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Testamentul Politic 

Nicolae Iorga 

 

  Nu voim a fi un stat modern oarecare, de o 

precocitate şi îndrăzneală care să uimească lumea. 

Având conştiinţă de ceea ce suntem, simţindu-ne 

români mai mult decât coborâtori ai romanilor şi chiar 

decât cetăţeni ai României, voim, în cea mai strânsă 

legătură cu tot ceea ce a fost sănătos în trecut să clădim 

cu mijloace româneşti civilizaţia românească pentru toţi 

românii. Singura chestiune care trebuie imediat 

rezolvată, prin braţele unite ale noastre e dreptul 

Românimii de a se impune ca stăpână în orice colţ al 

pământului pe care l-a locuit, l-a fructificat prin munca 

ei şi l-a adăpat cu sudorile şi sângele ei şi al străbunilor. 

A venit timpul să facem aici la noi politica noastră 

naţională, să întrebuinţăm în viaţa noastră naţională 

numai elementele naţionale, să îndepărtăm pe străinul 

nefolositor, iar cu atât mai mult pe străinul pierzător, pe 

străinul ucigător şi pervertitor al neamului nostru. 

Citiţi integral pe: 

www.magazincritic.wordpress.com 

 

 

 

http://www.magazincritic.wordpress.com/
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Testamentul politic 

Mihai Eminescu 

 

 Nu voim să trăim într-un stat poliglot, unde aşa 

numita patrie este deasupra naţionalităţii. Singura 

raţiune de a fi a acestui stat, pentru noi, este 

naţionalitatea lui românească. Dacă e vorba ca acest 

stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept 

că ne este cumplit de indiferentă soarta pământului lui. 

Voim şi sperăm nu o întoarcere la un sistem feudal, ce 

nici n-a existat cândva în ţara noastră, ci o mişcare de 

îndreptare a vieţii noastre publice, o mişcare al cărei 

punct de vedere să fie ideea de stat şi de naţionalitate. 

 

Citiţi integral pe: 

www.magazincritic.wordpress.com 

 

 

 

 

Monumentul eroilor din 

Mun. Motru 

 

 

 

 

 

 

http://www.magazincritic.wordpress.com/
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Iubeşte! 

M-ai întrebat: „Ce e 

Iubirea?” 

Prietene, ce pot să-ţi 

spun? 

Mai mult decât a spus-o 

Pavel 

– Vasul Ales, aş fi nebun! 

 

Când tot ce facem e 

orgoliu 

sau doar din frică toate 

sunt, 

mă-ntreb cumva, nu e 

Iubirea 

nebună vânare de vânt? 

 

Dar cum să tac, despre 

Iubire, 

când totul plânge după ea? 

De nu-i Iubire, e-ntuneric, 

în orice gând, în orice 

stea! 

 

Şi-un câine ştie ce-i 

Iubirea! 

Nevoia de a ocroti 

şi de-a cunoaşte ocrotirea, 

chiar şi o piatră ar simţi! 

 

N-ai mângâiat nicicând pe 

nimeni? 

Nu pot să cred că ai uitat 

căldura blândă a Iubirii, 

durerea când ţi-a alinat… 

 

N-am cum să tac despre 

Iubire! 

Speranţa încă n-a apus! 

Mai sunt cuvintele tăcute, 

ce din Iubire nu s-au spus! 

 

„Leoaică tânără Iubirea-i” 

sau „bibelou de porţelan”! 

„Unde s-a dus, aşa grăbită, 

neaua bogată de mai an?” 

 

Dar e un vierme ce mă 

roade 

şi poţi să zici ce-ai vrea să 

zici; 

cu vorbe dulci de alintare, 

cetăţi, în veci nu mai 

ridici! 
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Ca Adevărul să triumfe, 

Iubirea-i luptă, grijă, chin, 

e renunţare, umilinţă, 

durere, lacrimă, suspin! 

 

Pe Cruce, sus, cântă 

Iubirea, 

un Imn în inimi pironit; 

e Calea, Adevărul, Viaţa, 

pe care ni Le-a dăruit! 

 

Cuvântul Său e mângâiere 

ce nu aşteaptă mulţumiri; 

Ea rabdă toate în tăcere 

şi spune totul din priviri! 

 

Cuvântul Său e primăvară, 

un curcubeu înmiresmat, 

străvechiul Legământ cu 

Cerul; Atotputernic, 

Preacurat! 

 

E Raza Soarelui, Iubirea, 

pe care toţi o căutăm; 

să fim Un templu al 

Iubirii, 

în Dragoste să ne-

mbrăcăm! 

 

Tu caută întâi Iubirea 

şi toate ţi s-or împlini; 

spre stricăcioasa faţă-a 

lumii 

închide ochii inimii! 

 

Închină-te numai Iubirii 

– la doi stăpâni nu poţi 

sluji – să vrei şi lumea dar 

şi Cerul  

şi hoţ şi popă nu poţi fi! 

 

Aleargă să câştigi Cununa 

ce nu se poate veşteji; 

Comoară-n Cer ţi-a strâns 

Iubirea, 

ce hoţii n-o vor jefui! 

 

Să dăruieşti mereu iubire, 

căci „dăruind vei 

dobândi”în faţa beznei şi-

a uitării speranţa ultimă 

de-a fi! 

 

Să dăruieşti, ce fericire! 

„Aşa să dai, cum ai 

primit!” 

Nimic nu ai, de n-ai 

Iubire; 

suntem, de fapt, ce-am 

dăruit! 
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Iubirea n-are preţ, nici 

vremuri; 

nu-i aşa simplu a iubi… 

Dar speră, iartă, uită răul, 

urând chiar tu te-ai 

pedepsi! 

 

Sacrificând, câştigi 

Iubirea; 

crezând deplin, fără hotar,  

ca Avraam săltând cuţitul 

asupra jertfei pe altar! 

 

Dac-am iubi şi noi Iubirea 

cât praf pe vârful unui cui, 

n-am mai cunoaşte 

rătăcirea! 

… Dar dragoste cu sila 

nu-i! 

 

O, cât de trist e când 

Iubirea 

ce-ai semănat n-a răsărit 

şi-n cel ce-ai pus speranţa 

toată 

recunoştinţa a murit… 

 

Amar de cei fără Iubire, 

mai bine nu s-ar fi născut, 

căci din smintita lor orbire 

Lumina-n cuie au bătut! 

 

Ce poate fi fără Iubire? 

Doar un pustiu 

nenorocit… 

Chiar Moartea, Ura sau 

Uitarea, 

cum oare s-ar fi definit? 

 

Iubirea-i Piatra 

unghiulară, 

Întâiul Gând născut în 

Hău, 

Porunca Sfântă a Luminii 

şi Floarea Sufletului Său! 

 

Iubirea-i Lacrima 

Credinţei, 

Credinţa-i al Iubirii Vis, 

Deviza cea adânc săpată 

pe grele Porţi de Paradis! 

 

Precum sunt Alfa şi 

Omega 

Semn de-nceput şi de 

sfârşit, 

o inspirare-expirare, 

apus născând din răsărit; 
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cum două feţe reprezintă 

talantul greu de aur pur, 

CREDINŢA ŞI 

COMUNIUNEA, 

Iubirii datu-I-au contur! 

 

Iubirea însă, fără faptă, 

e duh visând un trup al lui; 

cum nu e moarte fără 

viaţă, 

nici fond fără de formă 

nu-i! 

 

Iubeşte, cât e încă ziuă!   

Iubeşte, cât ai ce iubi! 

O mângâiere dăruieşte, 

cât încă ai cui dărui! 

 

Cât ai ce săruta, sărută! 

Zâmbeşte, cât ai cui 

zâmbi! 

Nu aştepta o zi anume; 

vorbeşte, cât ai cui vorbi! 

 

Cât încă ai părinţi, 

păstrează-i 

ca pe-un nepreţuit odor, 

nu-i părăsi în neputinţă 

căci te-au hrănit cu viaţa 

lor! 

 

Nu spune "Nu!" când 

pleci de-acasă! 

Nu-nchide grabnic, uşa-n 

prag! 

Când nu ştii de ai cale-

ntoarsă, 

cât o să coste un "Mi-eşti 

drag!"? 

 

Oferă zilnic trandafirul, 

celor ce nu-l negustoresc; 

Parola ce deschide Cerul,  

lumina unui "Te iubesc!" 

 

Cum se izbeşte de stânci 

marea, 

zadarnic te vei tângui, 

când umbra nopţii şi-a 

uitării  

Floarea Iubirii-ţi va răpi! 

 

De-un miliard de ori 

iubeşte 

şi încă este prea puţin… 

Prin tine Firea-Şi 

împlineşte 

strălucitorul ei destin! 

 

Tot Universul e Iubire; 
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Iubire-n orişice atom; 

căci din Iubire spre Iubire, 

Iubirea chiar S-a făcut 

Om! 

 

Iar ca să poarte-Un Chip 

şi-Un Nume, 

Vibrarea Cea mai de 

presus, 

Lumina veşnic neînserată, 

S-a botezat în noi Iisus! 

