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Monografia Localităţii Boiu (judeţul Mureş)

prof. Ion Eugen Sârbu
Liceul Tehnologic Nr.2, Sighișoara

Lucrarea „Monografia localităţii Boiu”, apărută la Casa de Editură Mureşul, 2010, se vrea a fi un
studiu obiectiv al localităţii Boiu, judeţul Mureş, sub aspect istoric, demografic, economic şi al vieţii
tradiţionale. Nu avem pretenţia ca demersul nostru să fi epuizat toate aspectele ce merită cercetate din
viaţa satului Boiu, însă nici nu ne-am propus acest lucru. Oportunitatea unui asemenea studiu monografic
vine din necesitatea de a scoate la lumină informaţii şi aspecte pe care lucrările de sinteză nu le pot
cuprinde. Studiile monografice, în general, pot contribui la construirea unei imagini mai obiective şi mai
corecte a realităţilor locale.
În cazul satului Boiu, un asemenea demers era necesar pentru a veni să completeze alte lucrări cu
caracter monografic care existau până acum.
Prima încercare de cercetare istorico-folclorică datează din perioada interbelică şi a fost scrisă de
învăţătorul Nicolae Zamfir. Lucrarea acestuia, „Monografia comunei Boiu” (manuscris, 1932, păstrat la
parohia ortodoxă), cuprinde câteva referinţe istorice, descrierea fizică, populaţia şi aspecte folclorice.
Informaţiile se bazează pe câteva documente ale bisericii şi alte date statistice ale vremii, însă sursa
principală este istoria orală a faptelor mărturisite. Această lucrare ne-a fost de un real folos pentru a ne
forma o imagine asupra oamenilor şi locului din perioada interbelică.
O altă abordare de dată mai recentă a localităţii Boiu, este lucrarea domnului Marcu Mihail
Deleanu, fiu al satului, prozator şi filolog stabilit la Reşiţa. Cartea sa, „Memorial Istoric şi
Etnolingvistic”, apărută în 2003, se vrea a fi, după cum însuşi autorul spune, „o cercetare obiectivă şi în
aceeaşi măsură o mărturisire subiectivă, un memorial ….”. Lucrarea amintită conţine şi importante
repere istorice ale localităţii dar tratează în special, într-un mod profesionist şi obiectiv, aspectele
etnolingvistice. Reperele istorice precum şi referirile la diferite instituţii se bazează pe unele trimiteri
documentare, însă o pondere importantă o reprezintă istoria orală, memoria colectivă, precum şi propria
mărturisire.
Noutatea esenţială a lucrării de faţă este faptul că scoate la lumină o serie de informaţii
documentare cu referire la localitatea Boiu, dar şi Ţopa, necunoscute până acum: documente
administrative din perioada secolelor XVIII-XX, documente ale Bisericii Reformate din secolele XIXXX, documente ale Bisericii Ortodoxe în perioada secolelor XVIII-XX şi documente ale instituţiilor de
învăţământ. Pentru perioada secolelor XIV-XVI de un real folos ne-a fost cercetarea fostului preot
reformat din Boiu, Biro Istvan, care a scos la lumină, din arhivele Bisericii Catolice şi Bisericii
Reformate, documente care menţionează sau care privesc în mod direct Boiu Mare (Nagy Bun). În
completarea informaţiilor am folosit şi date statistice contemporane oferite de Primăria Comunei Albeşti,
Dispensarul Veterinar din Albeşti, Şcoala Generală Boiu, Institutul Naţional de Statistică Târgu Mureş
etc. În unele cazuri, în tratarea unor subiecte privind viaţa tradiţională, am recurs la memoria colectivă şi
la istoria orală. Considerăm că demersul nostru este de un real folos pentru cei ce vor să cunoască trecutul
şi prezentul satului, dar în mod special poate fi util generaţiilor de elevi ai şcolii din Boiu, care sunt datori
să-şi cunoască istoria locului în care trăiesc.
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Boiu, aşezare rurală din cadrul jud. Mureş, locuită în majoritate de români, este atestată
documentar la 20 octombrie 1301. În documentul din 1301, redactat de Capitlul Bisericii Sfântului
Arhanghel Mihail din Alba Iulia, moşia Bwn (Boiu) este menţionată în contextul unui schimb de moşii
între voievodul Ladislau Kan (1295-1315) şi un anume comite Nicolae, fiul lui Dees. Cele mai vechi
urme de locuire la Boiu sunt amintite încă din epoca bronzului. În lucrările de specialitate sunt amintite
câteva aşezări şi descoperiri izolate datînd din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada
dacică.
În legătură cu originea numelui, există mai multe ipoteze şi nici una nu este considerată certă. În
aceste condiţii noi nu putem afirma cu siguranţă care este originea toponimului Boiu, deşi originea
pecenegă este considerată mai plauzibilă. Boiu poate fi încadrat în rândul toponimelor turanice
(pecenego-cumane) databile în secolul al XII-lea şi susţine că avem aici un posibil grup de populaţie
turanică în secolele XII-XIII, asimilat de populaţia românească. Totodată de aici se înţelege că aşezarea
era locuită înainte de venirea maghiarilor. Documentele medievale nu ne oferă informaţii despre
originea celor ce locuiau pe acest hotar.
Ştim, cu siguranţă, că în secolul al XVIII-lea populaţia majoritară era reprezentată de români.
După ultimul recensământ (2002) Boiu are o populaţie de 1522 locuitori, dintre care: români (44,28%),
maghiari (25,03%) şi ţigani (30,42%). În perioada interbelică şi în anii ΄60-΄70 ai secolului trecut, s-a
manifestat o creştere a populaţiei, însă colectivizarea a determinat o deplasare a populaţiei tinere spre
centrele urbane, în special spre Sighişoara, dar şi spre Târgu-Mureş, Braşov etc., ducînd la o scădere a
populaţiei. După anii nouăzeci, această scădere a populaţiei a continuat atât din cauza diminuării
natalităţii, cât şi a migraţiei la oraş, la care se adaugă plecarea în alte ţări (în general în Germania, Italia,
Spania). Acest fenomen este specific pentru majoritatea localităţilor din mediul rural pentru perioada la
care ne referim. Nefiind locuit de o populaţie săsească, Boiu nu a cunoscut mişcări masive de populaţie
după 1990, cu excepţia unor plecări la muncă sau definitive în alte ţări europene.

Din secolul al XVI-lea şi până în la
sfârşitul secolului al XIX-lea, Boiu a
fost domeniu nobiliar al renumitei

La cumpăna secolelor XVI-XVII, Farkas Bethlen, urmaş al lui Balasz, a început să înalţe curţile
familiei de pe malurile Târnavei Mari. Familia Bethlen de la Boiu era înrudită cu cei ce deţineau
domeniul de la Criş şi erau dintr-o ramură paralelă cu familia viitorului principe al Transilvaniei,
Gabriel Bethlen (1613-1629).
Se pare că în perioada în care bethlenii au pus stăpânire pe domeniul de la Boiu, în sat au fost
făcute ceva colonizări. Nu ştim exact despre ce fel de populaţie este vorba, dar după unele informaţii
credem că ar putea fi vorba de maghiari. De remarcat este faptul că unii dintre nobilii născuţi în castelul
de la Boiu, de pe malul Târnavei Mari, au făcut o importantă carieră politică în secolele XVII şi XVIII.
Aici ar fi de menţionat: Ioan Betheln (1613-1678) o figură marcantă a istoriei Transilvaniei din secolul
al XVII-lea, ajuns cancelar al Transilvaniei şi Nicolae Bethlen (fiul lui Ioan Bethlen), care în 1690 a fost
negociator al Diplomei Leopoldine, în 1691 cancelar al principatului, iar în 1696 conte al imperiului.
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Aceştia, pe lângă activitatea politică, s-au remarcat şi printr-o importantă operă istorică şi
memorialistică, remarcată şi de marele istoric Nicolae Iorga. Ceea ce poate fi regretabil este faptul că
fosta proprietate a acestora, castelul de pe malul Târnavei Mari, a fost lăsat în paragină, astăzi fiind o
ruină. Despre statutul social al boienilor ştim că până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost
iobagi (atât românii cât şi maghiarii). Revoluţia de la 1848 a determinat o schimbare de politică a
habsburgilor, astfel că în 1853 a fost desfiinţată iobăgia în întreg imperiul, fapt ce a avut efecte şi asupra
locuitorilor din Boiu.
Cel mai apropiat centru urban este şi a fost oraşul Sighişoara, însă administrativ Boiu nu a avut
legături cu acesta decât începînd cu perioada interbelică, când făcea parte din judeţul Târnava Mare. Se
poate considera că Boiu a fost un sat de margine în cadrul organizărilor administrative până în secolul
XX. În cadrul comitatului Târnava, se afla la marginea sud-estică a acestuia, departe de centrele
administrative Cetatea de Baltă şi Târnăveni. Reforma administrativă din perioada dualistă a lăsat Boiu
tot la marginea unităţii administrative din care făcea parte (comitatul Târnava Mică - 1876). Drumul
până la Târnăveni (centru administrativ) sau Dumbrăveni (centru de plasă) era anevoios şi lung. Statutul
de iobagi al ţăranilor până în a doua jumătate a secolului XIX a fost o piedică în dezvoltarea economică
şi a legăturilor comerciale. Până în anul 1968 Boiu a fost comună. A făcut parte din cadrul Judeţului
Târnava Mică până în 1925, Judeţul Târnava Mare (1925-1950), Regiunea Sibiu (1950-1952), Regiunea
Braşov (1952-1968), iar din 1968 din cadrul Judeţului Mureş. După desfiinţare comunei, satul Boiu a
fost arondat noii comune Albeşti.
Prin poziţionarea sa geografică, Boiu a fost ocolit de-a lungul timpului de principalele drumuri
comerciale, dar şi de dezvoltarea ulterioară a infrastructurii. Din aceste considerente putem spune că la
Boiu nu s-au dezvoltat alte domenii de activitate, în afară de agricultură. Totuşi şoseaua principală
(Drumul European E 60) şi calea ferată trec la o distanţă de 3 Km sud de localitate. Subordonarea
administrativă faţă de Sighişoara începînd cu anul 1925, construirea podului peste Târnavă (1943),
pietruirea drumului ce leagă comuna de şoseaua principală, introducerea gazului şi a electricităţii au
oferit perspective favorabile dezvoltării localităţii. După 1990 şi până astăzi viaţa economică gravitează
tot în jurul aceluiaşi centru urban. Sub aspectul vieţii tradiţionale, ultimele decenii au adus schimbări
importante.
Colectivizarea şi migraţia forţei de muncă la oraş a dus la „lăsarea” unor obiceiuri tradiţionale
legate de viaţa comunităţii (portul naţional, jocul de duminică şi
în zilele de sărbătoare, şezătorile, etc.). O „slujbă la oraş” a
reprezentat un câştig sigur şi a oferit posibilitatea cumpărării unor
lucruri care până atunci erau produse, aproape exclusiv, în casă.
Ca urmare a contactului cu lumea urbană locuinţa a suferit
transformări considerabile; foarte puţine locuinţe mai păstrează
elemente de mobilier vechi. Colectivizarea a avut un impact
negativ asupra vieţii tradiţionale, însă considerăm că indiferent de
sistemul politic şi social, maşina tot înlocuia carul tras de vaci,
electricitate lampa cu gaz, iar cămaşa modernă din comerţ pe cea
de cânepă produsă în casă (…) şi exemplele pot continua. Instituţiile în jurul cărora gravita viaţa
culturală şi spirituală a celor două comunităţi etnice importante de la Boiu – românii şi maghiarii – au
fost Şcoala şi Biserica. Cel puţin teoretic, acestea sunt la fel de importante şi astăzi, însă şi-au diminuat,
într-o anumită măsură, în percepţia localnicilor, simbolistica de altădată.
În cap. ANEXE am grupat o serie de informaţii care vin să completeze sau să întărească veridicitatea celor
afirmate pe parcursul paginilor anterioare. În anexa – 28, numită „Boiu în imagini” se pot vedea fotografii mai
vechi sau mai noi ale satului, dar şi ale locuitorilor săi.
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Cartea - izvor nesecat de informaţie şi satisfacţii pentru orice vârstă

