelor
[i, mai cu seam\, al pauze-
lor, glumele [i întâmpl\rile
haioase, se petrec la parterul
cl\dirii CNNB pe partea
stâng\, într-o clas\ în care
întreb\ri [i r\spunsuri se
adun\ mereu. 

B\trânul stejar din curtea
[colii st\ m\rturie sutelor de
genera]ii care au trecut pe
sub crengile sale. 

{i noi facem parte din
aceast\ pagin\ de istorie.

- 150 de ani de istorie
CNNB-i[ti de ieri [i azi

* nume care certific\ o continuitate a valorii la "B\lcescu"

Unul dintre CNNB-i[tii
care reprezint\ ast\zi liceul `n
cele mai elevate medii este
profesorul de matematic\
Iulian Danielescu. A fost olim-
pic [i formeaz\ la r=ndul s\u
zeci, poate sute de copii
excep]ionali, pred=nd din
1988 `n [coala `n care s-a for-
mat: Colegiul Na]ional "Nico-
lae B\lcescu". Voia s\ urmeze
Facultatea de Automatic\, dar
profesorul Ro[ioru l-a `ndru-
mat c\tre matematic\. "De
multe ori c=nd eram scos la
tabl\ aveam prezen]\ de spi-
rit, m\ decurcam la lucruri
matematice noi `ntr-un mod
simplu [i lejer [i explicam [i
celorlal]i problemele matema-
tice `nt=lnite `n rezolvare", a
spus profesorul Danielescu. ~n
liceu nu a fost un elev "cumin-
te", era foarte vocal mai ales
c=nd [tia c\ are dreptate. "~n
clasa a X-a, c=nd domnul
Ro[ioru ne-a adus rezultatele
de la olimpiad\, nici eu nici
colegul meu Cornel T`rhoac\
nu aveam punctaje cores-
punz\toare pentru calificare.
Drept pentru care am=ndoi
am protestat prompt, mai pre-
cis ne-am certat o or\
`ntreag\ cu domnul Ro[ioru
c\ nu au `n]eles rezolv\rile
corectorii. Domnul Ro[ioru a
f\cut cu greu fa]\ asalturilor
noastre verbale. S-a uitat pe
teze [i apoi ne-a spus c\ am
avut dreptate, c\ nu au `n]eles
corectorii rezolv\rile noastre
[i am avut p=n\ la urm\
punctaje de calificare. Dar a
fost deosebit de emo]ionant
momentul. O or\ `ntreag\ s\
conte[ti verbal o corectare e
un moment deosebit. Acum
sunt `ntotdeauna deschis s\
corect\m `mpreun\. Din
aceast\ `nt=mplare am `n]eles
c\ mai bine convingi omul de
ce a scris dec=t s\ te conteste
tot timpul". Profesorul Danie-

lescu consider\ c\ esen]a suc-
cesului acestei [coli timp de
150 de ani este dat\ de "profe-
sorii de excep]ie [i elevii deo-
sebi]i. Chiar dac\ traseul
liceului nu a fost mereu
ascendent sau liniar, a reu[it
mereu s\ revin\, indiferent de
sacrificii. Din '88 de c=nd am

ajuns aici `ncerc\m s\
ridic\m liceul. Dac\ din anu-
mite motive, `n numite
momente, o anumit\ condu-
cere ne-a `ncetinit eforturile,
nu este nicio problem\, tim-
pul trece [i noi continu\m
pentru c\ suntem o `ntreag\
echip\".



OBIECTIV - Vocea Br\ilei6 juniori PENTRU EDUCA|IE
Aceast\ pagin\, "Juniori pentru Educa]ie" este deschis\ tuturor elevilor care simt c\ au ceva de spus, vor s\ se exprime, vor s\
atrag\ aten]ia asupra tr\irilor sau `nt=mpl\rilor prin care trec. Este un spa]iu dedicat exclusiv elevilor, indiferent de v=rst\ sau
perocup\ri. Propunerile de articole pot fi trimise pe adresa docris2002@yahoo.com

Curtea [colii

Activitate editorial\
la „Murgoci“
* elevi [i profesori colaboreaz\ la
realizarea publica]iei lunare
"Despre noi"

La Colegiul Na]ional "Gh. M.
Murgoci", `nceputul noului an
[colar a `nsemnat [i apari]ia primu-
lui num\r al ziarului [colii, intitulat
"Despre noi", coordonat de prof. dr.
Viorel Mortu. Unul dintre profeso-
rii care au colaborat la apari]ia
publica]iei, Ana Coman, a explicat
c\ aceasta reprezint\ "împlinirea
unui ideal, acela de a vorbi despre
Noi Celorlal]i, de a împ\rt\[i expe-
rien]e, opinii, de a da un semn
profund comunit\]ii c\ fiin]\m ca
institu]ie de prestigiu pentru
înv\]\mântul br\ilean, cu un loc
superior în ierarhiile na]ionale".
Ziarul î[i propune s\ publice artico-
lele profesorilor, elevilor din [coal\,
opiniile [i interven]iile p\rin]ilor, cu
scopul de a informa, de a comuni-
ca, de a le prezenta preocup\rile lor
diverse. Redac]ia ziarului este for-
mat\ din profesorii: Daniel Ki]u, dr.
Emilia Lica, Dana Oprescu, Maria-
na Mar]ian, dr. Ana Coman, Rodica
Popa, iar grafica [i tehnoredactarea
sunt asigurate de ing. Gabriel Petre. 

În primul num\r au publicat arti-
cole elevii: Camelia Carmen
B\jenic\, Ecaterina Damian, Lavi-
nia Chi]uleas\, din clasa a XII-a B,
Elena Daniela Buzea, a XII-a F,
Loredana Turcu, absolvent\ 2013,
Luiza Petcu, a XII-a E, Ioana Hera,
Facultatea de Medicin\, [i profeso-
rii: Viorica Mo[escu, director,
Daniel Ki]u, director adjunct, Vio-
rel Mortu, Mariana Mar]ian, Ana
Coman, Tatiana Badea. 

Publica]ia "Despre noi" are frec-
ven]\ lunar\ [i este oferit\ gratuit
elevilor [colii.