 

Dar toate trec şi vechi sunt 

toate… 

În schimbătorul joc al 

firii, 

steluţe reci, diamantine, 

răsar pe tâmplele Iubirii… 

 

Te chem ca un copil în 

noapte, 

Iubire, Mamă, unde eşti? 

Dă-mi mâna, vreau să-Ţi 

văd iar ochii, 

o clipă numai, să-mi 

zâmbeşti! 

 

Aş da orice pentru Iubire, 

Mărgăritar nepreţuit! 

...Când nu ne-o mai zâmbi 

Iubirea, 

atuncea totul s-a sfârşit! 

 

Dar şi iubirea se câştigă 

– fără efort nimic, nicicum 

– "Fă-ţi rost de o inimă 

nouă şi de un duh nou!" 

de acum! 

 

Transformă-ţi inima de 

piatră 

în fagure de miere, 

blând… 

Fără să-ţi spui "De ce?" fă 

bine, 

oricui, oricât, oricum, 

oricând! 

 

Cu ce poţi fi mai bun ca 

altul, 

dacă întâmpini rău cu rău? 

Ajută, binecuvântează, 

pe mai ales, vrăjmaşul 

tău! 

 

Aleargă să câştigi Cununa, 

luptă ca Pavel cel din 

Tars,  

să nu ajungi din nepăsare 
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un bec cu filamentul ars! 

 

Dar dac-ai dăruit iubire,  

Iubirea te va lumina; 

e Semnul preschimbării 

tale 

– în loc de inimă, O Stea! 

 

Toţi aşteptăm Ploaia 

Iubirii, 

să înflorim sub ea senin; 

toţi căutăm Lumina-I 

Blândă,  

sub Curcubeul Ei Divin! 

 

"Jugul Iubirii" nu-i 

povară, 

Cuvântul Ei nu-i greu de 

dus, 

dar fără El orice secundă 

e doar o lacrimă în plus! 

 

Pieri-vor stelele din hăuri, 

credinţa, chiar cunoaşterea 

se vor sfârşi! Însă Iubirea 

nicicând, nicicum, nu va-

nceta! 

 

Rătăcitor prin Universuri, 

Un Singur Gând va 

dăinui; 

nevoia oarbă de Iubire, 

noi Paradisuri va sădi! 

 

Să bem de-acum Vinul 

Iubirii, 

cu Pâinea Ei să ne hrănim; 

Încredere şi-Mpărtăşire, 

Iubire chiar, să devenim! 

 

Deci urcă Muntele Iubirii 

chiar în genunchi, nu 

renunţa, 

Neprihănirea prin Iubire 

va fi pe veci Cununa ta! 

 

E Cheia Bolţilor Iubirea, 

al Firii-ntregul ei temei; 

nu te mai complica 

„bătrâne”, 

"Iubeşte dar şi fă ce vrei!"  

 

Radu Gorj 
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SFÂNTA MUCENIŢĂ  FILOFTEIA DE LA CURTEA 

DE  ARGEŞ. 

 

Preot iconom  Vasile  Milcu 

     Parohia  Boroşteni 

     Protoieria  Târgu Jiu 

Nord 

 

 Cine sunt  sfinţii? 

 Titlul  de sfinţi  este dat  acelor creştini  cu profundă  

vieţuire duhovnicească, precum  şi cu   fapte  de bunătate  şi 

pietate  pilduitoare , pe care  Biserica îi socoteşte   vrednici  

a fi veneraţi   în evlavia creştină. 

În fiecare sfânt  se sălăşluieşte  Domnul  Iisus Hristos , 

prin  dumnezeirea   şi umanitatea  Sa,  sfântă şi sfinţitoare, 

izvor  al harurilor. Puterea de a lucra sfinţirea  atrage după 

sine  şi  porunca de a fi sfinţi, prin sârguinţa  necontenită 

către  desăvârşire  întru virtute  în viaţa de fiecare zi. „Scris 

este: Fiţi sfinţi, pentru că Eu  sunt Sfânt” ( 1 petru 1,16) şi 

„Să ne curăţim pe noi  de toată întinarea  trupului şi duhului,  

desăvârşind  sfinţenia   în frica  lui  Dumnezeu”  ( 2 

Corinteni 7,1). 

 Sfinţenia  este iubirea  desăvârşită   de Dumnezeu  şi 

de oameni şi se  dobândeşte  prin  tensiunea  maximă a 

trăirii   dragostei  creştine  şi a  tuturor  valenţelor sale. 

 Sfinţii  sunt  creştini  desăvârşiţi  prin asceză  şi 

iubire  şi sunt, în acelaşi  timp,  luptători  pentru adevăr  şi 

dreptate,  împotriva  silniciei, împotriva oricărui  izvor al  

răului. Prin fervoarea  credinţei, prin asceză, prin dragoste, 

prin duhul  jertfelnic, sfinţii realizează  asemănarea  cu 



MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

14 

 

Dumnezeu  şi confirmă  deplin  că lumea   este operă  a 

iubirii lui Dumnezeu, destinată îndumnezeirii. 

 Sfânta Muceniţă Filofteia 

 Sfânta Filofteia s-a născut  în anul 1206  în oraşul 

Târnovo din Bulgaria, care pe atunci era  capitala  

„Imperiului  româno-bulgar”, întemeiat şi condus  o vreme 

de fraţii  Petru  şi Asan, români de neam. La  botez i s-a dat 

numele  „Filofteia”, care în greceşte înseamnă „iubitoare de 

Dumnezeu”, lucru  pe care îl va dovedi cu fapta în cursul  

scurtei sale vieţi pământeşti. Se cunoaşte  că şi mama 

viitoarei  sfinte era româncă  din sudul Dunării  şi era o 

femeie foarte evlavioasă. De la ea a deprins  Filofteia  

dragostea  de Dumnezeu şi de aproapele, fapte de 

milostenie, rugăciunea, postul  şi alte  virtuţi care  trebuie să 

împodobească sufletul  unui creştin. Încă pe când era  copilă 

Filofteia a rămas  orfană  de mamă, însă cu  încredere în 

Dumnezeu, a trecut  peste acest ceas greu al vieţii, urmând  

tot ce învăţase  de la mama sa,  trăind  mai mult pentru 

Hristos şi pentru cei  aflaţi în suferinţă. 

 După o vreme,  tatăl ei s-a recăsătorit  cu o femeie cu 

o viaţă total diferită  de a primei soţii. Era firesc, deci,  ca 

această femeie  să nu o iubească  pe Filofteia,  obişnuită cu 

rugăciunea, cu postul şi faptele   dragostei  faţă de 

aproapele. Drept  aceea  o privea cu multă ură, mai ales  

când se  ducea la biserică sau când  se ruga şi făcea  fapte de 

milostenie.  În acelaşi timp,  căuta să întărâte  împotriva ei  

şi pe tatăl blândei copile,  Dar  toate vorbele de ocară, 

bătăile şi muncile  la care  o puneau tatăl şi  mama sa 

vitregă  nu au putut-o abate  de la virtuţile  care îi 

împodobeau  sufletul, mai cu seamă  de la faptele  
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milosteniei. În inima ei  se întipăriseră  cuvintele 

Mântuitorului: „Fericiţi  cei milostivi, că aceia  se   vor 

milui” (Matei 5,7) , dar mai ales  cuvintele  pe care El le  va 

spune tuturor  la dreapta  judecată: „Veniţi, binecuvântaţii 

tatălui Meu,  şi moşteniţi Împărăţia  cea pregătită  vouă  de 

la întemeierea lumii. Căci  flămând  am fost  şi Mi-aţi dat  

să mănânc,  însetat  şi Mi-aţi  dat să beau, străin  şi M-aţi  

primit, gol şi M-aţi îmbrăcat, bolnav şi M-aţi  cercetat, în 

temniţă am fost  şi aţi venit la Mine” ( Matei 25, 34-36). 

 Între altele,  de multe  ori când  ducea mâncarea 

tatălui ei  la câmp, o parte din ea  o dădea unor oameni  

săraci. Dar într-una din zile,  pe când  avea 12 ani, acesta a 

urmărit-o  să vadă ce face cu mâncarea  pe care trebuie  să i-

o aducă la câmp. Încredinţându-se  singur  că o dădea  celor 

lipsiţi , s-a mâniat  atât de tare, încât a scos  barda  pe care o 

avea  la brâu şi a aruncat-o  asupra fetei. A  rănit-o  grav  la 

un picior, încât după puţină vreme  şi-a sat  sufletul  în mâna  

lui Dumnezeu. 

 Nevrednicul tată,  înspăimântat  de uciderea  propriei 

copile, a încercat  să-i ridice trupul, pentru  ca să-l 

înmormânteze. Dar Dumnezeu  a îngreunat  în aşa fel 

cinstitul  ei trup, încât nici  tatăl ucigaş, nici alţi oameni  n-

au putut să-l ridice. Îngrozit,  a alergat  la arhiepiscopul  din 

Târnovo, istorisindu-i  toate cele întâmplate. Acesta, 

împreună cu mai marii cetăţii, cu  preoţi, călugări şi 

mulţime de credincioşi s-a îndreptat spre locul  în care se  

găsea trupul neînsufleţit  al  tinerei Filofteia. Toţi  s-au 

încredinţat  că  erau  în faţa unei minuni  Dumnezeieşti. 