prof. învăț. primar SILVIA ZAHARIA
Şc. Gen. „Radu Popa”, Sighişoara

Nevoile umane din primele clipe ale vieţii sunt hrana, căldura, protecţia, afecţiunea, lumina.
Vorbele blânde ale mamei deschid căi nevăzute ale comunicării, care îmbracă forma gânguritului
stângaci al bebeluşului. Urmează primii paşi prin casă, primii paşi în viaţa de şcolar. De la acest prag se
intră în fascinanta lume a cărţilor. Ele vor deveni mijloace de joacă prin activitatea de colorat, vor fi
răsfoite pentru frumuseţea imaginilor despre lucruri minunate. Din ele vor fi citite copiilor poezii,
poveşti, basme. Copilul va îndrăgi cărţile pentru că-i vor rezolva curiozităţi şi-l vor amuza, îl vor capta cu
faptele expuse. Crescând, va avea mai multe întrebări, va cauta răspunsuri, interesul cunoaşterii şi
imaginaţia vor înregistra ritmuri galopante. Va observa că părinţii au tot felul de preocupări importante,
iar el trebuie să înveţe să se descurce şi singur, pentru a pătrunde în captivanta lume a cărţilor!
« Libertatea de a citi, de a primi o educaţie, de a avea acces la alte culturi îndepărtate şi noi descoperiri
este un drept fundamental » ( Irina Bokova).
Cea mai mare parte a cunoştintelor noastre provine din cărţi. Nu există astăzi domeniu de activitate
care să nu solicite oamenii la un efort de împrospătare şi îmbogăţire a cunoştinţelor, tehnice,
profesionale, ceea ce se înfăptuieşte prin instrucţie. Dar baza instrucţiei o constituie cartea. Acumularea
de cunoştinţe prin cercetarea cărţilor presupune priceperea de a le decodifica, de a le descifra, cu alte
cuvinte de a le citi.
Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o activitate de
îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un text literar, când va
renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind un act gratuit,
produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi
exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea ce te reprezintă. Un lucru important este şi calitatea cărţilor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de
sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiintifice, dând naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale. Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului nostru cultural,
continuând să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind la îndestularea culturală a
umanităţii. Dezvoltarea impetuoasă a ştiintei şi tehnicii contemporane este rodul creativităţii lui homo
libri, a omului stăpân pe Galaxia Gutemberg, domeniul cunoaşterii aplicate, prin care omul intră în faza
tehnologică a progresului. În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a timpului liber, a
reorientat atenţia către mediul on-line, către televiziune sau către presa scrisă. Astfel, în special tinerii şi
mai ales copiii au fost îndepărtaţi de minunata lume a cărţilor. Toate aceste poveşti au fost date uitării şi
elevii au pierdut obiceiul de a citi.
Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, pe care nu trebuie să-l
considerăm un simplu „sac” de cunoştinte, ci un factor activ şi creator în procesul propriu de învăţare şi
formare, educatorul şi părintele trebuie să ştie că „tot ce e mai frumos este, mai presus de orice, rezultatul
unui calcul exact”(Charles Baudlaire).
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Este o realitate astăzi că mijloacele de comunicare în masă pot exercita o mare influenţă negativă,
pot ajuta la o involuţie a principiilor, a normelor de viaţă, în general a civilizaţiei, pot frâna procesul
intelectual şi cultural al omului sau a unei societăţi. Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării
lecturii elevilor se impune o colaborare strânsă între şcoală şi familie. Este necesar să se ia în discuţie
problema lecturii elevilor şi să se scoată în evidenţă imensul ei rol în formarea personalităţii copilului, să
se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a
le dezvolta interesul pentru lectură.
Lectura cărţilor este un proces complex, care se însuşeşte treptat, într-o perioadă de timp relativ
îndelungată, începând cu primele săptămâni ale perioadei de şcolarizare, când se învaţă literele
alfabetului şi continuând apoi cu exersarea deprinderilor de a citi curent, corect, conştient şi expresiv.
Privit în sine, actul lecturii este o operaţie psiho- fiziologică, care constă în transpoziţia simultană a unor
semne din registrul vizual, imprimate într-o pagină, în semnificaţii mintale. Se consideră pe deplin
formată deprinderea de a citi, când transpoziţia se realizează în tăcere.
În clasa I elevul va desluşi taina cititului, cheie cu care va pătrunde pe tărâmul cunoaşterii. O
frumoasă lecţie din abecedar este cea cu titlul „ O casă a cărţilor”, a cărei valoare se poate completa cu o
vizită la o librărie, unde copiilor li se explică lucruri interesante. Multitudinea şi varietatea cărţilor
frumos colorate îi transpune într-o fermecătoare lume şi le va stimula interesul cu care să revină în acest
loc mirific însoţiţi de părinţi sau singuri, pentru a cumpăra sau pentru a afla noutăţi despre ultimele
apariţii editoriale. După învăţarea alfabetului şi dobândirea deprinderilor de citit, am insistat pe
importanţa lecturii suplimentare în preocupările şcolarului.
Le-am explicat elevilor despre rolul lecturii şi al cărţilor, care îi sensibilizează, le dezvoltă
imaginaţia, gândirea, gustul estetic, vocabularul. Cărţile oferă modele de
conduită, le dezvoltă simţul critic, îi informează, le îmbogăţeşte cultura. Din
cărti vor citi legende şi povestiri istorice, poezii despre plante, animale şi
faptele oamenilor, vor afla lucruri minunate despre personalităţile marcante
ale poporului nostru, univers, planetă, alte popoare, despre tradiţii, obiceiuri,
sărbători, grădinărit, gătit, condus şi altele. Cel mai sigur şi sincer prieten e
cartea. Dacă vrei, te încântă cu descoperirile ei, îţi dă o mai largă vedere, te
întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai găseşti atâtea foloase, o fire mai lăudabilă , o
veselie mai neschimbătoare atât de tăcută?
Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi
înşine. Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul cu
sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru muritor sau,
potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de amurg a unei umanităţi în
care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă.
“ Lectura nu devine plăcere decât dacă intră în joc creativitatea, decât dacă textul ne oferă şansa de a
ne pune aptitudinile la încercare” (Wolfgang Iser). Ea implică dialogul cu textul, în care elevii fac
predicţii, îşi pun întrebari şi încearcă să răspundă la ele, parafrazează, îşi imaginează, fac deducţii, integrează noile elemente în cadrul schemelor proprii despre lume şi viaţă, despre cunoaştere, citesc si recitesc textul, fac pause de gândire. La explorarea textului literar elevilor trebuie să li e permită să speculeze, să creeze, să afirme diferite lucruri. Când elevii înţeleg că acest comportament este acceptabil, că ei
îşi pot împărtăşi convingerile în legătură cu mesajul textului, se angajează mai activ în analiza critică.
Frumuseţea textului literar autentic, fie că este narativ sau descriptiv trebuie să speculeze trăirile
adevărate ale copilului. Atitudinea elevilor faţă de mesajul artistic trebuie să fie deschisă, comprehensivă, exploratoare, iar receptarea trebuie să se sprijine pe angajarea acestui spaţiu de libertăţi bazat pe
interpretări personale, creatoare.
5

Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul şcolarizării. Este necesar să-l apropiem pe copil, în
mod conştient de universul cărţii. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „ o călătorie prin
suflete, gânduri şi frumuseţi” ( Mihail Sadoveanu ).
Elevul trbuie sa citească: textele din manual, lecturi suplimentare.
Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, trebuie apelat la o metodă ce
urmează calea parcursă de citirorul cu experienţă atunci când citeşte. Această metodă este lectura
explicativă. Ea este o îmbinare a lecturii (a cititului) cu explicaţiile necesare împreună ducând la
înţelegerea mesajului textului. Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea
mesajului textului sunt următoarele: citirea integrală a textului, citirea pe fragmente şi analiza acestora,
întocmirea planului de idei a textului, conversaţia generalizatoare, reproducerea textului pe baza planului,
citirea de încheiere.
Din clasa a II-a, am îndrumat elevii să împrumute cărţi de la biblioteca şcolii şi a oraşului, locuri pe
care le-am vizitat cu mare interes. La avizierul clasei , încă de la începutul anului şcolar , s-a afişat lista
cu lecturile suplimentare recomandate. Periodic, elevii care au parcurs lectura unei cărţi, au prezentat în
faţa colegilor pe scurt conţinutul cărţii. Unii elevi au adresat întrebări pe marginea celor expuse, iar
învăţătorul a făcut aprecierile cuvenite, consemnând datele despre cititor într-un caiet de evidenţă destinat
acestui aspect.
Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul
pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Contribuie într-o măsură
însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la
dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor estetice.
În clasa a III-a, în vederea popularizării şcolarilor harnici am conceput împreună cu elevii „ Calendarul
cititorilor!”. Fiecare elev avea o pagină personală ce cuprindea datele de naştere, un desen reprezentativ
lunii sau anotimpului în care s-a născut. Sub desen, apăreau înşiruite şi înregistrate cronologic cărţile,
basmele, poveştile sau poeziile citite. Nimic nu se trecea în calendar fără dovada vie a prezentării lecturii
în faţa clasei! La sfârşitul anului şcolar au fost evidenţiaţi şi premiaţi cititorii din top.
Un rol deosebit în stimularea curiozităţii şi interesului pentru lectură al elevilor îl poate avea
înfiinţarea bibliotecii clasei, care se îmbogăţeşte prin cărţile aduse de elevi. Rolul de bibliotecar poate fi
îndeplinit, pe rând, de elevii care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură. Am considerat că elevii
pot să alcătuiască singuri fişele de autor. Pentru aceasta am întocmit în clasă împreună cu ei fişa pentru
poetul Mihai Eminescu în care am trecut date biografice şi aspecte din opera lui. Le- am cerut să
întocmească fişe pentru scriitorii Emil Gârleanu şi George Topîrceanu şi să le pună în plicuri pe care să
scrie numele autorului. Au căutat date despre aceşti autori, iar unii au xeroxat chiar portretul scriitorului şi
l-au lipit pe plic. Cei care nu au avut suficiente date au colaborat cu colegii astfel că au reuşit să-şi facă
fişa. Notaţiile le-au făcut după următorul plan pe care l-am dat: Denumirea lecturii (poeziei, basmului,
povestirii), Autorul, Conţinutul ( pe scurt), Personaje, Expresii deosebite, Citate.
Cunoştinţele elevilor din clasa a IV-a, puterea lor de înţelegere mi-au permis alt fel de precizări şi
exigenţe, cum ar fi atenţionarea privind înţelegerea ideilor dintr-un text, care implică:
Concentrarea atenţiei pentru a citi corect şi a sesiza exact sensul enunţurilor:
• Întărirea voinţei,pentru a nu ceda oboselii;
• Interes deosebit pentru descoperirea unor lucruri necunoscute anterior.
Toate acestea reprezinta condiţii obligatorii pentru ca înţelegerea unui text să fie deplină, dar nu
sunt singurele. Totodată, pentru înţelegerea textului este nevoie ca cititorul să aibă o serie de cunoştinţe
anterioare, să şi le amintească imediat şi să le raporteze la ceea ce citeşte. Un cititor interesat să pătrundă
sensul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, nu trece mai departe când dă peste pasaje pe care nu le-a înţeles.
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El caută în dicţionare, enciclopedii, sau consultă pe alţii în legătură cu sensul cuvintelor
necunoscute, şi numai după ce le-a înţeles, merge mai departe. În timpul lecturii cititorul gândeşte fără
înterupere, îşi aminteşte ceea ce a învăţat până atunci, compară vechile cunoştinte cu cele asimilate acum,
descoperă ceea ce este comun şi ceea ce este propriu numai textului nou, sintetizează ceea ce citeşte,
judecă valoarea lucrării parcurse, calităţile ei, apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu nu ia plăcut, l-a indispus, plictisit, revoltat.
Este foarte important ca elevul să conştientizeze faptul că în lectură nu viteza contează, ci
înţelegerea justă şi deplină a textului, memorarea fidelă a elementelor esenţiale, capacitatea de
reproducere a lor ori de câte ori este nevoie. Când cititorul caută să pătrundă înţelesul fiecărui cuvânt, al
fiecărei fraze, să descopere profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el face o lectură activă. Cel care „
aleargă” cu ochii pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să pătrundă sensul şi valoarea lor, întreprinde
o lectură superficială. Scriitorul francez Jules Payot combate cu înverşunare acest fel de lectură: ” la mulţi
copii se dezvoltă o manie stranie: devorarea cărţilor. Niciodată nu se opresc pentru a înţelege, niciodată
nu se înteabă dacă este adevărat ceea ce citesc. Ei gonesc în lectură ca maniacii vitezei pe o şosea; cititorii
pasivi ( cei ce recunosc semnele, dar şi sensul cuvintelor) înghit paginile cum înghit automobiliştii
kilometri”. Cititorii grăbiţi n-au timp să guste frumuseţea unei povestiri, să-şi imagineze minunate locuri
din ţinuturi îndepărtate, să lase fantezia să zboare, refăcând în mintea lor amintirile fermecătoare,
momentele palpitante, să trăiască împreună cu eroii povestirilor, bucuria sau tristeţea, dezamăgirea sau
speranţa.
Atunci cand o carte ne-a plăcut sau ne-a interesat mult, o putem reciti după o vreme. Este suficient
să ni se amintească doar câteva din datele mai importante, pentru ca memoria noastră să reactualizeze
impresiile legate de prima lectură. Funcţia de a ajuta memoria o îndeplinesc notele de lectură. Am încercat
să-i deprind pe elevi cu modul de a-şi alcătui caietele de lectură (clasele II-IV) .
Un impact pozitiv l-au constituit participările elevilor la concursurile de creaţie literară, unde şi-au
valorificat potenţialul creativ, au devenit încrezatori în forţele proprii, şi-au sporit consideraţia faţa de
carte şi implicaţiile valoroase ale acesteia în dezvoltarea personalităţii lor. Exemplific printr-un acrostih cu
tema „ cartea”:
Cer senin fără nori,
Aer proaspăt cu balsam de flori,
Râu cristalin cu murmur spumegat,
Te-am descoperit şi îndrăgit,
Eşti comoara de dorit
Aici, acum şi-n orice veac!
O potrivită ocazie pentru elogierea acestei neasemuite comori va fi ziua de 23 aprilie , când vom
sărbători şi noi Ziua Internationala a Cărţii. Vor fi invitati părinţii şi ne vom desfaşura activitatea artistică
într-o librărie din oraş. Sârguinţa micilor recitatori va fi recompensată cu frumoase cărţi, adecvate vârstei,
cumpărate ca dar din partea celor dragi.
Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei dileme: ce
va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma pergamentului sau
a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de suportul cărţilor, putem
spune împreună cu Miron Costin că "nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului,
decât cititul cărţilor".
Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei
cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de ani,
par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori
de câte ori vrei.
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Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l
repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai
înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te
face să te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza
trainică a culturii noastre. Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii
şi subordonate vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice.
Cartea « ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi » (Mihail Sadoveanu).
« Poate că nu cele mai mari fericiri le poţi găsi într-o carte, dar în mod sigur de cele mai mari nefericiri
te poţi apăra citind. Poţi supravieţui oricărei încercări dacă ai de partea ta cuvântul aşezat în rând nobil.
Pentru ca acesta este adevărul: cartea ne face puternici. Cartea ne face nemuritori » (Alice Năstase Buciuţa).
De la mic la mare, de la tânăr la vârstnic, toţi beneficiarii dreptului de a citi , putem înmănunchea
cuvintele de recunostinţă pentru beneficiile cărţii, în buchetul nemuritoarelor versuri:
« Carte frumoasă cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită ;
Eşti ca o floare anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis »
(Tudor Arghezi, Ex libris)
Bibliografie :
1. Constantin Cucoş- Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi , 2006, pag. 76
2. Constantin Parfene- Compoziţiile în şcoală, E.D.P. Bucureşti,1980, pag.69-70
3. Aurica Pulbere, Adriana Kacso - Învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti,
2003,pag 26
4. Muşata Bocoş, Cristian Stan, Eugenia Someşan- Strategii didactice activizante în învăţământul
preşcolar şi școlar , Colecţia Ştiinţele Educaţiei,Cluj-Napoca, 2008, pag.23
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Chimia - prietena mea