Alexandra Ioana STRU}|

olimpic la limba [i literatura
rom=n\
Colegiul Na]ional "Nicolae
B\lcescu"

Dintotdeauna mi-au pl\cut
c\r]ile - copertele lor aveau
ceva anume, eram aproape
hipnotizat\ de ideea unei
incursiuni literare. Conturul
ciobit al literelor, cerneala cu
intensitatea diluat\ de timp,
toate acestea m\ îndemnau s\
întâmpin cu extaz ipoteza cioc-
nirii cu personajele care la fie-
care citire c\p\tau o alt\ form\.
Literatura, ca [i omul, e o
bucat\ amorf\ de lut, care, în
mâini iscusite, e transfigurat\
pe deplin [i-n forma final\ ne
ridic\ un semn de întrebare,
care ne face s\ analiz\m întreg
procesul de crea]ie. Despre cei
afla]i în primii ani ai copil\riei
se spune c\ au cea mai vivace
inteligen]\, deoarece mintea
lor e asemenea unei pânze: î[i
a[teapt\ artistul care s\-i trans-
pun\ tu[ele cameleonice, care
o vor transforma într-o capo-
doper\. Dar ce se întâmpl\
dac\ a[a-numitul artist e de
fapt doar un diletant, lipsit de
un sim] al cromaticii esen]ial?
Despic\m pânza [i o lu\m de
la cap\t?

Nu am stat niciodat\ s\ m\
gândesc cum ar fi ar\tat lucru-
rile pentru mine, dac\ în urm\
cu câ]iva ani nu a[ fi ales s\
transform o pasiune într-un
sistem concep]ional. C\ci, la
urma urmei, via]a în lectur\ e
un mod de a tr\i op]ional,
neimpus de nimeni [i tocmai
de aceea ajungem s\ îl cul-
tiv\m atât de atent. Nu m-am
întrebat dac\ diferen]ele ar fi
fost majore sau dac\ deosebiri-
le ar fi apar]inut pozitivului
sau negativului. Presupun c\
m-am mul]umit cu a l\sa
situa]ia nealterat\ de orice alt\

ipotez\. La fel ca toat\ lumea,
am parcurs etapele temporale
într-un mod firesc. Am avut
parte de prima zi de [coal\, pe
care mi-o amintesc acum vag,
cu o proiec]ie cumva difuz\,
pierdut\ de-a lungul anilor. De
asemenea, la fel ca orice alt\
persoan\, nu am putut s\ nu-mi
închipui la acel moment rezul-
tatul a doisprezece ani de stu-
dii, v\zut într-un mod idilic.
Mi-am imaginat c\ în perioada
imediat urm\toare, ac]iunile
mele de elev vor fi dirijate de
o lege simpl\ a compensa]iei,
imprimat\ pe [ablonul "bine
faci, bine g\se[ti". Am avut
impresia, la acel punct, c\ a
pune un egal între munc\ [i
r\splat\ e un lucru natural, pe
care îl voi observa mai atent.
{i am gre[it irevocabil. Munca
nu aduce  neap\rat r\splat\.
Munca implic\ eforturi, sacri-
ficii chiar, [i în cazuri extreme,
o automutilare a unei laturi a
personalit\]ii cuiva. Mai rar,
munca, în\l]at\ la rang de
moto, genereaz\ o anumit\
reac]ie de simpatie din partea
celor din jur. De cele mai mul-
te ori, din p\cate, tot ceea ce
ob]ii, la sfâr[itul unui proces
laborios de înv\]are, e senti-
mentul pur [i nealterat de invi-
die. Bineîn]eles, ne e mai u[or
s\ spunem "Dar X ce mare
lucru a f\cut?! De parc\-e a[a
greu!", în loc s\ ne oprim câte-
va secunde, s\ ne întreb\m de
câte eforturi a fost nevoie pen-
tru a produce evolu]ia pân\ în
acel stadiu [i s\ avem o atitudi-
ne - m\car pu]in - empatic\. 

În pres\, televiziune [i, mai
nou, pe re]elele de socializare,
toat\ lumea afirm\ c\ sistemul
educa]ional din România e
deficitar. Elevii nu mai înva]\.
{coala româneasc\ se des-
tram\, profesorii nu mai arat\
acela[i interes. Generalizarea
e, din punctul meu de vedere,
eronat\. E adev\rat, sunt cazuri

în care exist\ o indiferen]\ din
partea ambelor p\r]i, îns\ ori-
cât de pesimist\ ar putea fi
viziunea noastr\, nu trebuie s\
aducem toate degetele unei
mâini la aceea[i lungime. Ne
putem mândri cu [coli în care
profesorii intr\ cu bucurie la
or\, iar elevii simt ca acele
cincizeci de minute le-au
îmbog\]it într-un fel experien]a
de via]\.

Totu[i, chiar [i din perspec-
tiv\ optimist\, admi]ând c\
exist\ spirite avide de
cunoa[tere [i însetate de cuvin-
te scrijelite în cerneal\, avem
de-a face cu câteva sp\rturi în
sticla fin\ a procesului labirin-
tic de educa]ie. La un anumit
stadiu al calit\]ii de licean,
întâlnim situa]ii care ne fac s\
ne îndoim de finalitatea efortu-
rilor noastre, deoarece în via]\

mereu va fi un dezechilibru:
cei care î[i taie sufletul în
buc\]i, în speran]a c\ vor ajun-
ge cât mai sus, dar ale c\ror
sacrificii nu sunt urm\rite atent
[i, deci, desconsiderate, [i cei
care întâmpin\ vicisitudinile
cu un zâmbet infuzat cu ironie.

Nu mi-am închipuit nicio-
dat\ c\ voi ajunge la sfâr[itul
liceului [i cu un surâs aproape
amar, m\ voi întreba: pentru

ce? Purt\m numele institu]iilor
cu onoare la competi]iile
na]ionale, avem acel spirit de
concuren]\, spre a afla care
dintre ele e frunta[\, îns\, dup\
ce toate acestea se termin\, pri-
vim nostalgic în urm\ [i
încerc\m s\ ne ag\]\m de un
moment în care prioritar a fost
omul [i nu liceul. {i nu prea
reu[im. Realitatea e c\ fiecare
dintre noi se învârte în proprii-
le bolgii dante[ti, unde în locul
bra]elor întinse într-un gest de
sus]inere fr\]esc g\se[te expre-
sii frac]ionate, strâmbe, care
nu-i inspir\ decât un sentiment
glacial de ostilitate. Putem
vorbi, a[adar, de acea lege a
compensa]iei?