Ierarhii şi preoţii aflaţi acolo au  săvârşit slujba prohodirii 

ei, după care au ridicat  cinstitul  ei trup, pentru a-l duce la 
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catedrala  arhiepiscopală din Târnovo.  Acolo moaştele  au 

rămas până  în anul 1393,  când statul româno-bulgar  de la 

Târnovo a fost ocupat de turci. Se pare că  de aici au fost 

duse  la Vidin, dar în 1396  şi această cetate  a fost ocupată  

de turci. Pentru  ca să nu fie  profanate  de  aceştia, au fost  

oferite  domnitorului  Mircea cel Bătrân al Ţării Româneşti, 

care le-a adus în capitala sa, la Curtea de Argeş, fiind 

aşezate  în  biserica Sfântul  Nicolae (domnească)  pe atunci  

catedrală  mitropolitană. Au rămas  acolo până  spre 

sfârşitul secolului al XIX-lea, când  au fost   mutate în alte 

biserici  din oraş. După primul război mondial, au fost 

aşezate în măreața biserică  ctitorită  de Neagoe Basarab în  

Curtea de  Argeş, devenită  între timp  catedrală  episcopală,  

iar din 1949,  în paraclisul  din incinta  acesteia,  unde se 

găsesc  şi astăzi. 

 În felul acesta,  Sfânta  Filofteia a devenit  

ocrotitoare a Ţării  Româneşti. Moaştele ei sunt venerate  

atât  de credincioşi din partea locului , cât şi  de creştini din 

alte părţi  ale ţării, care-şi  îndreaptă paşii spre Curtea de 

Argeş. În mai multe rânduri s-au făcut  şi se fac procesiuni, 

în ţară, cu sfintele ei  moaşte, mai ales  la vreme de secetă. 

De la aducerea în ţară a moaştelor ei  şi până astăzi, s-au 

zugrăvit  fie chipul ei, fie scene din viaţa ei,  iar  icoane cu 

chipul ei împodobesc  casele credincioşilor. Unii părinţi dau 

numele  Filofteia fiicelor lor la botez,  iar unele credincioase 

care iau îngerescul chip al  călugăriei  poartă,  de asemenea, 

acest nume. Pomenirea ei cu  laudă se face  în fiecare an la 

7 decembrie. A fost  aleasă această zi  ca dată de prăznuire, 

indată după ziua  Sfântului Nicolae ( 6 decembrie), întrucât 
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moaştele  ei au stat secole  în şir  în biserica  domnească din  

Curtea de Argeş, care poartă hramul „Sfântul Nicolae”. 

 Să cinstim  şi noi, cu toată evlavia,  pe Sfânta  

Mucenița Filofteia,  ocrotitoarea  Ţării Româneşti şi să-i 

mulţumim  lui Dumnezeu pentru  toţi Sfinţii Săi care ne 

ajută să ne mântuim. 

 
Vineri, 18.05.2012 

Sfânta  Arhiepiscopie a Craiovei 

 
Igiena scrisului şi a cititului 

 

Prof. Hirean Vasilica-Delia 

 

 Scrisul necesită o activitate intensă din partea 

muşchilor degetelor, antebraţului, braţului, a muşchilor 

cervicali şi spinali. 

 Din cauza oboselii care apare, copiii adoptă poziţii 

incorecte, cu influenţe nocive asupra organismului. Pe lângă 

obosirea acelor muşchi care participă direct la procesul 

scrisului, obosesc şi grupele musculare învecinate. În timpul 

scrisului de lungă durată, elevii se sprijină cu pieptul de 

marginea mesei sau îşi caută sprijin pentru cap. Această 

poziţie atrage perturbarea respiraţiei şi a circulaţiei. 

 Scrisul este însoţit de încordarea întregului corp şi 

reprezintă pentru elevii din clasele mici, o muncă grea. 

Efortul ocular accentuează oboseala ochilor.  
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 O mare importanţă în dezvoltarea fizică armonioasă o 

prezintă şi poziţia corpului la masa de scris (spatele drept, 

capul sus şi drept, picioarele pe stinghia mesei sau sub masă, 

distanţa dintre piept şi masă de un pumn, coatele pe masă, 

caietul puţin înclinat spre stânga). 

 Devierile coloanei vertebrale se menţin şi după 

încetarea scrisului, elevii adoptând posturi vicioase care 

întreţin şi complică afecţiunile. Toracele deformat exercită 

compresiuni asupra organelor vitale (inimă, plămâni) 

conducând la instalarea tulburărilor circulatorii şi 

respiratorii, producând slaba oxigenare a creierului 

responsabil de randamentul şcolar scăzut. 

 Un rol funcţional de bază în procesul cititului revine 

ochiului care execută o serie de mişcări necesare analizei şi 

sintezei, de percepere a literelor, cuvintelor şi frazelor 

întregi. Efortul ochiului impune o activitate intensă a 

aparatului muscular legat de funcţia de acomodare care, dacă 

se exagerează, favorizează apariţia miopiei. Direcţia mişcării 

ochiului în timpul cititului trebuie să fie realizată de la stânga 

la dreapta. 

 Durata efortului ocular trebuie limitată prin pauze, 

pentru că în caz contrar se ajunge la slăbirea vederii, 

exteriorizată prin dureri de ochi şi de cap şi perceperea 

difuză a materialului citit. Se recomandă ca durata cititului 

fără pauză să nu fie mai mare de 20 – 30 de minute, iar pe 

parcursul pauzei se recomandă privitul în depărtare – 

distanţa ochi-text de 30 – 35 cm. 

 Lumina trebuie să cadă din partea stângă spre locul de 

lucru şi intensitatea ei să fie suficientă. Se interzice citirea la 
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lumină artificială insuficientă, care contribuie la dezvoltarea 

miopiei. 

 Adoptarea de către copii a unei poziţii corecte în 

timpul cititului are o mare importanţă igienică, de aceasta 

depinzând respiraţia şi circulaţia normală a sângelui, 

dezvoltarea armonioasă a cutiei toracice şi a coloanei 

vertebrale. 

 Cititul în poziţie culcată se efectuează, de obicei, 

atunci când copiii sunt obosiţi şi simt nevoia de odihnă. În 

asemenea împrejurări este mai bine să nu se continue cititul 

ci să se întrerupă activitatea pentru a se evita suprasolicitarea 

ochilor şi în general a organismului.  

 

Importanța activităților extracurriculare în 

învățământul românesc de azi 

Prof. Raț Jana 

 

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia 

conceptelor de educaţie formală şi non-formală, aflate din 

ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional 

internaţional.  

Importanța și rolul activităților extracurriculare în 

general, este unul din punctele forte pe care reforma 

educației din România, realizată prin Legea Educației 

Naționale din 2011, le promovează și le oferă un statut 

obligatoriu în programul școlar. 

În plan european, iniţiativa promovării activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului 

Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat 

demersurile în recomandările adresate în acest domeniu 
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statelor membre. Cel mai relevant document îl constituie 

Recomandarea din 30 aprilie 2003, care menţionează 

direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului 

echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu 

cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale 

la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui 

sociale. Astfel, s-a accentuat
1
:  

 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca 

dimensiune a procesului de învăţare permanentă;  

 necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare 

şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;  

 importanţa activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate 

de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară 

şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea 

deplină a potenţialului personal şi reducerea 

inegalităţii şi excluziunii sociale;  

 stimularea implicării tinerilor în promovarea 

valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, 

cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare ca mijloc complementar de integrare 

socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor 

abordări didactice necesare ridicării standardelor 

calităţii procesului educaţional;  

                                                 
1
 www.isj.dj.edu.ro 
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 asigurarea resurselor umane şi financiare pentru 

implementarea şi recunoaşterea valorică a programelor 

educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva 

rezultatelor învăţării;  

 recunoaşterea activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor 

naţionale şi europene în acest domeniu. 

În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi în 

special cea  extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 

permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. 

Importanța crescută pentru activitățile extracurricula-

re reiese foarte clar și din noutățile pe care Lege a 

Educației Naționale din ianuarie 2011 le propune prin 

programul Școala altfel desfașurat pentru prima dată în 

anul școlar 2011-2012, semestrul II, în saptămâna 2-6 

aprilie
2
. 

Săptămâna 2—6 aprilie 2012 va fi dedicată 

activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în 

cadrul programului numit "Școala altfel". În această 

săptămână nu se organizează cursuri conform orarului 

obișnuit al unității de învățământ, iar programul "Școala 

altfel" se va desfășura în conformitate cu un orar special.  

Scopul acestui program este implicarea tuturor 

copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor 

                                                 
2
 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011; Ordinul MECTS nr. 

4292/2011 



MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

22 

 

diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare 

talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu 

neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să 

stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte 

nonformale.  

   În perioada 2—6 aprilie 2012, Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele 

naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de 

învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
3
  

   În programul "Școala altfel", elaborat și organizat de 

fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii 

preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă 

la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare.  