Prof. Daniela Cîmpean
Liceul Teore c Gheorghe Marinescu,Tg. Mureș

Totul a început din dorinţa de a potoli într-o oarecare măsură curiozitatea unor elevi permanent
preocupaţi a amesteca pe ascuns substanţele de pe mesele laboratorului de chimie, doar-doar se va
întâmpla ceva spectaculos, colorat, exploziv sau
cu vreun miros mai deosebit. Orice profesor de
chimie ar putea spune că toţi elevii cad pradă
aceleiaşi “vrăji”când văd o eprubetă şi două sticle cu reactivi. Deci, până aici, nimic deosebit.
Partea frumoasă începe de-abia acum, pentru că,
aceiaşi elevi veneau cu drag şi necondiţionat în
laboratorul de chimie în pauze, după ore, în
zilele lor libere, ori de câte ori aveam nevoie de
ajutorul lor, chiar dacă era vorba doar de spălatul eprubetelor sau de etichetatul sticuţelor de reactivi. Aşa
a apărut motivaţia, prima scânteie şi prima idee: din dorinţa de a răsplăti dedicaţia acestor tineri minunaţi
cu ceva mai special, mai altfel, mai interesant decât în manuale, mai spectaculos decât la o oră obişnuită.
Începuturile au fost stângace, dar a trebuit să ne “maturizăm” rapid, pentru ca a venit prima oră deschisă
unde erau invitaţi toţi profesorii de chimie din oraş şi trebuia sa fim ….BUNI! Şi am fost: i-am încântat
pe cei prezenţi cu flăcări colorate, cu iarna captată în borcan şi cu scânteiuţe de Crăciun. Au urmat apoi
alte ore deschise, la care am avut ca invitaţi profesori din oraşul nostru, dar şi din Republica Moldova,
elevi din Cristeşti, dar şi din Franţa.
Ca o paranteză, emoţiile dinaintea orei deschise cu elevii din Franţa şi cu profesorii lor au fost la fel de
mari ca şi orgoliul nostru de a ieşi onorabil din această încercare.
“Orgoliu”poate e prea mult spus, poate era, mai degrabă, dorinţa de a demonstra unor străini că şcoala
românească este una de calitate, că elevii români sunt cel puţin la fel de educaţi ca şi cei din vestul Europei. Ca atare, ora s-a ţinut în limba franceză, iar experimentele realizate de elevii mei, precum şi atitudinea lor prietenească, deschisă şi comunicativă i-au încântat la culme pe musafiri. “Lovitura de graţie” îi
aştepta la ieşirea din laborator unde era amenajată o mini-expoziţie de produse cosmetice produse în cadrul cercului de chimie. Am văzut în ochii elevilor francezi şi în cei ai profesorilor lor încântare, admiraţie, curiozitate şi interes, au inceput să vorbească toţi deodată, în limba lor rapidă şi vioaie, din care nam mai înţeles nimic, noroc cu privirile lor care spuneau tot ce trebuia şi anume, că scopul nostru a fost
atins. Îi mulţumesc pe această cale d-nei profesoare Ana Cifu pentru facilitarea conversaţiei în momentele ( destul de multe) în care nu mai puteam face faţă ritmului rapid franţuzesc.
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O (deja) tradiţie care s-a născut din acest cerc de chimie este
expoziţia de produse cosmetice bio. Am dorit să aducem cercului
de chimie o notă de util, de modern, şi nu în ultimul rând, era interesantă o apropiere a activităţii noastre de specificul sanitar al
liceului şi al şcolii postliceale. Promovarea şi obtinerea unor produse de îngrijire absolut naturale a fost o soluţie care s-a bucurat
de la început de succes, mai ales în rândul elevilor. Am “ieşit pe
piaţă”cu săpunurile naturale , destinate îngrijirii tenului şi
corpului, cu sarea de baie cu diferite arome şi cu bombele de baie care-i încântă
pe copiii de toate vârstele.
Am făcut o încercare de promovare a acestei expoziţii prin participarea la sesiunea de referate
“Chimia – prieten sau duşman” cu un referat intitulat simplu “Săpunuri naturale”. A fost o încercare
încununată de un succes la care nici nu visam: PREMIUL I pe ţară.
La faza naţională, fetele noastre au uimit asistenţa, nu doar prin prezentarea lor strălucită, dar şi
prin siguranţa cu care au răspuns întrebărilor juriului, siguranţă dată de faptul că au participat efectiv
la prepararea produselor prezentate.
La fiecare expoziţie am depus eforturi deosebite pentru a diversifica paleta de oferte. Am început să producem balsamuri de buze aromate, alifii de plante, after-shave din extracte de plante şi
deodorante necancerigene. O preocupare permanentă este aceea de a îmbunătăţi calitatea şi aspectul
comercial al produselor. O altă preocupare este aceea de a educa şi de a informa elevii în privinţa
avantajelor utilizării unor produse naturale, dar şi a pericolelor ce ne pândesc în cosmeticele industriale, promovate agresiv, cu reclame strălucitoare.
Elevii care au generat “scânteia” şi-au deschis aripile pentru a cuceri alte orizonturi, mai înalte,
mai apropiate de împlinirea lor umană. Au lăsat ştacheta unor boboci care dau semne că au puterea,
dorinţa şi energia de a păstra scânteia şi de a o duce, împreună ,
la un nivel mai înalt, mai apropiat de finalitate.
Ce finalitate se doreşte a avea acest cerc de chimie?
Bineînţeles, trezirea interesului elevilor pentru studiul chimiei,
dar nu numai atât! Deprinderea unor tehnici practice de mânuire a ustensilelor şi a
reactivilor de laborator,
dobândirea unor noţiuni
de preparare a cosmeticelor sau a unor detergenţi
“homemade”, dar şi o educaţie în domeniul naturalului , ecologicului, al reciclării unor materiale şi al pericolelor risipei,
poluării,sau a utilizării excesive a produselor industriale, sunt
tot atâtea scopuri pe care şi le propune cercul de chimie.
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Kányádi Sándor versei az Unirea Főgimnáziumban

Póra Annamária tanítónő
A 14 harmadikos diák az Európa Gimnáziumból, a Bolyai Farkas Líceumból, a Művészeti
Líceumból a szervező iskolában, az Unirea Főgimnáziumban csillogtatta meg szavalási képességeit
február 18-án, szombaton. Ugyanezen a napon került sor megyeszerte a körzeti versmondó versenyek
megszervezésére, így Szovátán a 2-es Általános Iskolában, Régenben a Ceuşianu Gimnáziumban,
Dicsőben a Traian Gimnáziumban, továbbá Sármáson, Héjjasfalván, Jobbágytelkén, Karácsonyfalván;
Marosvásárhelyen pedig a Nicolae Bălcescu, a F. Schiller és G. Coşbuc Gimnáziumokban. A megyei
szakaszt a M. Viteazul Gimnázium válalta fel, és április 3-án bonyolította le.
A versmondó versenyek körzeti
szakaszát megelőzte az osztály- szakasz,
ahova osztályonként 2 vagy 3 gyerek
érkezhetett. A körzeti szakaszok tervezése
és szervezése a tanítók módszertani
közösségének feladata volt, sajátos
forgatókönyv alapján.
Az Egyesülés Főgimnáziumban a tél
témakörében
Kányádi
Sándor
megzenésített
versével,
találós
kérdésekkel,
keresztrejtvénnyel
és
élménypedagógiai játékokkal próbálta a
kisdiákok délelőttjét értékesebbé tenni
Rupics Zsuzsánna és Zongor Judit
tanítónő.
Minden szavalat után felkerült egy hópehely a csupasz tájra, így a téli tájkép gyönyörűvé vált a
délelőtt végére.
Az öttagú zsűri (Farkas Enikő, Kádár Noémi, Székely Irénke, Szász Gyöngyvér és Gábor
Lizetta) feladata az idén sem volt könnyű. Lírai vers és mesés vers műfajokban figyelniük kellett a
diákok hibátlan szövegismeretére, tiszta, helyes beszédére, az előadásmód és arcjáték összhangjára, a
szemkontaktus létezésére, a megfelelő hanghordozásra és hangerőre, a
vers hangulatának,
zeneiségének érzékeltetésére, a levegővel való helyes gazdálkodásra, a szöveg logikai szüneteinek
betartására, a szavalás időtartamára. Az elmondott vers kizárólag magyar költő verse lehetett. A
kisdiákok gyakran választották Kányádi Sándor verseit: Az elveszett követ, A kecske című versek az
idén sem hiányoztak az előadott versek sorából. Az előadók csak nehezítették a zsűri feladatát, hiszen
minden gyerek becsületesen készült a versenyre. A felkészítő tanítók alapos munkája látható és
hallható volt minden egyes szavalatban, hiszen egy gyerek sem akadt el szavalás közben, előadásuk
legjobb tudásukat tükrözte.
Hosszas és alapos egyezkedés után a zsűri továbbküldte a megyei szakaszra Sebesi Hannát és
Kelemen Katalin-Borostyánt ( Somlay Melinda diákjait a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból).
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Majláth Krisztina III. helyezést, (Kopacz Enikő diákjai az Európa Gimnáziumból), dicséretet
pedig Máthé Kriszta-Andrea, Béres Vince (Borka Katalin diákjai az Európa Gimnáziumból), Simon
Andrea Csilla (Szilvszter Júlia diákja a Művészeti Líceumból) és Simonfi Blanka (Rupics Zsuzsánna
diákja az Unirea Nemzeti Kollégiumból) kapott
A harmadikosok a szavalatok élményével meggazdagodva, emléklap kíséretében, szerény
ajándékkal a tarsolyában és – reméljük- kellemesen eltöltött délelőtt emlékével térhettek haza.
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Violenţa în şcoală
„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a
ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării
între toate persoanele angrenate în actul
educaţional.”
Dardel Jaouadi

prof. Konta Reghina
Școala Gimnazială Sânpaul

Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului educaţional
desfăşurat într-un cadru instituţionalizat.
Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane.
Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări generalizate
privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali, responsabili de
găsirea unor soluţii, dar şi mobilizarea corpului social pentru luarea de poziţie, implicarea şi
participarea la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social.
Fiind un fenomen complex, violenţa are determinări psihologice, sociale, culturale, economice,
lucru evident atunci când luăm în considerare amploarea formelor ei de manifestare şi inter-relaţiile pe
care le presupune.
Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. În Europa, dezbaterile
privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat o dezvoltare continuă,
cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică, în urma unei întâlniri a experţilor,
organizată de Comisia Europeană în 1997.
Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind astfel la conştientizarea
şi creşterea interesului public faţă de violenţa tinerilor şi implicit, cea şcolară.
Şcoala nu mai este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, necorelat cu dinamica socială,
neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea, în general. Ea este o parte
integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a
tinerilor privesc întreaga societate. Şcoala trebuie văzută ca un forum al socializării, un spaţiu
transparent, deschis lumii exterioare, ale cărei tensiuni le asimilează şi devenind chiar un spaţiu de
manifestare a violenţei.
Astfel, violenţa şcolară este o formă a violenţei cotidiene şi o problemă globală.
Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, manifestându-se şi în trecut, în spaţiul autonom al
şcolii.
În zilele noastre, şcoala, ca instituţie, este mai transparentă. În contextul cultural şi politic
european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii,
liber de conflicte şi de manifestări ale violenţei sociale.
Violenţa în şcoli nu este un fenomen social nou, astăzi fiind mai vizibil datorită mediei. În vechea
Europă, în şcoli domnea brutalitatea, tolerată pentru disciplinarea elevilor. Însă, o dată cu evoluţia
societăţii umane, în cursul istoriei, a apărut un nou tip de personalitate, caracterizat prin creşterea
controlului afectelor şi descreşterea impulsivităţii – forme superioare de control de sine.
În ziua de azi e important să avem o nouă imagine asupra copilăriei şi, bineînteles, asupra
metodelor de educare a copiilor. Violenţa împotriva copilului nu mai este tolerată. Trebuie apărat
interesul copilului pentru a-i asigura dezvoltarea în cele mai bune condiţii, iar răul tratament al
copilului este interzis prin lege (ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, derâderea, umilirea, pedepse
corporale etc.).
Definirea violenţei şcolare este un proces continuu.
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Una dintre definiţiile mai cuprinzătoare este cea a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, după care
violenţa înseamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei
persoane, contra altuia sau contra unui grup, unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să
antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni.”
Contextul de aplicare al definiţiei poate fi acela al şcolii, la nivelul relaţiilor educatori-elevi, elevi
-elevi.
Promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenţei şcolare.
Violenţa poate lua diverse forme: pedeapsă fizică, restricţie fizică, constrângere solitară şi orice
formă de izolare, obligaţie de a purta o vestimentaţie distinctivă, restricţii alimentare, restricţii sau
refuzul de a avea contact cu membrii familiei sau cu prietenii, abuzul verbal, sarcasmul. De asemenea,
putem cuprinde tot aici, comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, bruscare,
împingere, lovire, rănire, comportament ce intră sub incidenţa legii (viol, furt, vandalism etc.), ofensă
adusă cadrului didactic, comportament şcolar inadecvat.
VIOLENŢA ESTE PREZENTĂ ÎN PESTE 75%

ŞCOLI DIN

ROMÂNIA!!!!!