Nu m\ încadrez în categoria
pesimi[tilor. Nu scot în evi-
den]\ negativul [i nu pun un
diagnostic radical unei situa]ii
banale. Poate de aceea înc\
mai alerg în susul [i-n josul
oric\rei probleme, spre a alege
solu]ia care s\ convin\ [i s\ se
muleze atât pe preferin]ele
mele, cât [i pe ale celorlal]i.
Poate de aceea, în ciuda faptu-
lui c\ în ultimii patru ani nu
am întâmpinat numai ipostaze
cu caractacter paradisiac, am
încercat s\ eufemizez atomii
brutalului. Cred c\, la final, nu
ceea ce pare moralizator con-
teaz\, ci elementele care ]i-au
despicat sufletul în atâtea
buc\]i, încât ai fost convins c\
nu vei "r\zbi la lumin\". Orice
m\run]i[ m-a înv\]at o lec]ie [i
atunci când înc\ o etap\ se va
încheia, voi [ti c\, de fapt, ceea
ce la primul nivel de interpre-
tare te doboar\, în esen]\ te
[lefuie[te ca om. Parcurgerea
sub traiect ascendent a calit\]ii
de licean nu e o simpl\ trecere
prin coridoare întortocheate, ci
e un pelerinaj prin galaxia
celor care, direct sau indirect,
încadreaz\ evenimentele coti-
diene în extazul sau în mizeria
lor.

Teodora SOARE

Colegiul "Gh. M. Murgoci"

Schimbul de experien]\ la care am
participat la liceul din Alfeld - Germa-
nia, în vara aceasta, cu înc\ 11 elevi din
Rom=nia, a fost una dintre cele mai
importante experien]e de pân\ acum.
Bursa am primit-o de la Ambasada
Germaniei cu ocazia rezultatelor
ob]inute la Olimpiada na]ional\ de
limb\ german\, din clasa a IX-a [i ulte-
rior aX-a.

Aici, `n Alfeld. am înv\]at cum s\
îmi perfec]ionez pronun]ia limbii ger-
mane, cum s\ interac]ionez cu oameni
din culturi diferite [i s\ m\ obi[nuiesc
pentru trei s\pt\mâni cu cotidianul tipic
german.

De cum am ajuns în gara din Alfeld,
pentru c\ am fost cu to]ii supu[i la tor-
tura unei c\l\torii de mai mult de 30 de
ore cu trenul luat din Bucure[ti, am
observat, în ciuda oboselii acumulate
pe drum, c\ oamenii aceia erau foarte
ospitalieri [i deschi[i. Chiar dac\ exist\
sute de prejudec\]i, cum c\ germanii
sunt un popor extrem de rece [i barbar,
am toate argumentele s\ contrazic
aceste idei.

Evident, r\mân valabile punctualita-
tea [i buna organizare a lor.

Fiecare elev a stat la o familie gazd\.
Întâmplarea a f\cut ca eu s\ locuiesc la
o familie de turci ce imigrase în Germa-
nia. A[a am putut cunoa[te dou\ culturi
opuse, îndeaproape, în acela[i timp.

Fiica, de-o vârst\ cu mine, a fost
apropiat\ întocmai ca sora mea [i am
avut un mare noroc c\ aveam multe
lucruri în comun [i ne în]elegeam
extrem de bine, aproape c\ nici nu am
sim]it dorul de cas\.

{coala `ns\ m-a impresionat cel mai
mult, pentru c\ este diferit\ în multe
feluri de cele din ora[ul meu. Chiar dac\
ne g\seam într-un ora[ de aproximativ
10 ori mai mic dec=t Br\ila, [coala era
extrem de modern\, curat\, cu multe
facilit\]i [i op]iuni de obiecte de studiu.
Am admirat faptul c\ acolo, nu ca în
[colile noastre, pe nimeni nu intereseaz\

cum te îmbraci sau cum î]i aranjezi
p\rul, acestea r\mânând la alegerea
fiec\ruia. Important este ce ai în cap [i
comportamentul t\u. 

Chiar profesorii au un stil liber de
predare. Se a[az\ pe catedr\ sau pe
b\nci în timp ce vorbesc, sunt deschi[i
cu elevii, dar au [i un dram de autoritate.

Am avut ore singuri cu profesori de

german\ pe diverse teme (str\in\tatea
pentru imigran]i), dar [i ore de religie,
german\, literatur\ sau istorie la care am
asistat.

A fost prima mea experien]\ de acest
gen [i mi-a pl\cut s\ pot vedea cum se
desf\[oar\ orele de curs la o [coal\ din
str\inatate. Am constatat cât de diferite
sunt cursurile lor fa]\ de orele noastre [i
c\ atmosfera este relaxat\ mereu.

Desigur, precum ne cerea obiceiul,
am adus `n dar at=t profesorilor de la
[coal\ c=t [i familiei la care st\team
suveniruri tradi]ionale rom=ne[ti.

Am avut ocazia atunci, printre altele,
s\ vizit\m ora[e precum Hanovra, Hil-
desheim, am f\cut diverse excursii prin
apropierea ora[ului Alfeld [i am v\zut
inclusiv un meci de fotbal din liga Ger-
maniei.

Ca s\ nu ne plictisim, `n fiecare wee-
kend f\ceam petreceri pentru a ne
cunoa[te mai bine sau ie[eam `n ora[. 

Bine`n]eles, am ajuns s\ descoperim
ora[ul, mic dar pitoresc, s\ afl\m diverse
legende [i mituri legate de el [i am avut
ocazia s\ st\m de vorb\ [i cu primarul.

La final, `n ultima sear\, ne-am pre-
zentat cu m=ndrie ]ara din care venim,
l\s=ndu-i `ntr-un mod sincer uimi]i de
frumuse]ile naturale ale Rom=niei [i
chiar interesa]i de a afla mai mult.

Acolo ne-am sim]it cu to]ii ca `ntr-o
familie. Nu aveam niciunul secrete fa]\
de cel\lalt, ne `n]elegeam de minune,
f\ceam glume [i am r\mas foarte apro-
pia]i. De aceea, pe peron, `n ziua plec\rii
s-au v\rsat multe lacrimi, dar am promis
s\ ne revedem `n aceea[i forma]ie anul
viitor.

Sunt sincer\ c=nd spun c\ sunt
extrem de mul]umit\ c\ am participat, a[
da orice s\ mai am parte de o astfel de
ocazie [i a[ recomanda a[a ceva oricui.