   Pentru elaborarea programului de activități, în timpul 

primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele 

de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul ședințelor 

comisiilor metodice. După colectarea propunerilor se vor 

desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul 

elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ 

al părinților, în vederea adoptării programului agreat de 

majoritatea elevilor și a cadrelor didactice.  

 Modalitatea de selecție a activităților propuse se 

decide la nivelul unităților de învățământ și presupune 

implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, 

a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să 

corespundă obiectivelor educaționale specifice comunității 

școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.  

                                                 
3
 Ibidem. 



MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

23 

 

   Tipurile de activități care se organizează în 

săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de 

organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul 

profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al 

unității de învățământ.  

   Consilierul educativ din unitatea de învățământ 

centralizează propunerile agreate, în vederea includerii 

acestora în calendarul activităților educative ale unității de 

învățământ, ca domeniu distinct: programul "Școala altfel".  

Conducerile unităților de învățământ vor asigura 

popularizarea programului "Școala altfel" la nivel local, 

pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, 

atât în unitatea de învățământ, cât și în comunitate.  

Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în 

parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații 

neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, 

cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, 

taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute 

de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, 

inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de 

sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.  

Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege 

activitățile la care doresc să participe din lista celor propuse.       

De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării 

părinților care doresc acest lucru, precum și a altor 

parteneri.  

   Fiecare activitate la care participă copii pre-

școlari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr 

corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de 

activități organizate, conducerea unității de învățământ și 
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cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea 

supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității 

acestora.  

   Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul 

programului "Școala altfel" pot include, fără a se limita la 

acestea:  

 activități culturale;  

  activități tehnico-științifice;  

  activități  sportive;  

  activități de educație pentru cetățenie democratică, 

pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv 

voluntariat, caritate, implicare activă în societate, 

responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);  

  activități de educație pentru sănătate și stil de viață 

sănătos (inclusiv referitoare la dependența de 

calculator, siguranța pe internet etc.);  

  activități de educație ecologică și de protecție a 

mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea 

energiei, energie alternativă etc.);  

 activități de educație rutieră, PSI, educație pentru 

reacții corecte în situații de urgentă etc.  

   Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, 

ca de exemplu: ateliere de teatru, dans, muzică, arte 

plastice, educație media și cinematografică;  competiții 

organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al 

localității sau al județului; mese rotunde, dezbateri; activități 

de voluntariat sau de interes comunitar; campanii 

antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței 

juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;  proiecte 
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comunitare, de responsabilitate socială;  educație de la egal 

la egal (peer-education); schimburi de experiență;  vizite de 

studii; tabere/școli de creație sau de cercetare; parteneriate 

educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe 

plan intern si internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor 

pentru lucrul în echipă și în proiecte.  

 Prin formele sale specifice, activitatea extraşcolară 

din sfera istoriei dezvoltă gândirea critică şi stimulează 

implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul 

respectării drepturilor omului, valorilor moral-civice şi al 

asumării responsabilităţilor sociale si patriotice, realizându-

se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 

cea comportamentală, putând astfel sa se integreze perfect 

în programul de activități "Școala altfel". 

 

 LES STÉRÉOTYPIES DANS LES MANUELS 

SCOLAIRES 

 

Mihai Melania, 

 profesor de limba franceza la Liceul de Muzică şi Arte 

Plastice « Constantin Brailoiu » 

 

 Les stéréotypies sont des choses qui donnent 

l’impression générale de négatif. Ce sont du “langage reçu, 

répété et commun” (Amossy Herschberg, 2000 : 10).Elles ne 

se modifient point, restant toujours de même. 

 Les stéréotypies ont une origine typographique, tout 

comme le cliché qui ne se modifie point, qui reste toujours de 

même (Larousse, cité par Amossy, Herschberg, 2000 : 25). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim


MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

26 

 

 Le mot vient de “stereos” (du grec, qui signifie dur, 

solide) et “typos”(toujours du grec, qui signifie empreinte, 

modèle). 

 Au XVIII
ème

 siècle en typographie, « r » désignait une 

impression obtenue avec une plaque d’imprimerie et pouvant 

être reproduite en grand nombre. Au sens figuré, il désigne 

une expression que l’on répète sans l’avoir soumise à un 

examen critique. 

 Le stéréotype au sens de schème ou de formule figée 

n’apparaît qu’au XXe siècle et il devient dès les années 1920 

un centre d’intérêt pour les sciences sociales. Le premier qui a 

introduit la notion de stéréotype a été le publiciste américain 

Walter Lippmann dans l’ouvrage “Opinion publique” (1822). 

 Il désigne par stéréotypies des images dans notre tête 

qui médialisent notre rapport au réel. Donc les stéréotypies 

schématisent des représentations rudimentaires et 

simplificatrices relativement figées servant à caractériser un 

objet ou un groupe comme : le milieu scolaire, les médias etc. 

Celles-ci sont collectives, préformées, préconçues, 

relativement uniformes parmi les membres d’un groupe, 

exprimant un imaginaire social. Ils sont simplificateurs et 

globales. 

Les stéréotypies ont trois niveaux de réalités : le 

langage (les expressions), la structure linéaire et 

configurationnelle des genres, les représentations 

idéologiques (ex : l’innocence des enfants, la bêtise des 

Belges, l’impérialisme des Américains). 

La stéréotypie a un caractère automatique, il souligne 

un trait fondamental distinctif, c’est un signe banal, 

prévisible, rebattu, usé et dénué de valeur, signe 
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intellectuellement faible. Sur le plan référentiel, c’est un 

signe injuste, discriminatoire. Dans un mot, stéréotypie c’est 

idée générale, une représentation statique. 

En transmettant des savoirs, les manuels scolaires 

proposent des représentations de la société. Ils peuvent 

véhiculer des représentations stéréotypes qui sont souvent à 

l’origine des discriminations. Par exemple dans le manuel 

pour la VI
ème

, première langue, édition Humanitas 

Educational, dès le commencement il y a des images avec 

des activités scolaires où sont représentés seulement ou 

presque des garçons (p. 9, p. 14, p. 20, etc.) comme si les 

filles seraient incapables d’apprendre ou de faire du sport, 

par exemple. C’est toujours l’image prédominante des 

garçons quand il s’agit des loisirs, par exemple, à la page 42 

ou à la page 43. Aussi à la page 54, dans le texte « Espace - 

livres » l’image masculine est prédominante. 

Même lorsqu’on fait des propositions pour lecture on 

offre aux élèves des exemples de livres qui ont sur la 

couverture des images avec des garçons ou d’autres 

personnages masculins, comme à la page 63, toujours dans 

le même manuel. 

Aux pages 64-65, où il y a un périple imaginaire 

dans l’histoire de la France, il n’y a aucune représentation 

féminine, bien qu’il y ait eu des personnalités historiques 

féminines aussi, par exemple Jeanne d’Arc. 

 Si on lit le texte « D’hier à demain »qui parle 

toujours de l’histoire de France on constate que seulement 

des rois, des chevaliers, des soldats sont mis en premier 

plan. 
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 C’est comme si ce manuel aurait été rédigé 

seulement pour des garçons. Ainsi, à la page 70, il y a une 

représentation masculine pour souligner l’idée de l’amitié. 

Alors, qu’est-ce qu’on pourrait conclure ? Que les filles ne 

peuvent pas lier d’amitiés. 

 Pour exprimer son intérêt, une opinion, ses 

préférences c’est toujours l’image masculine, qui 

prédomine, à la page numéro 82. C’est comme si on croirait 

que les filles sont incapables de faire de telles choses, 

qu’elles sont trop sottes et ignorantes pour jouer de la 

musique ou pour exprimer des préférences musicales. 

 A la page 91 il y a dix images avec des sport divers 

et c’est seulement dans deux d’entre elles qu’on peut voir 

des filles. 

 De même, à la page 92 il y a un texte sur les loisirs 

des jeunes d’où on peut tires la conclusion que les filles ne 

font qu’apprendre, tandis que les garçons savent faire toute 

sorte de sports, voyager, découvrir des gens, des sites, des 

traditions. Même la grande image qui accompagne le texte 

représente un garçon qui est équipé avec toute sorte d’objets 

sportifs. 

 En ce qui concerne les métiers, à la page 94 il y a 

seulement des images avec des métiers masculins. Il y a une 

seule exception, l’image avec la secrétaire. C’est comme si 

les femmes n’auraient accès à une gamme aussi large de 

métiers que les hommes. Ainsi on peut voir l’image de 

l’acteur, du boulanger, du chirurgien, du cuisinier, du 

policier, du vétérinaire, du maire, du facteur qui sont toutes 

représentées par des hommes. 
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 Pour exprimer les relations de famille les images des 

pages 96 et 97 surprennent toujours des garçons et un père. 

L’exception c’est la mère. Les exercices de ces pages sont 

prédominant axés sur les relations des enfants avec les 

pères, plutôt qu’avec les mères, d’où on pourrait conclure 

que l’autorité suprême dans la famille doit être détenue 

seulement par le père. 

 En conclusion, j’ai essayé de montrer dans mon 

ouvrage, qu’il y a même des stéréotypies des images dans 

les manuels scolaires et qu’elles peuvent influencer d’une 

manière négative les apprenants, en faisant des 

discriminations. 