Formele de manifestare ale violenţei în şcoală sunt: violenţa între elevi (are cea mai mare
pondere în cazurile de violenţă şcolară), violenţa elevilor faţă de profesori, violenţa profesorilor faţă de
elevi.
În cazul violenţei între elevi, constatăm că această manifestare este specifică îndeosebi vârstei
adolescentine. Principalele cauze ale acestei forme de violenţă sunt reprezentate de mediul familial,
unde pot avea loc astfel de incidente, societatea în ansamblu agresivă, strada şi grupurile stradale, mass
-media. În cazul distribuţiei pe genuri, constatăm că băieţii sunt mai violenţi decât fetele, violenţele lor
luând chiar forme mai grave decât cele ale fetelor, care prezintă forme mai tolerabile. Cauzele şi
motivaţiile acestor manifestări comportamentale la această vârstă sunt afirmarea masculinităţii, pentru
status într-un grup, pentru rivalitate la băieţi,iar concurenţa pentru note, apărarea unor relaţii de
prietenie în cazul fetelor. Cel mai des, această formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai
frecvent fiind întâlnite violenţa verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice.
Violenţa elevilor faţă de profesori este, din păcate, o realitate în şcolile din România. Se
manifestă astfel: comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor (absenteism, fugă, acte
de indisciplină la ore, ignorarea cadrelor didactice, agresiune verbală şi nonverbală, refuzul îndeplinirii
sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori), comportamente violente evidente (injurii, loviri,
jigniri). Cele mai frecvente sunt absenteismul şi indisciplina.
Un alt aspect important în analiza vieţii şcolare, cu implicaţii asupra elevului şi calităţii activităţii
educaţionale, este violenţa profesorilor faţă de elevi. Cel mai adesea se manifestă prin atitudini ironice
ale profesorilor faţă de elevi, evaluare neobietivă, agresiune nonverbală, ignorare, excludere de la ore,
injurii, jigniri, lovire (în ordine descrescătoare a frecvenţei cazurilor). Prezenţa acestei forme de
violenţă este mai redusă decât în celelalte cazuri.
Nu de puţine ori au fost semnalate şi cazuri de violenţă ale părinţilor în spaţiul şcolii, aceştia
având manifestări neadecvate faţă de profesori (ironii, discuţii aprinse, ţipete, agresivitate fizică) sau
faţă de colegii propriilor copii.
Violenţa există şi în jurul şcolii, caz în care elevi sau persoane din afara şcolii au rolul de dealeri,
solicită taxe protecţie.
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Alte forme în acest caz sunt fumatul, agresiunile fizice şi chiar sexuale.
Aşa cum rezultă din analizarea formelor de violenţă şcolară, cauzele care duc la astfel de
manifestări sunt caracteristici individuale, determinanţi socio-familiali şi de mediu şcolar: violenţa în
familie; condiţii economice; mediul instabil familial; lipsa stimei de sine; mass-media; sistemul legal
permisiv (în unele ţări); alienarea (îndepărtarea faţă de societate); discriminări de orice natură.
În altă ordine de idei, putem vorbi despre: factori individuali - hiperactivitate, atitudini
antisociale, tutun, alcool, droguri, nivel redus de dezvoltare intelectuală, lipsa autocontrolului; factori
de relaţionare: autoritate/indiferenţă în familie, anturaj (prieteni cu obiceiuri rele); factori comunitari
(periferii); factori societali: social, cultural, dominaţia bărbaţilor, cultura redusă etc.
Comportamentul inadecvat al cadrelor didactice rezultă din: provocări ale elevilor; insuficienta
dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice – deficienţe de comunicare cu elevii; lipsa competenţelor
de management al clasei; insuficienta pregătire psiho-pedagogică; nivelul scăzut de motivaţie al
cadrelor didactice pentru ceea ce fac; stres, oboseală; lipsa vocaţiei; lipsa continuităţii în activitatea
unor cadre didactice la aceeaşi clasă (dificultăţi pentru elevi).
Nu de puţine ori, poliţia este solicitată să intervină în cazuri de violenţă şcolară. Poliţia consideră
cauze ale violenţei şcolare mediul familial, cel şcolar, televiziunea. Identificarea acestor cazuri de către
poliţie se face pe baza reclamaţilor. Poliţia a fost solicitată să intervină în cazul violenţei şcolare între
elevi, elevi şi persoane din afara şcolii, elevi şi profesori, vandalism.
Din experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă, desprindem faptul că
strategiile antiviolenţă care implică elevii dau rezultate.
Principalele măsuri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în
prevenirea violenţei este foarte important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele violenţei;
implicare elevilor în prevenirea violenţei propriu-zisă: acţiuni de conştientizare de către elevi a
efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organizarea de întâlniri cu autorităţi din poliţie,
întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), programe de formare a cadrelor didactice
(managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu probleme, elaborarea de materiale informative
pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări psihologice.
Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste cazuri, de obicei sunt
sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare în faţa clasei/consiliului profesoral; mustrare scrisă;
eliminare de la cursuri pentru o perioada; exmatriculare; amenzi, activităţi extracurriculare.
Asistenţa celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în cauză, discuţii cu un
consilier şcolar.
Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare importanţă în demersul educativ, iar mediul şcolar
trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări ale activităţii didactice, astfel încât ambianţa
educaţională din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării elevilor.
Unul dintre factorii care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc în acest mediu este
violenţa şcolară. Dardel Jaouadi spune: lupta împotriva violenţei şcolare are ca rezultat ameliorarea
relaţiilor şi a comunicării între persoanele implicate în activitatea educaţională. Acest lucru este
esenţial pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca scop formarea de personalităţi
armonioase, active şi creatoare, în concordanţă cu cerinţele individuale şi sociale.
Bibliografie:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, „Violenţa în şcoală”, Bucureşti, 2005 (document PDF);
Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003
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Politica retoricii și retorica politicii.
Discursuri europene ȋn campania prezidențială