Experien]a mea de via]\

O [coal\ `n care important este ce ai în cap [i cum te compor]i

Din paginile unui licean
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Florentina CO}OIU

psiholog clinician principal la
Spitalul de Psihiatrie Br\ila

Una dintre problemele care-l
fr\m=nt\ pe orice t=n\r care se apro-
pie de finalul clasei a VIII-a sau a
XII-a este alegerea viitorului liceu, a
viitoarei facult\]i [i a viitoarei profe-
sii sau cariere. Unii tineri au idee
despre ce vor s\ fac\ `nc\ din primii
ani de [coal\, al]ii se decid mai greu;
sunt foarte multe aspecte de care tre-
buie s\ ]in\ seama cei care au de f\cut
aceast\ alegere [i cei care `i `ndrum\.
Este foarte important ca tinerii s\ aib\
aptitudini [i interes pentru domeniul
pe care-l aleg, dar `n egal\ m\sur\
este important ca ei s\ aib\ perspecti-
ve de a lucra in domeniul respectiv.
Cabinetele de orientare [colar\ [i pro-
fesional\ au chestionare ce relev\
domeniile cele mai potrivite pentru
personalitatea celui care are de f\cut
o alegere. Un foarte cunoscut [i folo-
sit astfel de chestionar este cel con-
struit de John Holland, care consider\
c\ alegerile voca]ionale se fac `n
func]ie de personalitatea fiec\ruia.
Oamenii caut\ s\-[i pun\ `n valoare
deprinderile, valorile, aptitudinile,
caut\ s\ se defineasc\ [i s\ fie semni-
ficativi `n rela]iile profesionale. Petre-
cem o mare parte din via]\ la [coal\,
apoi la liceu, facultate, loc de munc\
[i este important ca toate acestea s\
ne ofere satisfac]ii at=t [colare [i pro-

fesionale c=t [i sociale [i emo]ionale.
Trebuie s\ fie deopotriv\ medii stimu-
lative [i agreabile. 

Revenind la chestionarul lui Hol-
land, exist\ [ase tipuri de personalita-
te cu caracteristici care `ndrum\ spre
anumite profesii. Cele [ase tipuri de
personalitate [i caracteristicile lor
sunt: 

1. Tipul realist (motor) - îi plac
activit\]ile care impun for]\ fizic\;
este agresiv; are o organizare motorie
foarte bun\; nu are deprinderi verbale
[i interpersonale; este nesociabil; pre-
fer\ s\ rezolve probleme concrete, [i
nu abstracte; are ingeniozitate tehnic\
[i spirit practic; îi place s\ petreac\
timp în aer liber; îi place s\ constru-
iasc\ [i s\ repare.

Profesii potrivite: inginer mecanic,
optician, poli]ist, constructor, arheo-
log, tâmplar, tehnician dentar, electri-
cian, bijutier, instalator.

2. Tipul intelectual (investigativ) -
este orientat în sarcin\, gânde[te pro-
blemele; încearc\ s\ în]eleag\ [i s\
organizeze lumea; îi plac sarcinile
ambigue; este orientat spre abstract; îi
displac activit\]ile persuasive, sociale
[i repetitive; are abilit\]i matematice,
[tiin]ifice; este analitic [i curios; nu îi
plac regulile; nu lucreaz\ în echip\;
este original [i creativ.

Profesii potrivite: informatician,
economist, consultant management,
chimist, biolog, fizician, antropolog,
farmacist, psiholog, inginer de sistem,

geograf, geolog.
3. Tipul artistic (estetic) - prefer\

rela]ionarea personal\ indirect\
printr-o autoexprimare proprie
mediului artistic; îi displac activit\]ile
ordonate, administrative, sistematiza-
te, de afaceri; este imaginativ, creativ,
sensibil; prefer\ s\ lucreze singur.

Profesii potrivite: actor, arhitect,
fotograf, profesor de teatru, dans,
designer în publicitate, designer de
mod\, designer de interioare, editor,
jurnalist

4. Tipul social (de sus]inere) - ale-
ge roluri de predare [i terapeutice; îi
plac lucrurile sigure; are deprinderi
verbale [i interpersonale; sociabil; îi
displac activit\]ile manuale [i tehnice
care presupun utilizarea unor materia-
le;  îi place s\ i se acorde aten]ie; este
cooperant [i generos.

Profesii potrivite: profesor, psiho-
log, asistent medical, medic, asistent
social, logoped, poli]ist, jurnalist.

5. Tipul întreprinz\tor (persuasiv) -
prefer\ utilizarea deprinderilor verba-
le, achizi]ioneaz\ competen]e de lider,
de persuasiune, de rela]ionare inter-
personal\; prefer\ lucrul în echip\;
are dorin]a de putere, de statut social;
este entuziast [i încrez\tor în sine.

Profesii potrivite: manager, procu-
ror, avocat, PR, jurnalist, agent de
turism.

6. Tipul conven]ional (conformist)
- alege roluri de subordonat; î[i reali-
zeaz\ rolurile prin conformism; loial

puterii; are respect fa]\ de reguli, pre-
fer\ activit\]ile care solicit\ manipu-
larea ordonat\, sistematizarea datelor,
informa]iilor; are abilit\]i de secreta-
riat, matematice; atent la detalii.

Profesii potrivite: contabil, casier,
analist financiar, secretar\, bibliote-
car, operator telefonie, operator cal-
culator, asistent administrativ.

OOrriieennttaarreeaa  `̀nn  ccaarriieerr\\  ssee  ffaaccee
ddee--aa  lluunngguull  vviiee]]iiii

Orientarea [colar\ [i profesional\ este
un proces continuu, care face parte din
educa]ia omului contemporan. Ea tinde
s\ devin\, din ce în ce mai mult, o preo-
cupare permanent\, fiind util\ pentru o
mai bun\ adaptare [i integrare a indivi-
dului în via]a profesional\ [i social\.
Caracterul permanent al orient\rii `n
carier\ este generat de un ansamblu de
factori: dinamica profesiilor, posibilita-
tea apari]iei unor modific\ri `n structura
persoanei, erori posibile `n procesul ori-
ent\rii.