 

EMPATIA ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN MESERIA DE, 

DASCĂL, 

Institutor: Bucică Liliana 

  Şc. Primară Dealul Viilor     

 Comuna Cătunele 

                                                                           Judeţul Gorj 

 

            Succesul său insuccesul şcolar se datorează într-o 

măsură determinantă cadrului didactic. Începând de la, 

primul contact, cu elevul, contact care este permanent 

reţinut de copil şi până în momentul despărţirii, tactul 

pedagogic al învăţătorului uşurează sau îngreunează 

procesul educativ. Nu trebuie să se uite că acest contact cu 

elevul nu are loc numai în clasă în timpul lecţiilor, ci îl 

urmăreşte pe învăţătorul său pretutindeni. 
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           Şcoală îi cere învăţătorului ceva din însuşirile unui 

artist, ale unui muzicant, îi pretinde să fie un bun povestitor, 

să aibă multă răbdare şi, mai presus decât toate, să iubească 

elevii asemenea unui adevărat părinte. 

           Că învăţător, am observat că un comportament 

empatic mai ridicat se manifestă acolo unde randamentul 

elevului este mai bun, unde satisfacţiile de ambele părţi sunt 

mai mari. Pe de altă parte, atunci când intervin dificultăţi de 

înţelegere şi asimilare din partea elevilor, iar consumul de 

energie şi tensiunea nervoasă a învăţătorului creşte, gradul 

de empatie este scăzut. Cu toate acestea, în ciuda 

numeroaselor semnale privind necesitatea revizuirii unor 

comportamente profesionale, practicile educaţionale 

continua să fie dominate de ideea autorităţii învăţătorului, 

care menţine monopolul asupra situaţiilor de vorbire, care 

controlează în mod exagerat opiniile vehiculate. În aceste 

condiţii persista câteva întrebări justificate: 

          - De ce se implica elevii atât de puţin în dialogul 

şcolar, deşi libertatea lor de manifestare şi exprimare a 

crescut simţitor? 

        - Ce se poate face pentru a-i ajuta pe elevi să se 

dezvolte liber, fără constrângeri? 

       - După ce criterii ar putea fi apreciat gradul de 

participare a elevilor la realizarea schimbului de idei şi 

competente? 
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            În general, se consideră că elevii se implică prea 

puţin sau deloc în dialogul şcolar din cauze care, uneori, 

sunt obiective, întemeiate, iar alteori subiective. 

    - Temperamentul elevilor 

    - Gradul de solicitare în realizarea sarcinilor şcolare 

   - Capacitatea stimulativă a învăţătorului şi a clasei de 

elevi 

    - Atractivitatea pe care o inspiră învăţătorul. 

             Multe dintre cauze privesc incapacitatea dascălului 

de a provoca interacţiuni dezirabile în rândul elevilor. 

             Dependentă de părinţi, înţelegerea lumii 

înconjurătoare sunt câteva dintre particularităţile psihicului 

infantil. Învăţătorii care rămân la distanţă de elevi nu 

realizează empatia, nu reuşesc să retrăiască universul psihic 

infantil. Lipsa de înţelegere a copilăriei poate fi pusă pe 

seama rigidităţii afective din partea educatorului. 

        Umorul, glumă de calitate, râsul sunt binevenite în 

orice activitate iniţiată de învăţător. Un învăţător empatic 

apelează la ele pentru că aşa se poate apropia de copil, îi 

poate, încălzi, sufletul şi înlătura unele bariere existente 

între cei doi: educator şi educat. 

        Copiilor le plac glumele care stârnesc imaginaţia şi 

care se folosesc într-un fel nou de lucrurile familiare, cum 

ar fi culori, plante, animale, obiecte: 



MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

32 

 

        - Ce culoare poţi să mănânci? (roşie) 

        - Ce parte a corpului face fructe? (păr) 

        - Ce întrebare poţi să bei? (ce ai?) 

           Învăţătorul trebuie să fie în primul rând un bun 

psihopedagog. Un dascăl ce nu e preocupat de astfel de 

probleme cade prada rutinei. 

Educatorul trebuie să-şi examineze stilul de comunicare 

atunci când simte că s-a întrerupt legătura cu elevul ori 

atunci când comunicarea este îngreunată. 

 

ŞCOALA VIITORULUI 

                                                             Prof. Albici Luminiţa

                                    Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 

       Într-o societate aflată într-o permanentă schimbare 

avem nevoie de modernitate în procesul de predare- învăţare 

pentru a forma elevul viitorului ce va fi –în concepţia lui 

Marshall McLuhan un explorator. Elevul viitorului va trebui 

să înveţe într-o şcoală a viitorului unde învăţarea va fi 

centrată pe elevii interesaţi de a procesa activ cunoştinţele, 

devenind responsabili pentru propriile progrese în educaţie. 

        Şcoala viitorului, în viziunea mea, presupune un sistem 

educaţional în care învăţarea este firească, în care elevul 

învaţă din plăcere, un curriculum şcolar ce pune accent mai 
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mult pe întrebări şi răspunsuri creative decât pe 

reproducerea unor informaţii primite de-a gata. Exigenţele 

elevului devin din ce în ce mai mari pentru că devine 

conştient de faptul că nu mai are un rol pasiv în procesul 

învăţării, că nu mai este un depozitar de cunoştinţe, deci un 

simplu obiect, ci beneficiar al actului didactic care 

integrează ceea ce învaţă în scheme cognitive proprii, 

diferite de ale celorlalţi. De aici, vine şi necesitatea 

implicării directe a elevului în construirea propriului traseu 

de învăţare, dar şi cea a stimulării la elevii a gândirii critice, 

a spiritului de cooperare şi competiţie. De altfel, rolul 

profesorului trebuie să fie altul şi anume: mediator, ghid, 

consilier, cercetător, creator, inovator. Toate acestea 

presupun o reconfigurare a procesului instructiv educativ 

(organizarea acestuia conform structurii Evocare- 

Realizarea sensului- Reflecţie) şi aplicarea strategiilor 

didactice interactive. Accentul pus pe activitatea pe grupe, 

pe metode interactive ca starburst, pălăriile gânditoare, 

frisco, harta conceptuală este esenţială într-un sistem 

educaţional modern care doreşte ca elevul să fie conştient 

de implicarea sa în actul de învăţare să-l responsabilizeze şi 

să-i stimuleze operaţiile gândirii, plăcerea de a învăţa prin 

forme aparent ludice, cooperante sau competitive.  

 În şcoala viitorului clasa este un spaţiu al dialogului şi 

al cooperării. Bazându-mă pe experienţa mea de predare am 

observat că şi reflecţiile elevilor pot surprinde prin 

profunzime, că şi elevii pot să ofere profesorilor şi elevilor 

de clasă gânduri, idei şi emoţii, îmbogăţindu-se astfel 

reciproc. Pe de altă parte, având în vedere învăţarea activă şi 

învăţământul centrat pe elev se va trece la o regândire a 
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rolurilor pe care profesorii şi elevii le au în cadrul 

dialogului: 

- Profesorul vorbeşte cât mai puţin posibil, rolul lui 

fiind de ghid şi mediator al problemelor puse în 

discuţie; 

- Profesorul facilitează şi structurează discuţia; 

- Majoritatea întrebărilor sunt puse de elevi; 

- La întrebările formulate de elevi răspund, în primul 

rând colegii; 

- Feed-backul se dă după consultarea opiniilor 

celorlalţi elevi(J.F. Almasi); 

Toate acestea pot fi completate cu alte câteva repere 

formulate astfel: 

- Activităţile desfăşurate implică toată clasa; 

- Profesorul se implică direct în activităţile 

desfăşurate de elevi; 

- Locurile elevilor nu sunt fixe şi dispunerea lor 

permite contactul vizual cu fiecare elev în parte; 

- Greşelile sunt înţelese ca parte a învăţării; 

- Informaţiile se comunică pe mai multe canale şi în 

moduri diferite; 

- Diversitatea opiniilor este acceptată, încurajată şi 

valorizată; 

         Şcoala viitorului presupune o orientare spre o formare 

interdisciplinară a personalităţii elevului. În învăţământul 

modern activităţile interdisciplinare se  impun ca o 

necesitate pentru a răspunde cerinţelor educaţionale ale 

societăţii educaţionale. ,,Interdisciplinaritatea este o formă a 

cooperării între discipline diferite cu privire la o 

problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă 
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decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai 

multor puncte de vedere.”(C. Cucoş, 1996) Activităţile 

interdisciplinare au un pronunţat caracter formativ. Ele 

contribuie la implicarea activă a elevilor în procesul de 

învăţare, la dezvoltarea gândirii creative a acestora, la 

dezvoltarea spiritului de echipă, la aplicarea în practică a 

noţiunilor dobândite în cadrul lecţiilor, la cultivarea 

diverselor aptitudini. În cadrul lecţiilor inter-

disciplinaritatea are multiple avantaje: - clarifică o temă 

făcând apel la mai multe discipline; - permite aplicarea 

noţiunilor în domenii diferite; - creează limbaje de a corela 

limbajele disciplinelor şcolare. În realizarea unor lecţii 

interdisciplinare, profesorul trebuie să dea dovadă de 

imaginaţie, măiestrie şi pricepere pentru a găsi conţinuturile 

comune disciplinelor de învăţământ în vederea atingerii 

obiectivelor propuse.  