prof. dr. Filip Maria - Anca
Liceul Tehnologic Nr. 2, Sighișoara

O societate este de neimaginat în absenţa discursului politic, ceea ce justifică interesul ştiinţific
arătat acestui tip de discurs de către cercetători din domenii variate, inclusiv din sfera lingvisticii.
Desigur, categoria „discursului politic” este una deosebit de largă, în funcţie de accepţia dată celor doi
termeni ai sintagmei, dar cu siguranţă una dintre variantele sale definitorii de manifestare – în cadrul
statelor democratice care sunt organizate sub formă de republică –, este discursul de campanie
electorală prezidenţială.
Ivită în urma unei stricte curiozităţi personale privind sensul pe care îl poate primi propusa
deviză a Uniunii Europene – In Varietate Concordia, teza de doctorat cu titlul Politica retoricii și
retorica politicii. Discursuri europene ȋn campania prezidențială, (susținută public ȋn septembrie
2012, ȋn cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București, coordonator prof. univ. dr. Rodica
Zafiu), a căutat să identifice natura raportului care se stabileşte între retorică şi politică în cazul
discursurilor (politice) europene.
Pentru a se putea realiza o analiză contrastivă care să dea seama de posibilele diferenţe sau
asemănări între discursurile politice din diferite ţări membre ale Uniunii, trebuia însă evitată arena
europarlamentară. Comparaţia relativ simplu de realizat se arăta a fi aceea dintre discursurile
candidaţilor la funcţia de preşedinte de stat, dar era o aparenţă, diferenţele de natură politică şi juridică
nepermiţând orice abordare. Numitorul comun al statelor europene care permit susţinerea unor
campanii electorale cu miză prezidenţială este reprezentat, desigur, de forma de guvernământ şi de
sistemul politic. De aceea s-a procedat la selectarea unor mostre de discurs electoral din ţări în care
şeful de stat este desemnat prin vot universal. Din cauze subiective (propria cetăţenie, accesibilitatea
lingvistică) şi obiective (caracterul reprezentativ al unor state), atenţia noastră a fost atrasă de discursul
de campanie electorală prezidenţială susţinut în trei state din Uniunea Europeană: România (2009),
Austria (2010) şi Franţa (2012) – în ordinea cronologică a campaniilor electorate avute în vedere.
Două dintre aceste state pot fi considerate exemple ilustrative pentru un anumit tip de
mentalitate, de organizare statală şi devenire istorică: Franţa – prin excelenţă un model istoric
republican, respectiv Austria – stat federal, de orientare saxonă. Acestora li se adaugă în analiza
noastră România, un stat cu o democraţie post-comunistă, reprezentativ din acest punct de vedere
pentru categoria statelor est-europene dar, în acelaşi timp, un caz special datorită premiselor istorice
care au impus în perioada interbelică o formă socio-culturală mixtă, de orientare francezo-germană, de
regăsit în Constituţia post-decembristă.
În delimitarea corpusului s-a plecat de la date determinate obiectiv şi subiectiv. Astfel, în urma
analizei comparative a materialelor disponibile public (sub formă de transcrieri sau de înregistrări
video) privind campania electorală pentru fiecare din cele trei state în parte, s-a remarcat
eterogenitatea discursurilor apreciabile ca fiind electorale.
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Un criteriu de clasificare a fost identificat ȋn chiar necesitatea legală de a se lua poziţie în cadrul
unei campanii prezidenţiale – momentul începerii campaniei electorale, turul de scrutin (iniţial şi,
dacă e necesar, cel secund), respectiv învestirea în funcţie a noului preşedinte. Corpusul nostru este
deci reprezentat de discursuri susţinute cu ocazia anunţării candidaturii la funcţia de preşedinte de stat,
discursuri susţinte la aflarea rezultatelor din turul I (şi, unde e cazul, din cel secund), precum şi
discursuri de învestire.
Precizăm că, în pofida aşteptărilor, recuperarea unor transcrieri sau a unor înregistrări din
campanii desfăşurate ȋn ultimii ani (România, Austria) s-a dovedit anevoioasă. S-a constatat astfel
diferenţa de mentalitate (politică?) dintre Franţa (în cazul căreia discursurile, extrem de numeroase,
sunt înregistrate, ba chiar şi transcrise aproape simultan producerii lor) şi Austria (unde apare o
relativă neglijenţă în menţinerea „probelor” electorale) sau România (caz în care doar discursurile
unui candidat nu au mai putut fi lesne recuperate).
Pe baza corpusului astfel alcătuit s-a dorit identificarea gradului în
care structura şi conţinutul discursului de campanie ascultă de cerinţele
retorice (în sensul Retoricii lui Aristotel) sau de cele politice.
Discursul de campanie electorală prezidenţială este, cu siguranţă, şi
un fapt lingvistic, iar analiza sa din acest punct de vedere presupune o
delimitare în cadrul mai larg al discursului politic şi implicita trecere în
revistă a unor aspecte care ţin de aria ştiinţelor politice, a dreptului sau a
perspectivei istorice.
Ceea ce ne-am propus a fost ca, plecând dinspre teoria retorică propusă de Aristotel căreia i s-au
adăugat (re)interpretări actuale, să se întâlnească realitatea corpusului. Analizarea acestuia dintr-o
perspectivă lingvistică de orientare retorico-pragmatică a permis indicarea unor specificităţi, stabilirea
modului în care este constituit acest subtip de discurs politic din punct de vedere retoric.
Perspectiva teoretică potrivită acestui corpus putea fi doar una interdisciplinară. De la început, sau delimitat două abordări: cea lingvistică – predominant retorică, dar înglobând şi elemente de
istorie conceptuală, analiză a discursului, pragmatică şi filosofie, respectiv cea politică, presupunând
apelul la elemente din arii şi discipline variate precum ştiinţele politice sau dreptul constituţional
(comparat). Astfel, am urmărit în principal modul de manifestare a celor trei dovezi tehnice indicate
de Aristotel în Retorica (logos, ethos, pathos), dar şi tematica adusă în prim-plan prin discursurile
electorale contemporane, tipul de relaţie stabilit între elementele care se justifică prin retorică şi / sau
cele justificabile prin politică. De aceea, iniţial am prezentat interpretarea dată conceptelor retoricofilosofice cu care am operat, realizând comparaţia între varianta / variantele de interpretare din
Antichitate (prin referire cu precădere la filosofia şi retorica greacă) şi cea posibilă actualmente, din
perspectiva unor direcţii de cercetare lingvistică (precum analiza discursului, pragmatica, istoria
conceptuală, în principiu din spaţiul european) sau / şi politico-juridice (ştiinţe politice, drept
constituţional comparat). Doar astfel am putut stabili ulterior, pe baza datelor rezultate din analiza
corpusului, raportul dintre cele două elemente-cheie ale discursului politic de campanie electorală
prezidenţială: retorica, respectiv politica. Demersul nostru se încadrează în tendinţa actuală de
cercetare, ştiut fiind că, „în ultimii ani, analiza discursului politic românesc s-a orientat mai ales spre
aspectele retorice şi pragmatice: Sălăvăstru 1999, Daisa-Neşu 2005, Ştefănescu 2003 etc. Terenul nu
este aşadar neexploatat, dar mai e încă mult loc atât pentru studii de sinteză, cât şi pentru cercetări
specifice” (Zafiu 2007: 28).
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Totodată, considerarea Retoricii lui Aristotel ca lucrare fundamentală şi de referinţă pentru
abordarea actuală a analizei discursului încadrează studiul nostru în direcţia de cercetare contemporană,
în linia propusă de Fumaroli (1984, 1999), Kennedy (1998), Meyer (1999, 2004, 2008), Buffon (2002),
Danblon (2002) ş.a. Cu raportare la caracterul „european contemporan” al discursurilor selectate, şi
aspectele teoretice reţinute sunt europene (Aristotel şi Platon), dar şi contemporane (s-a urmat, în
general, linia propusă de teorii retorice şi de analiză din spaţiul francofon: Perelman şi OlbrechtsTyteca, Meyer, Maingueneau, Buffon, Danblon, Amossy ş.a.)
Spre deosebire însă de maniera generală de abordare a relaţiei dintre retorică şi manifestarea ei
prin discurs – în principal de orientare teoretică, prin lucrarea la care ne referim am propus o relaţionare
strânsă între obiectul de studiat (discursurile din corpus) şi teoria de aplicat, ceea ce a dus la o
modificare a teoriei acolo unde a fost nevoie. De exemplu, au fost menţinute cele trei dovezi retorice
antice aristoteliene, dar conceptele au fost nuanţate, vorbindu-se de Logos1, Logos2, Logos3, de Ethos1
şi Ethos2, respectiv Pathos1 şi Pathos2, toate fiind plasate în cadrul unui act de comunicare retorică. La
fel, varianta de definiţie a retoricii, posibila distingere între argumentare şi argumentaţie sau abordarea
procedeului amplificării, constituie toate un punct de vedere variat faţă de cel canonic. Totodată,
clasificarea propusă pentru discursurile de campanie electorală prezidenţială are un caracter inedit.
Pentru a se putea identifica ce poate fi explicat la nivel de corpus prin necesitatea retoricii sau a
politicii, ȋn capitolul secund s-a schiţat istoria celor două concepte (în linia teoriei istoriei conceptuale
propuse de Koselleck şi Schultz), ocolindu-se asfel o posibilă dislectură (Eco). Istoria lor este însă una
comună, neexistând retorică în absenţa politicii (v. importanţa genului deliberativ antic) sau politică în
absenţa retoricii. De aceea, precizăm că atunci când ne-am referit la gradul în care „politica” este de
regăsit în chiar discursul politic de campanie, actualizam sensul de „doctrină politică”, ceea ce, teoretic,
poate diferenţia discursul unui conservator de cel al unui socialist.
În încercarea noastră de a vedea în ce măsură există deosebiri sau asemănări în receptarea celor
două concepte, s-a remarcat că, în ceea ce priveşte retorica, moştenirea antică (Platon / Aristotel) este
una reală, în principal fiindcă reticenţa lui Platon faţă de retorică a generat efecte vizibile în modul de
percepere a unui discurs emoţional, iar după o lungă perioadă carteziană s-a ajuns la reconsiderarea
europeană a ethos-ului şi pathos-ului datorită „reabilitării” generate de ceea ce am putea numi Şcoala
de retorică de la Bruxelles: Perleman şi Olbrechts-Tyteca, Meyer, Danblon. Referitor la abordarea
contrastivă diacronic a conceptului de politică, am spune că, chiar dacă ideea e aceeaşi, manifestările ei
sunt diferite, „Cetatea” nefiind „stat”.
Plecând de la interpretarea dată de Aristotel retoricii şi celor trei dovezi tehnice, am urmărit
evoluţia unui alt concept antic: cel de logos, reamintind interpretarea sa drept logică, discurs sau logoscuvânt creator de lumi. Cu referire la acest logos - discurs, am propus o schemă de interpretare a ceea
ce considerăm a fi actul de comunicare retorică. Astfel, am structurat o serie de constatări deja
existente referitoare la două forme de manifestare a ethos-ului (Amossy, Plantin), dar am făcut și
propunerea ca emoţia să fie considerată fundalul care permite ethos-ul şi pathos-ul. În ceea ce priveşte
sensul „întemeietor” al logos-ului, am adus în discuţie teoria propusă de Gadamer, dar şi ideea de
performativitate (Austin, Searle, Benveniste, Bach şi Harnish), indicând în urma analizei de corpus că
discursul electoral de campanie nu reţine manifestări ale performativului. Tot o lărgire de orizont am
propus şi în capitolul al IV-lea (Logos în discursul de campanie), unde vorbim, cu plecare de la
Perelman şi Olbrechts-Tyteca, de realizarea unei diferenţieri operabile (în limba română) între tehnici
de argumentare şi metode de argumentaţie, dând seama de aspectele logice vs. cele retorice. Încercarea
noastră de a găsi în corpus aspectele care pot fi încadrate drept „retorice” a fost o reuşită, dacă avem în
vedere ocurenţa unor paralogisme precum variatele tipuri de argumentum ad...
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Pornind de la realitatea corpusului, am identificat deosebiri faţă de teorie, astfel încât am propus
considerarea unor paralogisme ca fiind doar asemănătoare entimemei şi, totodată, am avansat ideea unui
procedeu al exemplificării, mult mai amplu decât exemplificarea în sine.
Un alt aspect interesant şi evident la nivel de corpus este cel al metodei de producere, de înaintare
a discursului: pe baza amplificării – pe care noi o propunem drept procedeu retoric fundamental în
discursurile de campanie, deosebind-o de amplificare – figura de stil.
Dorind să reperăm elementul „politic” al acestor discursuri de campanie, am discutat o serie de
termeni şi de clase de termeni evidenţiaţi la nivel de discurs, pentru ca apoi să facem o trecere în revistă
a temelor şi a modalităţilor de relaţionare cu publicul din corpusul grupat pe baza clasificării propuse
referitor la discursurile de campanie prezidenţială. Rezultatul a fost neaşteptat, din perspectiva unui
„cartezian”: în aceste discursuri de campanie electorală tematica abordată nu are ca scop susţinerea unei
platforme ideologice, ci crearea unei emoţii comune. De aceea se propune un scenariu dihotomic în care
forţele Binelui sunt cele ale candidatului-locutor, iar cele ale Răului sunt, desigur, ale opozantului
politic. O asemenea constatare contravine însă situaţiei declarate public, doar un candidat (austriaca B.
Rosenkranz) plasându-se oficial în categoria celor care susţin discursuri populiste (în accepţia lui
Charaudeau).
Dacă „emoţia” a putut fi detectată în ceea ce priveşte logos-ul retoric al discursurilor de campanie
electorală, era de aşteptat să nu fie neglijată nici prin referire la celelalte două probe tehnice antice.
Astfel, în capitolul al V-lea (Ethos şi pathos în discursul de campanie) indicăm emoţia ca fiind fundalul
care permite manifestarea atât a ethos-ului, cât şi a pathos-ului, întâmpinând însă probleme sub raportul
demonstraţiei pe corpus, emoţia fiind creată în şi prin discurs, dar scăpând analizei specifice acestuia.
În urma coroborării rezultatelor analizei de corpus, am ajuns la concluzia că în discursul european
contemporan de campanie prezidenţială primează retorica, în detrimentul unei „logici a politicului”,
ceea ce poate fi o exemplificare a devizei Unitate în diversitate.
Abordarea noastră a combinat un demers deductiv, în partea teoretică, cu unul de tip inductiv,
pornind de la datele oferite de corpus, ceea ce a dus la realizarea de propuneri privind corectarea parţială
a aspectelor teoretice selectate. Unele sunt de aplicabilitate relativ generală – nuanţarea definiţiei date
retoricii, ideea de act de comunicare retorică (presupunând Logos1, Logos2, Logos3, Ethos1 şi Ethos,
respectiv Pathos1 şi Pathos2), distincţia dintre argumentare şi argumentaţie, existenţa unui procedeu al
exemplificării, interpretarea dată amplificării – , în timp ce altele credem că îşi pot găsi utilizarea strict
în domeniul analizei – de exemplu, clasificarea discursurilor de campanie electorală prezidenţială.
Deoarece „genul politic a renăscut sub efectul mediatizării campaniilor şi a oamenilor politici în
orizontul contemporan al unei democraţii deliberative care instalează în miezul societăţii un principiu al
dezbaterii1” (D’Almeida 2011: 19, t.n.), considerăm că lucrarea de faţă poate fi interesantă atât pentru
receptorul specializat– adică pentru omul politic (sau echipa acestuia) în căutare de metode şi idei de
redactare a unui discurs electoral ori pentru specialistul în retorică, în lingvistică sau în istorie conceptuală, cât şi pentru publicul larg. Să nu uităm, „retorica pentru toţi, acesta este idealul culturii2” (Molinié
1996: 21, t.n.).
1