Se constat\ ast\zi o adev\rat\ "explo-
zie" profesional\, care se desf\[oar\
concomitent pe dou\ planuri relativ dis-
tincte: al mobilit\]ii profesiilor - apar
profesii noi, se diversific\ cele existente,
altele dispar, [i al con]inutului profesii-
lor - cre[terea caracterului [tiin]ific al
preg\tirii profesionale [i al exercit\rii
profesiei, tehnologizarea profesiilor sau
interven]ia frecvent\ [i masiv\ a tehnicii
în exercitarea lor; schimbarea raportului

munc\ fizic\-munc\ intelectual\ în
favoarea celei din urm\, adic\ se produ-
ce intelectualizarea profesiilor. 

Posibilitatea apari]iei unor modific\ri
în structura persoanei, ca rezultat al
maturiz\rii individuale, al îmbog\]irii
experien]ei de via]\ [i l\rgirii orizontului
de cunoa[tere. 

Erorile posibile în procesul orient\rii
pot fi generate, în primul rând, de o
serie de factori care pot ]ine de subiect -
discrepan]e între aspira]iile [i posibi-
lit\]ile acestuia, aspira]iile familiei [i
aspira]iile sau posibilit\]ile elevului; de
familia acestuia - interven]ia exagerat\ a
familiei în procesul alegerii studiilor [i
profesiei; modul de organizare [i
desf\[urare a procesului de orientare `n
carier\ în [coal\. A[adar, orientarea
[colar\ [i profesional\ nu trebuie consi-
derat\ niciodat\ încheiat\!

Cum ne alegem viitoarea profesie?

Din aceast\ toamn\, dou\
licee tehnologice [i-au unit
for]ele pentru a fi mai puterni-
ce [i pentru a `ndruma elevii
s\i spre succes, este vorba de
liceele tehnologice "Constan-
tin Br=ncu[i" [i "Grigore Moi-
sil", ambele cu tradi]ii de pes-
te 100 de ani `n `nv\]\m=ntul
tehnologic. 

Liceul "Br=ncu[i", absorbit
de Liceul "Moisil" de la 1
septembrie, a fost `nfiin]at `n
1899 ca urmare a legilor emi-
se `n timpul ministrului Edu-
ca]iei, Spiru Haret, care a
venit astfel `n `nt=mpinarea
spiritului veacurilor ce
urm\rea promovarea
`nv\]\m=ntului profesional.
Astfel, pe 1 noiembrie 1889,
Consiliul Comunal din Br\ila
ia decizia de a `nfiin]a {coala
Comercial\ [i {coala de Mese-
rii - fostul Liceu Tehnologic
"Br=ncu[i", care preg\tea spe-
ciali[ti `n domeniile de prelu-
crare a lemnului [i în profil
mecanic prin [coala profesio-
nal\. ~n 1936 a devenit Liceul
Industrial de B\ie]i, iar `n
1973 s-a transformat `n Liceul
Industrial de Prelucrarea
Lemnului `n cadrul c\ruia
func]ionau [i [colile: profesio-
nal\ [i de ucenici. Din 1977 s-
a numit Liceul Industrial nr. 2
pân\ în 1990, an dup\ care a
func]ionat cu numele de Gru-
pul {colar Forestier. Dup\
1999, [coala [i-a diversificat
profilurile în care erau

preg\ti]i elevii. La solicitarea
[colii, începând cu 1 septem-
brie 1997, [coala s-a numit
Grupul {colar de Prelucrarea
Lemnului "Constantin Brân-
cu[i".

Cea de-a doua component\
a ecua]iei ce are ca rezultate
succesul este Liceul Tehnolo-
gic "Moisil". Aceast\ unitate
de `nv\]\m=nt a fost `nfiin]at\
`n 1906, cu numele de Liceul
"Nicolae Filipescu" la Bazar-
gic, localitate `n Cadrilater,
fost\ provincie rom=neasc\.
~n 1940 [coala se mut\ la
Mangalia [i cap\t\ denumirea
de Gimnaziul Teoretic Mixt,
din 1943 se renun]\ la profilul
teoretic [i se nume[te Gimna-
ziul Comercial Mixt, iar dup\
r\zboi [coala de nume[te
Gimnaziul Comercial de
B\ie]i. ~n 1948 [coala trece de
la Ministerul Educa]iei la
Ministerul Comer]ului [i `[i
schimb\ denumirea `n {coal\
Tehnic\ de Administra]ie
Economic\ Mixt\ - Mangalia.
Apoi, `n 1953, unitatea de
`nv\]\m=nt se mut\ la Br\ila
[i `[i schimb\ iar denumirea
`n {coala Medie Tehnic\ de
Coopera]ie din Br\ila. ~n
1958 devine {coal\ Tehnic\
de Coopera]ie, `n 1960 Cen-
trul {colar de Coopera]ie, iar
`n 1971 Grup {colar de Coo-
pera]ie care preg\tea spe-
ciali[ti radio-tv. ~n 1997 a
devenit Grup {colar "Grigore
Moisil". 

„„SSppeecciiaallii[[ttiiii  nnoo[[ttrrii  `̀[[ii
gg\\sseesscc  ffooaarrttee  bbiinnee  ddee  lluuccrruu
`̀nn  EEuurrooppaa““

~n 2013, tradi]iile celor
dou\ [coli s-au unit pentru
ca elevii s\ aib\ mai multe
variante `n drumul lor spre
succes. De ani de zile
`nv\]\m=ntul tehnic este `n
declin pentru c\ meseriile nu
mai sunt atractive, marii pro-
duc\tori [i-au `nchis fabricile
sau, `n cel mai bun caz, [i-au
restr=ns activit\]ile, iar pe
pia]\ au r\mas numai micii
produc\tori, foarte mobili,
care au nevoie de mult mai
pu]ini speciali[ti. Datorit\
evolu]iei tehnologice viziu-
nea asupra acestor meserii s-
a schimbat, iar Liceul "Moi-
sil", cu specializ\rile sale
din domeniile prelucararea
lemnului [i electronic\ [i
electrotehnic\ `ncearc\ s\-[i
g\seasc\ locul [i s\ asigure
succesul absolven]ilor s\i.
"Noi nu asist\m pasivi la
schimb\ri. Am `ncercat s\
ne structur\m oferta la evo-
lu]ia pie]ei muncii. La
"Br=ncu[i" a ap\rut califi-
carea Tehnician designer
mobil\ [i decora]iuni interi-
oare, grupul ]int\ de anga-
jatori nemafiind pro-
duc\torul de mobil\, ci
v=nz\torul de mobil\, pre-
cum Dedeman, Bricostore
sau magazinele de mobil\.