  Şcoala viitorului presupune informatizarea, intervenţia 

noilor tehnologii. Există softuri educaţionale ce pot fi 

folosite în procesul de predare – învăţare, facilitând 

îndeplinirea scopurilor educaţionale. Pe de altă parte, 

utilizarea calculatorului în cadrul lecţiilor de predare –

învăţare face ca elevii să fie mult mai implicaţi, aceasta 

fiind  o metodă agreată de ei şi mult mai plăcută. Tabla 

clasică să fie înlocuită cu o tablă interactivă 

 Şcoala viitorului este o şcoală perfectă unde elevii 

învaţă din plăcere şi nu din obligaţie; unde elevii ar trebui să 

înveţe cum să obţină informaţia nu s-o primească fără s-o 

treacă prin propria lor gândire.  
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Practica pedagogică, modalitate de formare a competenţelor 

practice specifice carierei didactice (partea I) 

Prof. Pîrvan Daniela  

Școala Generală Nr. 1 Motru. 

 

Viitorul profesor care se formează în cadrul De-

partamentului de Pregătire a Personalului Didactic, trebuie 

să fie preocupat, pe de o parte, de cunoaşterea standardului 

naţional al profesiei de cadru didactic pentru faptul că 

trebuie respectate nevoile interne de formare profesională în 

domeniu, iar pe de altă parte, trebuie să fie preocupat de 

abilităţile şi competenţele considerate a fi definitorii pentru 

un profesor bun în general, calităţi esenţiale regăsite şi în 

actualul model al profesorului european. O consecinţă 

firească a acestui fapt este necesitatea creşterii calităţii 

procesului educaţional şi, în legătură cu această aspiraţie, 

îmbunătăţirea imaginii publice a profesiunii de cadru 

didactic. În cadrul DPPD-urilor practica pedagogică a 

studenţilor se organizează pe grupe şi subgrupe, în unităţi de 

învăţământ preuniversitar, preşcolar, primar, gimnazial, 
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liceal, vocaţional şi, după caz, de învăţământ special. 

Practica pedagogică se organizează în şcoli de aplicaţie, 

stabilite de comun acord cu Inspectoratele Şcolare, 

selecţionate dintre unităţile de învăţământ care pot oferi 

modele autentice de exercitare a profesiunii didactice sub 

aspect pedagogic, ştiinţific, didactic şi deontologic. 

Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele 

tipuri de activităţi:  

•  activităţi de cunoaştere generală a şcolii: observare şi de 

familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiv-educativ 

din unităţile de învăţământ; 

•   activităţi de cunoaştere şi consiliere a elevilor; 

• activităţi de planificare şi proiectare a activităţilor 

didactice şi a resurselor materiale; 

• activităţi didactice efective, constând în proiectarea, 

realizarea şi analiza lecţiilor asistate sau susţinute; 

• activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale 

managementului instituţiilor de învăţământ; 

• activităţi de cunoaştere a modalităţilor şi a problemelor 

specifice realizării de parteneriate şcoală-familie-

comunitate.  

 

Modul de construire a competenţelor : 

Psihologia învăţării şi-a pus dintotdeauna problema 

obiectivelor care trebuie atinse în procesul instruirii. La 

început, obiectivele erau formulate la modul general, fără a 

se face o legătura sistematică între calităţile intelectului care 

se doreau a fi formate şi conţinutul programelor şcolare. În 

ordine istorică, comportamentismului îi revine meritul de a 

fi atras atenţia asupra legăturii stricte care trebuie să existe 
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între obiectivele înscrise în programă şi testarea 

performanţelor atinse. Cu transformarea obiectivelor în ţinte 

riguroase ale procesului de instruire se trece, de fapt, de la 

didactica clasică la tehnologiile didactice. 

Două deschideri au fost explorate ulterior. Prima, cea a 

practicii didactice care a dus la apariţia taxonomiilor, iar a 

doua, care pornea de la recunoaşterea faptului că procesele 

intelectuale sunt reale şi testabile ducând astfel la ştiinţa 

cogniţiei. Iniţial, taxonomiile au urmărit o clasificare a 

scopurilor, mai exact o clasificare a comportamentelor, 

deoarece s-a constatat că aceste comportamente sunt foarte 

variate şi imposibil de catalogat în perspectiva pur 

behavioristă. Cea mai semnificativă clasificare formală a 

comportamentelor aparţine lui B. S. Bloom, care elaborează 

o întreagă teorie publicată în lucrarea „Taxonomiile 

obiectivelor pedagogice“ (1956). În concepţia lui Bloom, 

taxonomia este un sistem de clasificare a scopurilor, care 

respectă o regulă specială şi anume aceea a ordinii reale. 

Această ordine reală se traduce printr-o anumită ierarhie a 

scopurilor. Simplele comportamente ale celor care învaţă 

constituie baza unora de ordin mai înalt, iar acestea vor 

constitui, la rândul lor, temelia unora şi mai înalte. 

Pasul următor pe care l-a făcut didactica a fost găsirea 

modalităţilor de a atinge aceste obiective. Căile de atingere 

a obiectivelor au fost numite, ca şi analoagele lor din 

industrie, tehnologii. Astfel, au apărut tehnologii diverse, 

materializate în tipuri variate de auxiliare didactice şi 

manuale care, fiecare în parte, urmăresc să răspundă cât mai 

bine cerinţelor unei anumite norme de grup; dacă trecem 

dincolo de intenţiile taxonomiilor bloomiene această cale ne 
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duce la ideea unor tehnologii multiple care urmăresc 

atingerea aceloraşi obiective în condiţii de învăţare foarte 

diferite. În contextul evoluţiilor teoretice descrise anterior, 

necesitatea de a forma şi de a dezvolta competenţe prin 

procesul de învăţământ, este astăzi acceptată ca imperioasă 

în majoritatea sistemelor educaţionale. Problemele majore 

care apar ţin, pe de o parte, de modul de organizare şi 

definire a acestor competenţe pentru a putea fi descrise şi 

operaţionalizate, iar pe de altă parte, ţin de identificarea 

acelor modalităţi (tehnologii) care conduc la formarea în 

realitate a competenţelor descrise. 

Anticipând asfel, parţial, posibilitatea aplicării practice 

a acestor dezvoltări teoretice, curriculumul românesc la 

nivelul învăţământului liceal a fost structurat pe competenţe.  

 

Definirea competențelor : 

Definirea competenţele ca fiind ansambluri 

structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin 

învăţare care permit identificarea şi rezolvarea în contexte 

diverse a unor probleme caracteristice unui anumit 

domeniu. Competenţele generale se definesc pe obiect de 

studiu şi se formează pe durata învăţământului liceal; 

acestea au un grad ridicat de generalitate şi complexitate. 

Competenţele specifice se definesc pentru fiecare 

obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar, ele 

fiind deduse din competenţele generale şi constituie etape în 

dobândirea acestora. Astfel, s-au avut în vedere următoarele 

şase secvenţe care vizează structurarea operaţiilor mentale: 

percepţie, interiorizare primară, construire de structuri 
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mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă şi 

adaptare externă. 

Categoriilor de secvenţe prezentate anterior le 

corespund categorii de competenţe organizate în jurul 

câtorva nume definitorii, şi anume: 

1. Receptarea, care poate fi concretizată prin următoarele 

concepte operaţionale: identificarea de termeni, relaţii, 

procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea 

unor relaţii, conexiuni; nominalizarea unor concepte, relaţii, 

procese; culegerea de date din surse variate; definirea unor 

concepte. 

2. Prelucrarea primară (a datelor), care poate fi concretizată 

prin următoarele concepte operaţionale: compararea unor 

date, stabilirea unor relaţii; calcularea unor rezultate 

parţiale; clasificări de date; reprezentarea unor date; 

sortarea-discriminarea; investigarea, explorarea; 

experimentarea.  

3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin 

următoarele concepte operaţionale: reducerea la o schemă 

sau model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea datelor; 

remarcarea unor invarianţi; rezolvarea de probleme prin 

modelare şi algoritmizare.  

4. Exprimarea, care poate fi concretizată prin următoarele 

concepte operaţionale: descrierea unor stări, sisteme, 

procese, fenomene; generarea de idei, concepte, soluţii; 

argumentarea unor enunţuri; demonstrarea. 

5. Prelucrarea secundară (a rezultatelor), care poate fi 

concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 

compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii; 

calcularea, evaluarea unor rezultate; interpretarea 
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rezultatelor; analiza de situaţii; elaborarea de strategii; 

relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între 

reprezentare şi obiect. 