“Le genre politique rebondit sous l’effet de la médiatisation des campagnes et des hommes politiques, dans l’horizon
contemporain d’une démocratie délibérative qui installe au cœur des sociétés un principe de débat” (D’Almeida 2011:
19); cu mențiunea că prin « dezbatere » înțelegem « interacțiune », nu doar dialectica implicată de « dezbaterea televizată ».
2

„La rhétorique pour tous, c’est l’idéal de la culture” (Molinié 1996: 21).
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Ipostaze literare ale experienței spirituale

prof. dr. Marius Iosif
Șc. Gen. Cornel Regman, Daneș

Titlul lucrării propuse Ipostaze literare ale experienței spirituale a avut în vedere demersul
esențial al lucrării care viza scoaterea în relief a unei experiențe umane esențiale aproape cu totul uitate.
Lucrarea îşi are originea într-o experienţă existenţială personală trăită în tinereţe, experienţă care a
constituit şi nucleul genetic al cărţii Tragedie şi Haiku – eseu despre devenirea sensibilității moderne1.
Dacă în eseul amintit, pornind de la o nemulţumire faţă de metafizica europeană, nemulţumire ce avea
să fie conştientizată abia prin lectura lui Heidegger, s-a încercat descoperirea acelei sensibilităţi
postmetafizice, a acelui pas prin care se face „trecerea de la la metafizică la gândire a privitoare la
adevărul fiinţei”2, gândire ce, s-a străduit să dovedească autorul, se manifestă la limita limbajului, în
tragedie şi haiku, lucrarea actuală are ca scop decopertarea acelui traseu al spiritualizării fiinţei umane,
atât de importante pentru omul arhaic, traseu care s-a pierdut și mai transpare în realitatea sa doar în mari
creaţii artistice. Dincolo de stil şi mode, de curente şi tradiţii, se întrevede ceea ce Nichita Stănescu
numea, atât de potrivit, epica magna, drumul de la eu la sine. Orice mare operă este mare tocmai pentru
că are un nucleu revelaţional, pentru că, dincolo de diversitatea istorică şi situaţională, acelaşi drum se
dezvăluie ca experienţă existenţială urmată de un salt revelator – experienţa spirituală.
Pornind de la modelul trăit al propriei experienţe, am regăsit în lecturile ulterioare asemănări
frapante. Abia însă prin lectura operelor lui Mircea Eliade, atât de târziu revenit în cultura românească,
am găsit o bază conceptuală prin întâlnirea noţiunii de iniţiere care, spune marele istoric al religiilor,
„este echivalentă cu o mutaţie ontologică a condiţiei existenţiale”3 E de presupus că ritualul de iniţiere
era un simulator menit să creeze situaţia unei experienţe existenţiale care să conducă la spiritualizarea
novicelui. Ceea ce avea însă să mă pună pe drumul cercetărilor pe care am încercat să le împlinesc în
această lucrare a fost afirmaţia lui Eliade din Tratatul de istorie a religiilor despre existența unui
monoteism primitiv. Descoperirea de către Andrew Lang4, la unele din cele mai primitive triburi
australiene, a unei credinţe într-o Fiinţă Supremă ceea ce avea să fie numit monoteismul primitiv ar
răsturna teoria animistă a lui Taylor, a unei evoluţii spre monoteism. Preluând ideea lui Lang, Wilhelm
Schmidt avea sa-şi dedice viaţa monoteismului primitiv care ar constitui forma originară a religiei,
explicabilă printr-o revelaţie primitivă5, din care vor deriva toate religiile printr-o „evoluţie regresivă”.
1

Marius Iosif, Tragedie şi Haiku – eseu despre devenirea sensibilităţii moderne, Piteşti, Editura Paralela 45, 1999.

2

Martin Heidegger, „Scrisoare despre <<umanism>>” în volumul Repere pe drumul gîndirii, traducere şi note
introductive de Thomas Kleininger şi Gabriel Liiceanu, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 362.
3

Mircea Eliade, Nostalgia originilor, traducere de Cezar Baltag, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.

4

Andrew Lang, The Making of Religions, M.A.,LL.D. ST ANDREWS, London, 1899, p. 186.

5

Wilhelm Schmidt, Primitive Revelation, Editor B. Herder Book Co., St. Louis, Mo, London, 1939, p. 126.
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Dacă lucrurile stau aşa, înseamnă că revelaţii spontane, similare celor primitive, se pot petrece şi
astazi şi a le afla urmele textuale ar putea duce la reconstituirea acelui traseu spiritual care, se pare,
făcea, la un moment dat, ca omul să fie la sine.
Cum propria mea revelaţie mă condusese la evidenţa unui Unul, a unui Alcătuitor a toate
alcătuirilor lumii, a fost firesc să-mi pun întrebarea dacă acea experienţă existenţială, ex nihilo, cum am
numit-o, pentru că se petrecuse pe neaşteptate, neanticipată de o cultură religioasă, nu era similară
experienţelor primitive care conduseseră la cultul Fiinţei Supreme. Problema pusă trece însă dincolo de
cadrele unui studiu literar pentru că ea ar putea constitui baza unei reînţelegeri a fiinţei umane din
punctul de vedere al imperativului spiritualizării sale ca renaştere de sine, renaştere despre care religiile
continuă să vorbească, fară însă a se mai şti nimic despre natura ei. Pe de altă parte, dacă experienţa
existenţială conduce spre una a sacrului, a realului sesizat dincolo de alcătuirile vremelnice ale realităţii,
atunci am putea să recuperăm temeiul religios, temei care s-a pierdut, înlocuit fiind de reziduurile
verbale şi alegorice ale unui sacru devenit sintetic. Toate religiile actuale par a fi doar religii derivate ce
impun în locul evidenței sacrului ce se năştea din experienţa spirituală, credinţa în zeităţi sintetice. Şi
totuşi relaţia autentică şi vie cu sacrul e posibilă, iar dovada o constituie chiar marile spirite umane, cum
ar fi marii artişti, în operele cărora se dezvăluie experienţe trăite dincolo de vocabularul religios. A reciti
asemenea opere dezvăluind faptul că revelaţia sacrului natural, viu, se poate petrece la modul real, iar nu
într-un câmp imaginar, ar putea constitui fundamentul pentru o antropologie profundă care ar pune - ca
şi gândirea arhaică – spiritualizarea umană ca scop principal al existenţei. Urmărirea acestui traseu
spiritual în literatură se alătură căutărilor din critica americană, în special, care încearcă o interpretare
analitică a ritualurilor de pubertate sau urmăreşte, aplicând ideile lui Jung, arhetipul renaşterii. Deşi, la
noi, doar Virgil Podoabă, pornind tot de la o experienţă personală s-a ocupat de experienţa revelatoare6
care în plan real corespunde experienţei spirituale de care m-am ocupat, cu siguranţă există cercetări,
poate chiar în curs, cercetări care ar putea aduce noi dovezi în sprijinul ipotezei propuse. Avându-şi
rădăcinile într-o experienţă personală, trăită neaşteptat, teza noastră de doctorat a încercat să regăsească
în câteva opere literare structura procesului de renaştere, urmărind experienţa spirituală în desfăşurarea
ei, aşa cum apare descrisă sau cum transpare‚ fără o apropiere obligatorie de limbajul religios, în texte ce
prezintă devenirea reală a unei persoane umane.
Căutările acestei lucrări încearcă să deslușească existența unei naturi umane și ale unei căi spre
Adevăr. Pentru un neopragmatic, cum este Richard Rorty, „...imaginea ieșirii în afara minților noastre –
spre un punct exterior din care ne putem întoarce și privi spre ele – trebuie înlocuită. Imaginea
alternativă este acea a minților noastre devenind treptat mai cuprinzătoare, mai puternice și mai
interesante prin adăugarea unor noi noțiuni – noi candidați la statutul de credințe și dorințe exprimate de
vocabulare noi”7. Pentru pragmatism nu există o natură umană și nici un Adevăr care să aibă criterii
altundeva decât în justificare, totul fiind un construct ce-și înlocuiește criteriile pe măsura schimbării lui
istorice. În același timp, un teolog ca Henry de Lubac afirmă: „Nu este adevărat că omul, așa cum pare
să se spună câteodată, n-ar putea organiza pământul fără Dumnezeu. Ceea ce este adevărat este că, fără
Dumnezeu, nu poate, la urma urmei, decât să-l organizeze împotriva omului. Umanismul exclusiv este
un umanism inuman”8. Cine are dreptate ? Cine greșește ?
6

Virgil Podoabă, Fenomenologia punctului de plecare, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2008.