Noi spunem c\ avem absol-
ven]i valoro[i pentru c\ `i
reg\sim `n domeniul amin-
tit,  dar [i `n produc]ia de
mobil\, at=t c=t mai este ea.
De la "Moisil" absolven]ii
merg la societ\]ile de cablu,
toate centrele de repara]ii
electrocasnice. {i firmele
mari, care se ocup\ de ener-
gia electric\, au angajat
absolven]i de la noi. Din
p\cate, pe termen lung, nu
mai putem spune c\ vom
scoate dou\ clase de absol-
ven]i pe care le va `nghi]i
pia]a muncii din Br\ila, dar
mai exist\ o alternativ\.
Speciali[tii no[tri `[i g\sesc
foarte bine de lucru `n
Europa. Am avut [i pl\cuta
surpriz\ s\ aflu c\ absol-
ven]ii no[tri de la prelucra-
rea lemnului au fost anga-
ja]i de Ikea `n Spania sau la
Paris, la nivelul lor de com-
peten]\. Dac\ pia]a local\
nu ofer\ locuri de munc\,
ofer\ Rom=nia sau Europa.
Absolven]ii no[tri ne repre-
zint\ cu cinste peste tot. Mi-
a[ dori ca [i elevii no[tri s\
plece prin proiecte europe-
ne, s\ vad\ cum se mun-
ce[te `n ]\rile Uniunii, s\
vad\ c\ se poate, pentru c\
\sta este viitorul, nu putem
a[tepta la infinit s\ se dez-
volte pia]a local\", a spus
directorul Alexandru Di]\. 

„„AAmm  aavvuutt  eelleevvii  ccaarree  aauu
vveenniitt  ccuu  mmeeddiiaa  ttrreeii  [[ii  aauu
lluuaatt  bbaaccaallaauurreeaattuull  dduupp\\
ppaattrruu  ssaauu  cciinnccii  aannii  ddee
ssttuuddiiuu““

~n privin]a promov\rii exa-
menului de bacalaureat, directo-
rul Alexandru Di]\ a precizat c\
acest lucru se `nt=mpl\ doar
dac\ se mobilizeaz\ elevii,
sus]inu]i de p\rin]i. "Nu trebuie
neglijat nici faptul c\ societa-
tea rom=neasc\ nu ne ajut\ cu
modele din zona efortului inte-
lectual. Dintr-o sut\ de copii
nu sunt mai mult de cinci care
au modele persoane care au
leg\tur\ cu [coala. Pentru ca
ace[ti elevi s\ reu[easc\ e
nevoie de un efort conjugat, al
lor, al profesorilor [i al
p\rin]ilor. Noi `n permanen]\
vrem s\ fim modele, ne preo-
cup\m de stimularea lor c\tre
studiu, pentru c\ asta este trea-
ba noastr\, dar modelele pe
care le v\d ei `n afara [colii ne
cople[esc [i f\r\ ajutorul fami-
liei nu reu[im s\ facem prea
multe. Noi `ncerc\m s\ le d\m
alte modele, pentru c\ nu este
suficient s\ le dai o calificare",
a mai explicat directorul liceu-
lui. Efortul conjugat al tuturor
actorilor implica]i `n educa]ie va
putea duce la rezultate mai bune
`n timp. 

"At=t timp c=t elevii no[tri
vin `n liceu cu note de doi [i
trei, nu cred c\ vom putea avea
un progres real pe termen
scurt. Pe termen lung, datorit\
eforturilor colegilor no[tri, s-ar
putea, se mai `nt=mpl\ [i
minuni. Am avut elevi care au
venit cu media trei [i au luat
bacalaureatul dup\ patru sau
cinci ani de studiu", a spus [i
prof. Marian Carp, directorul
adjunct al [colii. 

{coala este preocupat\ [i de
proiectele europene. ~n perioada
2012 - 2014 se deruleaz\ pro-
iectul Comenius Multilateral
"Landscape as a mirror", la care
particip\ opt ]\ri din trei conti-
nente. Un alt proiect care se afl\
`n al doilea an de desf\[urare
face parte din categoria proiec-
telor de Transfer de Inova]ie,
"Mentor training for learning
support assistants and apprenti-
ces - Mentor-T", [i este un par-
teneriat `n care sunt implicate
cinci institu]ii europene.
~ncep=nd cu anul [colar 2013 -
2014, liceul va fi implicat `n alte
dou\ proiecte interna]ionale, un
proiect de Dezvoltare de Ino-
va]ie, "ECO4VET", care pro-
moveaz\ metodele de e-lear-
ning, [i un proiect Comenius
Multilateral, "The mystery of
Europe: the film". Toate aceste
realiz\ri vor fi prezentate `n
numerele urm\toare ale supli-
mentului pentru educa]ie.

Dou\ tradi]ii
seculare, un
singur drum
spre succes

* la Liceul "Moisil" absolven]ii primesc o calificare c\utat\ pe pia]a
european\ * ei sunt educa]i pentru a se perfec]iona toat\ via]a [i a deveni nu
numai buni speciali[ti, ci [i oameni valoro[i

Prof. Alexandru Di]\,
directorul Liceului „Moisil“
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Proiectul "Profesionalizarea carie-
rei didactice - noi competen]e pentru
actori ai schimb\rilor `n educa]ie din
jude]ele Br\ila [i Prahova" (ActorEd),
desf\[urat `n jude]ele Br\ila [i Praho-
va, timp de trei ani, a avut conferin]a
de `ncheiere la sf=r[itul lunii septem-
brie, la Inspectoratul {colar. Profeso-
rii implica]i au f\cut schimb de bune
practici [i s-au eviden]iat c\ile de
urmat pentru urm\toarea perioad\,
astfel `nc=t num\rul de profesori
instrui]i [i foarte bine preg\ti]i s\
creasc\. Responsabilul cu verificarea
[i calitatea, inspectorul [colar Cristian
Petcu, a prezentat echipa proiectului
[i cele mai importante rezultate
ob]inute, dup\ care asistentul coordo-
nator de formare regional 1, prof.
Iuliana }ar\lung\, a amintit obiective-
le proiectului, activit\]ile desf\[urate,
indicatorii asuma]i [i cei realiza]i. S-a
mai discutat [i despre impactul
form\rii cadrelor didactice, valorile
ad\ugate [i despre activit\]ile dedicate
promov\rii proiectului [i obiectivelor
orizontale. "Consider c\ acest pro-
iect a fost un succes pentru c\ avem
foarte multe cadre didactice bine
formate, care pot asigura un
`nv\]\m=nt de calitate. Cu toate
acestea, am semnale de la elevi c\
mai exist\, un num\r mic de profe-
sori, care nu se ridic\ la nivelul CV-
ului pe care-l au. Rela]ia lor cu ele-
vii la clas\ se m\rgine[te la manual,
tabl\, cret\. Trebuie s\ vedem de ce
se `nt=mpl\ acest lucru, de ce nu
aplic\ ceea ce au `nv\]at", a spus
inspectorul [colar Cristian Petcu.
Concret, a rugat directorii s\ fac\ un
"inventar" al profesorilor forma]i [i s\
urm\reasc\ apoi `n ce m\sur\ compe-
ten]ele dob=ndite sunt aplicate `n
munca de la catedr\, pentru c\ profe-
sorii sunt obliga]i s\ utilizeze compe-
ten]ele dob=ndite. 