6. Transferul, care poate fi concretizat prin următoarele 

concepte operaţionale: aplicarea; generalizarea şi 

particularizarea; integrarea; verificarea; optimizarea; 

transpunerea; negocierea; realizarea de conexiuni complexe; 

adaptarea şi adecvarea la context. În continuare, vom pune 

în relaţie competenţele generale, categoriile de activităţi 

vizate prin activitatea de practică pedagogică şi 

competenţele specifice . Scopul acestei relaţii este de a-l 

ajuta pe studentul practicant să conştientizeze cu mai multă 

uşurinţă succesele pe care le realizează pe parcursul 

stagiului de practică pedagogică sau, dimpotrivă, 

dificultăţile pe care le întâmpină în diferite împrejurări. 

  

 

 

 

 

 

                                                         

 

Casa de Cultura a Municipiului Motru 
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PEŞTERA MUIERILOR 

 

Busuioc Cristian Ionuț 

  

Peştera Muierilor, spendid monument al naturii, este 

situată geografic în Depresiunea Getică a Olteniei. 

Traversând calcarele jurasice-neocomiene ale râului 

Galben.. Numele de Peştera Muierilor, aşa cum au denumit-

o vechii locuitori ai comunei Baia de Fier, provine din 

faptul că, în timpuri străvechi, bântuite de războaie pe când 

bărbaţii plecau la luptă împotriva celor care le încălcau tara, 

femeile şi copii se ascundeau în această peşteră, 

transformată în adăpost bine apărat şi nedescoperit de către 

năvălitori.  

 

 
Harta peșterii 

http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuierih.jpg
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Galeriile rezultate ca urmare a carstificării calcarelor 

datorită apei înfiltrate din râul Galbenul, de-a lungul liniei 

de fractură NNV spre SSE însumează o lungime de 

aproximativ 3600 m şi sunt dispuse 4 niveluri de 

carstificare. Nivelul inferior subîmpărţit în două sectoare: 

nordic (1500 m) şi sudic (880 m) prezintă importanţa 

ştiinţifică, constituind rezervaţia speologică şi fiind 

inaccesibil turiştilor.  

Etajul superior situat la 40 m altitudine fata de 

talvegul văii se compune dintr-o galerie orizontală lungă de 

573 m, electrificata şi amenajata pentru vizitare. 

 În gura nordică de acces ajungem după aproape 20 

m într-o zonă în care abundă stalactite care căptuşesc 

plafonul alcătuind sub lucirea reflectoarelor o masă 

compactă de ţurţuri. Sub tavanul împodobit se ridica 

majestuoasă o formaţiune stalagnitică ale cărei reliefuri par 

veritabile tuburi de orgă.  

O colonie de lilieci pendulează în Cupola de 17 m 

înălţime emiţând un sunet asemenea unui clopoţel de argint, 

sunet care e ritmat de picăturile de apă. Spre est, după 

numeroşi bolovani, se strecoară o rază de soare ce pătrunde 

prin gura estică a peşterii, gură ce se deschide în versantul 

abrupt al Cheilor Galbenului.  

În galeria principală electrificată ce se continua spre 

sud varietatea coloanelor stalagmitice care atinse cu un corp 

dur emit sunete asemănătoare unei orgi electronice. La 

câţiva metri, într-o sală înaltă şi largă se află reconstituit 

scheletul unui Ursus spelaeus. 
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 La câţiva paşi podeaua este presărată cu numeroase 

bazinete uneori pline cu apa, mai ales primăvara. Această 

zonă poartă numele de Bazinele Mari.  

La câţiva zeci de metri într-o sală spaţioasă o formaţiune 

stalagmitică îmbrăcată parcă în mantie orientală. Aici 

stalagmite 

 Uriaşe, cruste parietale, domuri, concreţiuni de tavan 

iau forme ciudate motiv pentru care au fost numite: 

Cadana, Moș Crăciun, Dropia, Domul Mare, Uliul Rănit 
etc.  

     

Imagini din peşteră  

 

Coloniile de lilieci adaugă plafonului cenuşiu al 

peşterii numeroase pete negre. În afara de speciile de lilieci 

- Myotis sp. Miniopterus sp. și Rhinolophus sp. - fauna 

cavernicolă acestei peșteri se compune din miriapode, 

pseudoscorpioni, păianjeni şi numeroase alte nevertebrate 

inferioare.  

Pentru a se putea admira Valul Muierii se trece 

printr-o galerie îngustă, cu o galerie de calcită cu falduri 

fără egal, care este preludiul frumuseţilor naturale din Sala 

Perlelor..  

http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuieri1.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuieri2.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuieri3.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuieri4.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_pmuieri5.jpg
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În ultima scară metalică ne abatem lateral în Sala 

Musteriană, unde arheologii și paleontologii au scos la 

lumina zilei numeroase obiecte de cultură, dovezi 

permanente a omului aici cu multe mii de ani înaintea erei 

noastre.  

    
Revenind la galeria superioară, într-o boltă ce 

acoperă o sala mare, vizitatorul zăreşte un horn ce comunică 

cu exteriorul, horn căruia localnicii îi spun Coșul Peșterii, 

probabil în amintirea vremurilor când focul ardea in 

mijlocul acestei săli. Ieşind prin gura sudică a peşterii 

coborârea până la albia râului Galben se face pe o cărare 

betonată, străjuită cu balustrada de susţinere.  

 

Castelul Bran 

                                             Tudor Maria                                           
Cls. A 5-a E 

                                    Şcoala Gen. Nr. 1 Motru 

 Situat la 30 km de Braşov, între Munții Bucegi şi 

Piatra Craiului, Castelul Bran este un important monument 

http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_muierii21.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_muierii22.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_muierii23.jpg
http://www.ici.ro/romania/tourism/images/no_muierii24.jpg


MAGAZIN CRITIC                             Nr.  37 

46 

 

național și punct de reper al turismului din Romania, 

datorită atât frumuseţii lui, a peisajului, cât și a legendei 

contelui Dracula, al cărui spirit bântuie încă aceste locuri 

străvechi. Prima atestare documentară a Castelului Bran o 

reprezintă actul emis la 19 noiembrie 1377 de Ludovic I 

d'Anjou prin care brașovenii primeau privilegiul de a 

construi Cetatea "cu munca și cheltuiala lor proprie" ... În 

schimb, regele confirma subordonarea a 13 localități față de 

Cetate. Conducerea Cetății Bran era încredințată unui 

castelan, care avea și atribuții jurisdicționale, iar garnizoana 

permanentă era compusă din arcași și balistari. Între anii 

1419-1424, Cetatea revine în posesia lui Sigismund.  

 

La sfârşitul secolului al XV-lea 

Cetatea Bran este subordonată 

autorităţii comitetului secuilor, 

răspunzător de apărarea sud-

estului Transilvaniei, iar din 

timpul lui Iancu de Hunedoara trece sub conducerea 

voievodatului Transilvaniei. De-a lungul vremii Cetatea 

Bran și-a îndeplinit cu prisosinţă rolul de apărător împotriva 

invaziei turceşti.  

 Felicitări tuturor participanților la 

concursul interjudețean de istorie din februarie 2012 

organizat în Mun. Motru, sprijinit și de redacția 

acestei reviste. 
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La 1 Decembrie 1920 Consiliul orăşenesc al oraşului 

Braşov donează Castelul Bran Reginei Maria a României 

Mari, ca semn de recunoştinţă faţă de contribuţia sa la 

înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.  

Între anii 1920-1927 Castelul Bran a fost restaurat sub 

conducerea arhitectului Curţii Regale, Carol Liman, care îl 

transformă într-o frumoasă reşedinţa de vară, înconjurată de 

parc, cu alei de promenadă, lac, fântâni, terase de popas, 

construind şi Casa de ceai. În anul 1938 Regina Maria lasă 

prin testament Castelul Bran, cu întreg domeniul, fiicei sale 

Principesa Ileana, care-l stăpâneşte până în 1948. 

După expulzarea din ţară a familiei regale, în anul 

1948, Castelul Bran a intrat în proprietatea statului român, 

rămânând o perioadă abandonat şi devastat. Din 1956, 

parţial amenajat, Castelul a fost deschis ca muzeu de istorie 

şi arta feudală. Fiind într-o stare avansată de degradare, în 

anul 1987 Castelul intra în restaurare, lucrare terminată în 

linii mari în 1993. Definitivarea organizării muzeistice se va 

face după noi criterii, rezultat al cercetărilor din ultimii ani. 

www.wikipedia.com                               www.viaromania.eu                

www.romanianmonasteries.org 

http://www.wikipedia.com/
http://www.viaromania.eu/
http://www.romanianmonasteries.org/
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PARTENERI TURCI PE MELEAGURI 

GORJENE 

                            

 Proiectul, Edu Eco dincolo de retorică, derulat în 

perioada 1.08.2010-31.07.2012 şi cofinanţat de Comisia 

Europeană prin Programul Sectorial Comenius Regio are la 

baza 2 regiuni: Gorj-ROMANIA şi Mus-TURCIA. 

Instituţiile implicate au primit îndrumări cu privire la 

practicile de învăţare eficienta în aer liber şi dezvoltarea 
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activităţilor menite să ofere abilităţi de învăţare 

experienţială. 

          Scopul acestui proiect este de a susţine o nouă 

abordare a actului educaţional prin dezvoltarea de noi 

practice pedagogice. Voi enumera câteva probleme cu care 

se confrunta cadrele didactice în procesul educaţional, 

abordate în cadrul proiectului: 

- Programa supraîncărcată a disciplinelor şcolare, care nu 

mai lasă loc şi pentru dezvoltarea de materiale/instrumente 

de lucru pentru activităţi de învăţare experimentală; 

 - Accentul programelor şcolare pe transmiterea de 

informaţii prin predarea la clasă şi nu pe transmiterea de 

informaţii prin activităţi cu caracter practic în aer liber; 

 - Lipsa, de cele mai multe ori, a dimensiunii practice-

aplicative în cadrul proiectării orelor de curs; 

 - Absenţa unei echipe care să colaboreze la nivel de şcoală 

pentru a realiza materiale şi instrumente de lucru care să 

promoveze activităţile în aer liber; 

- Lipsa cooperării şcolii cu autoritatea locală şi slabă 

implicare a acesteia în susţinerea calităţii actului educativ. 

Parteneri romani: 

- Consiliul local Cătunele; 

- Școala Generală, “Mazilu Vipie Gheorghe” din comună 

Cătunele, sat Valea Mănăstirii; 

- Școala Primară, Învăţător Nicolae Caranda, situată în 

comună Glogova, sat Glogova, structură a Şcolii Generale, 

Profesor Nicolae Caranda, Glogova. 

Parteneri turci: 

- Inspectoratul local de educaţie din Mus; 

- Școala Primară Tevfik Sirri Gur Ilkogretim Okulu; 
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- Inspectoratul Local pt. Agricultură şi Afaceri Rurale; 

- Fundatia Tema. 

Echipa de proiect din România este alcătuită din: 

- Caranda Gheorghita-Sc. Primară, Inv. Caranda Nicolae, 

Glogova; 

- Bucica Liliana-Eleonora –Sc. Primara Dealul Viilor; 

- Vălean Mariana-Cristina-Sc. Generală Mazilu Vipie 

Gheorghe; 

- Bran Daniela –Lorena-Sc. Generală Mazilu Vipie 

Gheorghe; 

- Răducan Mioara -Corina-Sc. Generală Mazilu Vipie 

Gheorghe; 

- Bobic Aurelia - Primaria Cătunele; 

- Cilibiu Laura – Primaria Cătunele; 

- Sfirlogea Ciprian - Organizația Naţională Cercetaşii 

României. 

Până în prezent au avut loc 2 mobilităţi în Turcia şi 2 

în România. Partenerii turci au vizitat toate şcolile 

partenere, s-au discutat problemele ecologice ale 

comunităţii. Tot în cadrul acestui proiect am participat la 

cursuri ca de exemplu, “Învăţare experienţială, Iniţiere în 

limba engleză”. S-a discutat pe baza celor trei forme ale 

educaţiei: formale, nonformale, informale. 

În perioada 24.09.2011-29.09.2011 a avut loc a doua 

mobilitate a proiectului în România, având ca obiective 

evaluarea intermediară a proiectului, elaborarea unui plan 

de lucru comun pe manual, „Instrument de învăţare 

experienţială”, conferinţa „Metode de stimulare a 

creativităţii elevilor”. S-au purtat discuţii despre realizarea 

manualului comun. S-a prezentat şi distribuit broşura, 
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Studiu de caz” despre flora şi fauna zonei Cătunele.      

Referitor la diseminarea acestor activităţi am discutat în 

cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor la Şcoala Primară 

Glogova şi am împărţit broşuri despre flora şi fauna zonei 

Cătunele.  

Partenerii turci au fost încântaţi de spaţiile verzi, curate 

vizitate în România. S-au prezentat activităţi folositoare 

privind creativitatea elevului, învăţând fiecare din 

experienţa celorlalţi, s-au realizat punţi de legătură între 

membrii proiectului, s-a observat că există asemănări între 

cele două educaţii şi ca învăţarea activa este importantă în 

educaţie. 

Ca şi partener în acest proiect, școala doreşte să acorde 

atenţia cuvenită mediului înconjurător şi să conştientizeze 

comunitatea locală cu privire la necesitatea de avea un 

mediu curat şi sănătos. Acest proiect reprezintă o 

oportunitate deosebită de a învăţa noi metode şi strategii de 

învăţare, de a cunoaşte alte culturi europene. 

INV. CARANDA GHEORGHIȚA 

ŞCOALA PRIMARĂ ,,INV. NICOLAE 

CARANDA”GLOGOVA-GORJ 

  “Ionuț”, fostul cântăreț bisericesc și 

profesor al Comunei Cătunele transmite 

salutări și veșnice recunoștințe Primăriei, 

Parohiei și Școlii primare, “leagănul formării 

sale profesionale.”   
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O lucrare care sfidează principiile ideologice ale 

regimurilor democratice și totalitare printr-o abordare 

teoretică și practică a unei istorii ascunse.  

Din motive financiare publicarea ei a fost amânată 

pentru primăvara anului 2012.  
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ȘI TOTUȘI, ISTORIA SE REPETĂ… 

 
Mi-e cu neputinţǎ sǎ cred cǎ Romania nu este capabilǎ 

sǎ iasǎ din impasul economic şi infrastructural în care se 

aflǎ. Se vede prea bine lipsa de profesionalism cu care se 

camufleazǎ evaziunile fiscale compensate de o inflaţie 

nejustificatǎ. Alta este problema românilor şi anume teama 

inutilǎ a cetatenilor pentru sustinerea unor drepturi esentiale 

oricǎrui regim politic inclusiv cel comunist. La aceasta se 

adaugǎ interesul personal şi inegalitatea în drepturi creatǎ de 

lumea capitalistǎ, motive care definesc lipsa de solidaritate 

a romanilor în solutionarea problemelor existente. Nu 

cumva acesta este regimul politic totalitar care împiedicǎ 

pacifist declanşarea unui puci, menit sǎ opţinǎ adevarata 

egalitate în drepturi?  Nu cumva democraţia românilor este 

mai degrabǎ un neo-comunist european? Nu pun astfel de 

întrebari în ideea de a mi se rǎspunde afirmativ la ele, ci de 

a mǎ convinge de ce în Romania de mai bine de 21 ani nu se 

respectǎ constituţia deşi ea este conceputǎ dupǎ tiparele 

celei democratice eupopene? Mai rǎmâne o singurǎ 

explicaţie. Aceastǎ uniune este creatǎ pentru aceleaşi state 

superputeri de altadatǎ,  celalate urmând a fi sateliţi necesari 

întreţinerii acestora. Cu alte cuvinte ceea ce nu au reuşit 

razboaiele sǎ opţinǎ în mii de ani, reuşesc acum prin 

semnǎturi, oligarhii europei. Şi dacǎ este vorba despre 

libertate a presei sau a informaţiei conform constituţiei 

democratice,  nu înţeleg ce cautǎ acum cenzura  specificǎ 

regimului totalitar dupǎ 20 de ani de la revoluţie? Sǎ înţeleg 

cǎ P.S.D-ul nu este altceva decât o mascǎ a totalitarismului 

dinastic sau „laptele bǎtut al comunismului.”  
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 „Stiţi ce vor social-democraţii? Sǎ facǎ şi bine, dacǎ 

se poate, dar sǎ nu facǎ ce trebuie. Social-democraţia e 

anticamera comunismului. Numai cǎ, dacǎ prin social-

democraţie s-a intrat în comunism, nu se poate ieşi din 

comunism tot pe-acolo. E ca o uşǎ care se poate deschide 

numai dintr-o parte. Social-democraţii n-au forţa activǎ de 

luptǎ. Pǎi n-au guvernat Germania social-democraţii? Drept 

care au fǎcut pe ei!”
4
 (Petre Ţuţea, Cugetǎri memorabile).  

  Îmi aduc aminte de cuvintele unui mare politolog 

Alfred Bulai, care provocat fiind de unul dintre studenţi la 

un curs pe tema politicii deficitare româneşti rǎspunde 

evaziv: „Să ne ferească Dumezeu de ziua în care politicienii 

să se înţeleagă între ei.” Oare n-ar trebui sǎ credem acum, 

cǎ aceastǎ crizǎ economocǎ este rezultatul unor carteluri de 

tipul celor francmasonice concepute la nivel mondial? 

Acesta este rezultatul luptelor eroilor naţionali pentru aşa 

numitele drepturi constituţionale într-un stat democratic? 

Am înţeles, trǎim într-o ţarǎ blestematǎ cu lideri infami şi 

lipsiţi de cele mai elementare sentimente umanoide. Şi ştiţi 

de ce? Pentru cǎ „nu există nici o societate în care regulile 

să fie automatizat respectate”,
5
 mai ales că ţara care îşi 

omoară conducătorul este urgisitǎ pânǎ la al şaptelea 

neam... 

 

 
 

                                                 
4
 Petre Ţuţea, Cugetǎri memorabile... 

5
 GERGES BALANDIER, Antropologie Politicǎ, ED.”Amarcord” ORADEA 

1998, pag 111 
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"Luaţi o jumătate de afirmare a unui ziar opozant şi 

amestecaţi-o bine cu jumătate de dezminţire a unuia 

guvernamental - iată o reţetă adeseori bună pentru a afla 

adevărul" - I. L. Caragiale 
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