Prin acest proiect, 2.000 de cadre
didactice [i-au dezvoltat abilit\]ile de
a utiliza metode interactive de preda-
re-`nv\]are-evaluare [i de a folosi teh-
nologia informa]iei [i comunic\rii `n
implementarea curriculumului centrat
pe competen]e. De asemenea, profe-
sorii au fost `nv\]a]i cum s\ gestione-
ze mai bine situa]iile de criz\. 

CCuurrssuurrii  aaccrreeddiittaattee  llaa  ddiissppoozzii]]iiaa
ttuuttuurroorr  pprrooffeessoorriilloorr  ddiinn  ssiisstteemm

Pentru sustenabilitatea proiectului
ActorEd, `n oferta de formare a CCD
au fost incluse mai multe cursuri
acreditate `n cadrul proiectului: Pro-
iectarea [i implementarea curriculu-
mului centrat pe competen]e, Metode
active de predare-`nv\]are [i Manage-
mentul clasei - gestionarea situa]iilor
de criz\, a precizat directorul CCD
Br\ila, prof. dr. Cristina Anton. Fieca-
re modul cuprinde 89 de ore, are 25
de credite transferabile `n sistemul de
`nv\]\m=nt [i va costa 300 de lei.
Cursurile vor fi sus]inute de formatori
preg\ti]i `n cadrul proiectului Acto-
rEd, iar suportul de curs va fi oferit `n
format electronic. ~nscrierile au `nce-
put odat\ cu debutul noului an [colar
[i continu\ p=n\ pe 15 noiembrie sau

p=n\ c=nd se formeaz\ grupele. Se
pot `nscrie toate categoriile de cadre
didactice: profesori pentru `nv\]\m=nt
pre[colar [i primar, secundar inferior
[i superior sau din `nv\]\m=ntul pro-
fesional [i tehnic. ~n urma acestor
cursuri profesorii vor cunoa[te mai
bine posibilit\]ile pe care le ofer\ teh-
nologia pentru a realiza ore mai inte-
resante [i mai eficiente. Astfel, vor
descoperi bazele Tehnologiei Infor-
ma]iei, cum s\ utilizeze c=teva apli-
ca]ii ale Windows XP, cum se
lucreaz\ `n re]ea, cum se utilizeaz\
pachetul de aplica]ii Microsoft Office
XP Professional, cum se utilizeaz\
Internetul. La final, se ofer\ infor-
ma]ii despre e-learning, platforma
Moodle. 

Proiectul a fost finan]at din Fondul
Social European prin Programul Ope-
ra]ional Sectorial Dezvoltarea Resur-

selor Umane 2007 - 2013, implemen-
tat de Inspectoratul {colar Jude]ean
Br\ila `n calitate de beneficiar, `n par-
teneriat cu Inspectoratul {colar Pra-
hova, Casa Corpului Didactic Br\ila,
Casa Corpului Didactic Prahova [i
Universitatea Petrol-Gaze - Departa-
mentul pentru Preg\tirea Personalului
Didactic. 

CCuulleeggeerrii  ddee  pprrooggrraammee  ppeennttrruu
CCDD{{

Centrarea educa]iei [i instruirii pe
elev presupune [i faptul c\ elevii au
posibilitatea de a alege cursurile
op]ionale pe care ei le consider\ mai
interesante. ~n acest sens, `n cadrul
proiectului european ActorEd a fost
elaborat\ o culegere de programe ale
unor op]ionale care s\ promoveze
valorile specifice `nv\]\m=ntului

br\ilean [i prahovean. Aceste pro-
grame de curriculum la dispozi]ia
[colii (CD{) au fost elaborate de
cursan]i ai programului de formare
Proiectarea [i implementarea curri-
culum-ului centrat pe competen]e,
din cadrul proiectului "Profesionali-
zarea carierei didactice - noi compe-
ten]e pentru actori ai schimbãrilor

în educa]ie din jude]ele Br\ila [i
Prahova", cofinan]at din Fondul
Social European prin Programul
Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.

Op]ionalele cele mai atractive,
originale [i corect elaborate din
punct de vedere [tiin]ific, au fost
selectate [i publicate în cinci volume
distincte [i diseminate la nivel
na]ional pentru împ\rt\[irea bunelor
practici. ~n cadrul acestor CD{-uri s-
a vizat: elaborarea corect\ a elemen-
telor compenente ale programei
(obiective cadru/competen]e genera-
le, obiective de referin]\/competen]e
specifice, activit\]i de înv\]are,
con]inuturi, sugestii metodologice,
standarde de performan]\), corelarea
componentelor (obiective
cadru/competen]e generale cu obiec-
tive de referin]\/competen]e specifi-
ce, acestea corelate cu activit\]i de
înv\]are, obiective cadru/competen]e
generale cu standarde de perfor-
man]\), identificarea corect\ a
con]inuturilor (satisfacerea nevoilor
individuale [i de vârst\) [i echilibra-
rea num\rului de ore, identificarea
corespunz\toare a strategiilor didac-
tice eficiente, elaborarea corect\ a
standardelor curriculare minime de
performan]ã. Autorii culegerii
insist\ asupra ideii de interpretare a
conceptului de curriculum ca proiect
educa]ional, ca proces [i ca produs.
Ca proiect educa]ional, conceptul de
curriculum include rela]ii între
obiective, con]inuturi, timp, strate-
gii, evaluare, ca proces se refer\ la
listele de con]inuturi, iar ca produs
la toate documentele curriculare (ce
alc\tuiesc curriculumul na]ional -
plan cadru de înv\]\mânt, programe
analitice, manuale [colare, ghiduri
metodologice, ghiduri de evaluare
etc.).

Videoconferin]ele - modalitate eficient\ de comunicare
La sf=r[itul lunii octombrie,

a avut loc la Br\ila o foarte
interesant\ `nt=lnire `n cadrul
proiectului FormRef, "Forma-
rea continu\ a profesorilor de
limba rom=n\, englez\ [i fran-
cez\ `n societatea cunoa[terii",
care a vizat instruirea forma-
torilor pentru utilizarea siste-
mului de videoconferin]e
implementat recent pe platfor-
ma e-learning a proiectului.
Din fiecare dintre cele opt
jude]e implicate `n proiect s-
au instruit formatorii, dar [i
c=te un informatician de la
Casa Corpului Didactic
(CCD), `n total aproximativ
120 de persoane. Sistemul
contribuie la asigurarea suste-
nabilit\]ii proiectului, dar va fi
utilizat [i pentru alte proiecte
derulate prin CCD, inclusiv
pentru `nv\]\m=ntul la dis-
tan]\. Noul sistem va fi folosi-
tor `n special `n zone rurale
greu accesibile, profesorii
put=nd utiliza laboratoarele de
informatic\ din [coli pentru a
urma cursurile de formare
profesional\ puse la dispozi]ie
de CCD-uri. Pentru realizarea
concret\ a sistemului de
videoconferin]e au fost
achizi]ionate [i opt servere
instalate `n cele opt CCD-uri
din cele opt jude]e. 

Aceast\ formare a fost rea-
lizat\ de speciali[tii SIVECO. 

CCuurrssuurrii  ddee  ppeerrffeecc]]iioonnaarree  `̀nn
ccaaddrruull  FFoorrmmRReeff  ppeennttrruu  ttoo]]ii
pprrooffeessoorriiii  ddee  lliimmbbaa
rroomm==nn\\,,  ffrraanncceezz\\  [[ii
eenngglleezz\\  [[ii  pprrooffeessoorriiii
ppeennttrruu  `̀nnvv\\]]\\mm==nnttuull  pprriimmaarr

Pentru a demonstra suste-
nabilitatea proiectului "For-
marea continu\ a profesorilor
de limba rom=n\, englez\ [i
francez\ `n societatea
cunoa[terii", FormRef, sunt
organizate la Casa Corpului
Didactic (CCD) dou\ cursuri:
Abilitare pe curriculum [i
Dezvoltare profesional\ conti-
nu\ pe componenta instruirii
diferen]iate a elevilor. Fiecare
dintre cele dou\ module
`nseamn\ parcurgerea a 89 de
ore, de c=te 25 de credite, [i
achitarea a 300 de lei. Se pot
`nscrie profesorii de limba
rom=n\, francez\ [i englez\ [i
profesorii pentru `nv\]\m=ntul
primar. 

~n cadrul cursului de "Abi-
litare pe curriculum" profeso-
rii vor `nv\]a cum a evoluat
no]iunea de curriculum `n
timp, ce `nseamn\ curriculum
centrat pe obiective [i curricu-
lum centrat pe competen]e,
cum se organizeaz\ lucrul la
clas\, cum se face programa
pentru un curriculum la dis-

pozi]ia [colii, cum se alege
corect manualul - cum se uti-
lizeaz\ grila de selec]ie a
manualelor. De asemenea, vor
fi prezentate [i exigen]e fun-
damentale `n curricula
modern\, adic\ vor fi abordate
subiecte precum: principiile [i
exigen]ele modelelor curricu-
lare pentafazice, factorii opti-
miz\rii curriculare, orientarea
optimiz\rii curriculare moder-
ne, alegerea domeniilor de

`nv\]are, organizarea curricu-
lumului modern [i produse
curriculare moderne. 

Cel de-al doilea curs
urm\re[te "Dezvoltarea profe-
sional\ continu\ pe compo-
nenta instruirii diferen]iate a
elevilor", adic\ se furnizeaz\
profesorilor no]iuni generale
de management, modalit\]i de
optimizare a competen]elor
didactice de-a lungul carierei,
formarea abilit\]ilor de dife-

ren]iere [i motivare a instruirii
[i procedee de captare a
aten]iei. Un loc important `l
ocup\ modelele instruc]ionale
de tip mastery learning. Se
explic\ detaliat cum se con-
struiesc testele docimologice
pentru diagnoza st\rii instrui-
rii [i demersul diagnozei, dar
[i cum se proiecteaz\ acti-
vit\]ile de tip class-room lear-
ning `n mastery learning. Aici
foarte interesante vor fi indi-

ca]iile privind construirea
standardelor de performan]\.
Se porne[te de la defini]ia per-
forman]ei, ca fiind "manevra-
rea" mintal\ a unui con]inut
cu ajutorul unei capacit\]i de
operare, element esen]ial `n
producerea performan]ei, pen-
tru c\ `n multe dintre progra-
mele actuale se prev\d uneori
numai con]inuturile, dar nu [i
capacit\]ile de a opera cu ele.
Adic\, elevii re]in informa]ii
teoretice [i nu [tiu s\ le aplice,
acestea fiind unele dintre prin-
cipalele hibe ale `nv\]\m=ntu-
lui rom=nesc. Iar acest curs
arat\ profesorilor cum se con-
struiesc standardele de perfor-
man]\ [i cum se pot ele atinge
pentru a evita transformarea
elevului `ntr-o enciclopedie [i
preg\tirea lui cu adev\rat pen-
tru via]\. 

Proiectul "Formarea conti-
nu\ a profesorilor de limb\
român\, englez\ [i francez\ în
societatea cunoa[terii" este
cofinan]at din Fondul Social
European prin Programul
Opera]ional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-
2013 [i este implementat de
Inspectoratul {colar Jude]ean
Br\ila, în parteneriat cu Uni-
versitatea din Bucure[ti,
SIVECO Romania [i TEHNE
- Centrul pentru Dezvoltare [i
Inovare în Educa]ie.

Prof. dr. Cristina
Anton, directorul CCD

Profesori mai bine
preg\ti]i `n `nv\]\m=nt 

* este rezultatul finaliz\rii proiectului ActorEd