7

Richard Rorty, Obiectivitate, relativism şi adevăr, Eseuri filosofice 1, traducere de Rom. Mihaela Căbulea, Editura

8

Henry de Lubac, Drama umanismului ateu, traducere de Cornelia Dumitriu, Editura Humanitas, București, 2007. p. 19.
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A medita pe cazuri, pe destine umane reale, ar putea da un răspuns prin realitatea pe care o pune
la dispoziție unor generalizări mai ample.
Ca ființă vie omul este și el un obiect cu proiect, dar, pe lângă proiectul natural care vizează
maturizarea în vederea reproducerii, omul dispune și de un fel de „oglindă magică”
prin care poate întrevedea viitorul și-l poate preîntâmpina sau optimiza în favoarea intereselor sale.
Ființă binară, omul ființează pe două planuri, cel real, biologic și cel virtual, al pre-vederii.
Această deschidere spre viitor e, ca în jocul de cărți, parțial aleatorie, deciziile fiiind luate în
funcție de oportunități, dar și de diferite considerente legate de tradiție, cât și de curajul de inovație.
Omul e ființa ce își adulmecă și schițează viitorul prin ceea ce am putea numi narațiuni
prezumtive ce au o marjă de posibil mult mai largă decât a animalelor, ca să nu mai vorbim de plante a
căror existență e complet aleatorie, ele depinzînd de o boare de vânt, de foamea unei păsări sau de
capriciul precipitațiilor. Ceea ce ființa umană vizează e, ca și orice ființă vie, succesul vital, dar cum
este o ființă socială, acest succes trebuie integrat comunității din care face parte, lezarea acesteia
ducând, mai curând sau mai târziu, la o contrareacție. Apariția unor comunități mari, cu interese
opuse, a condus la conflicte care sunt transferul în istorie a unei situații primare la nivelul relației
individului cu grupul social. Apariția unui sistem de credințe, a unor adevăruri, a creat sisteme de
autoritate menite să susțină o poziție istorică, sisteme care s-au putut prăbuși o dată cu insuccesul
unuia dintre grupurile sociale așa cum, de exempu, s-a întâmplat la sfârșitul războaielor punice, ca să
vorbim doar de comunități cu o tehnologie aproximativ egală și cu un sistem de credințe deosebit mai
mult formal. Religiile istorice au suplimentat deciziile politice cu un cuantum de autoritate ce părea
venit dintr-un spațiu suprauman, cu adevăruri ce, privite îndeaproape, erau justificări cărora tradiția le
dădea o întruchipare metafizică, și aici pragmatiștii nu pot avea decât dreptate. Și totuși alături de
aceste adevăruri ale puterii apare un alt adevăr tulburător prin apragmatismul său, un adevăr ce
subminează autoritatea adevărurilor larg consimțite. E mereu vorba de cazuri de excepție, dar a căror
putere destabilizează adevărurile decretate de o atotputernică tradiție ajustată metafizic. „Un singur
om face pentru mine cât treizeci de mii iar mulțimile nesfârșite nu înseamnă nimic”9spunea Heraclit.
De unde își iau asemenea adevăruri criteriile ? Tot Heraclit spunea „M-am căutat pe mine
însumi”10. Există și alte surse ale cunoașterii decât cele ale transmiterii verbale a informațiilor ?
Dar să privim cazuri literare în care răzbate o înțelepciune ce nu ține de o judecată abilă.
Ghilgameș, Oedip, regele Richard II, Pierre Bezuhov, Andrei Bolkonski, Marcel, Gregor Samsa,
Berenger, Cioran. Nichita Stănescu sunt oameni de succes. Chiar și Dostoievski omul e un om al
succesului prin recunoașterea meritelor sale literare care fac din el o personalitate.

9

* * Filosofia greacă până la Platon, traducere de A. Piatkowski și Ion Banu, Editura Științifică și Enciclopedică,

București, 1979, p. 327.

10

Ibidem, p. 363.
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Toți aceștia trăiesc, dacă nu fericiți, cel puțin încredințați că se află pe o cale dreaptă, o cale pe
care își vor împlini menirea ajungând la un succes și mai mare. Lumea virtuală în care se mișcă,
proiectivitatea din narațiunile lor prezumtive are direcții clar întrevăzute. Ghilgameș, după succesele
sale despotice, prin împrietenirea cu Enkidu va căuta succese eroice, înfruntări care să-l glorifice. Oedip,
rege de succes al Tebei, nu vrea decât să salveze cetatea și să-și întărească succesul. Regele Richard
având temeiul ungerii e liber în deciziile sale și în același timp încrezător într-un sprijin divin în orice
împrejurare. Dostoievski, „uns” scriitor de talent se implică în mișcare revoluționară ce urma să
reconstruiască Rusia, după principii moderne, de fapt, occidentale. Succesul său social, de altfel
suspectat de Pierre, îl înghite cu totul, iar Andrei Bolkonski ajunge eroul visat. Marcel își împlinește
visurile mondene și ajunge o persoană cunoscută și recunoscută. Gregor Samsa își salvase familia de
mizerie și avea un plan de a se elibera și el. Meursault e urmărit de un succes venit prea târziu însă,
când e propus pentru promovarea într-un post la Paris.
Toate aceste personaje sau scriitori-personaje intră într-o teribilă criză atunci când din motive
diverse, câmpul virtual e suspendat. Ghilgameș eroul de succes, aclamat de mulțime, se trezește singur
în fața morții. Oedip îl descoperă pe ucigașul lui Laios cu un „succes” năruitor pentru pentru sine și
familia sa. Richard pierde suportul divin o dată cu încrederea nețărmurită în el, Dostoievski, adevărat
personaj de roman prin încercarea sa, se trezește din scriitor nemuritor o ființă a cărei singură dorință era
să nu piară. Pierre e devorat de succesul său și nu-și găsește locul, în vreme ce Andrei ajunge să și-l
disprețuiască împreună cu modelul ce-l purtase în minte: Napoleon. Cioran care își intuia geniul și-și
exersa mintea în jocul cu sistemele filosofice se trezește într-o insomnie devastatoare pentru cugetările
sale. Ponge cu un succes prevăzut în minte se trezește un anonim în vreme ce Nichita Stănescu, poet de
succes după primul volum își descoperă o înstrăinare de viața sa, decorporalizare în beneficiul gândirii
abstracte, ce devine tot mai acută pe măsura trecerii anilor. Suspendarea registrului virtul de existență îi
recorporalizează pe fiecare dintre ei, un fel de arest în trup, într-o existență carcerală. Drumurile lor se
închid, și e vorba de căile prezumtive pe care ar fi putut să-și atingă fericirea vizată. Descarcerarea lor e
însă o transmutatie sufletescă, o întrupare sacralizată, un miracol cuantic care îi poartă la alt nivel de
realitate11. Această parcurgere miraculoasă pentru că nu mai e vorba de un drum, ci doar de o
parcurgere de neînțeles minții omenești, îi scoate la limanul iluminării. Ghilgameș, înțelegînd totul, se
mulțumește cu frumusețea Uruk-ului, Regele Oedip cu bucuria de a-și mângâia fetele, Dostoievski cu o
istorie lentă în care progresul nu trebuie plătit prin crime și pentru care o viață de om e cel mai sacru
lucru. Interesantă este revelația inversă a lui Richard cel care pornind de la un sacru sintetic descoperă
absența lui pe care o înlocuiește cu o nemuritoare narațiune. O dată cu bucuria de a trăi, Pierre îl
descoperă pe Dumnezeu, cel pe care-l trăise în copilărie, iar Andrei fericirea de a iubi chiar și ceea ce
urâse. Ponge se coboară la suprafața lucrurilor, mângâindu-le cu limbajul, iar Nichita Stănescu întrevede
haiku-ul ca o salvare pentru înstrăinare sa12.
11

Basarab Nicolescu, Noi, particula și lumea, traducere de Vasile Sporici, Editura Polirom, Iași, 2002, 189.
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Virgil Podoabă, op. cit. „Se-nțelege de la sine că după teoria universalistă a lui Girard, verificată pe scriitori de la Dante la
Cervantes, Stendhal și Flaubert până la Dostoievski și Proust (dar nu numai), Experiența revelatoare a Subiectului creator poate fi
găsită, atunci când nu există și alte documente care s-o ateste direct, cum sunt operele care-și pun în formă propria geneză sau cele
dublate de de documentele bio-bibliografiei revelatoare, în transpozițiile sale fictive: adică la personajele romanești care suferă
metamoforfoze spirituale. Experiența fundamentală a aceastei categorii de personaje nu numai că nu diferă, dar este însăși
transpoziția experienței revelatoare a subiectului creator: care e, anume, tocmai experiența subiectivă care duce la Conversiunea
personajelor”, p. 135.
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Succesul urmărit pe orizontala narațiunii prezumtive se împlinește pe verticală. Dostoievski
devine un scriitor mult mai mare decât sperase să devină prin talentul său omenesc, pentru că e hrănit
de un adevăr de dincolo de adevăruri și chiar de aceea se poate opune unei solidarități de gândire a
intelighenței avea să ducă Rusia în preajma neantului. Camus care trăise el însuși iluminarea în tinerețe
se va opune aceluiași solidarități intelectuale nu pentru că ar fi avut o soluție mai bună, ci pentru că
avea viața de partea lui. Cioran nu se va opri din a vesteji iluziile umane pentru a se purifica.
Adevărul, dar nu ca un absolut încremenit, ci ca disponibilitate
de judecată cu un temei fără pată e cel care împlinește asemenea
oameni și personajele lor literare, în cazul în care ei sunt scriitori.
Întorcându-ne la disputa pragmatism-religie descoperim că ea nu
poate fi rezolvată din cauza faptului că e în planuri diferite.
Pragmatismul se mulțumește cu un adevăr muritor pe orizontală în
vreme ce religia proclamă unul nemuritor în înaltul unui cer simbolic.

Adevărul viu așa cum le e dat să-l propage cei
iluminați e unul al parcurgerii, întru parcurgere, și are
criterii de adevăr absolute care însă pot fi aplicate în
situații trecătoare. Simpla educație nu ajunge pentru că în
„mersul lucrurilor” se pot crea solidarități întru viciu, întru
iluzie și întru minciună, cum se întâmplă în România de
azi. Fără o însuflețire spirituală adevărurile noastre pot
deveni minciuni funcționale, dar, cum știm din istorie, ele
sunt expresii ale unor boli sociale.

Lucrarea se vrea deschisă spre o ecologie a sacrului13, cum am numit-o, ce, dând la o parte
stratificările textuale ale religiilor, ar putea regăsi calea realei spiritualizări fără de care civilizarea
umană e doar un construct fără consistenţă ce conduce adesea la brutalităţi ce se manifestă la scară
globală, la credințe încrâncenate care au în spatele lor simple reziduuri verbale ale unor experiențe
trecute ce și-au pierdut sensul revelator, dar pe care tradiția le-a făcut incontestabile în litera lor.
13

Marius Iosif, „Pentru o ecologie a sacrului”, Vatra nr. 11/2001.
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Post sau postire?

prof. Bîrsan Ioan-Dumitru
Şcoala Gimnazială Batoş

1

Omul, fiinţă dihotomică, a gravitat mereu între diverse coordonate atât de opuse şi greu de înţeles,
încât adeseori, el însuşi, prin simpla raţiune nu reuşea să îşi explice această stare de nelinişte sufletească, de
incertitudine, de căutare permanentă a sensului pierdut şi acum atât de dorit...o direcţie a vieţii clară,
concisă, precisă, directă, marcantă, determinantă, definitorie, decisivă pentru viaţa lui...Începutul vieţii
omeneşti s-a suprapus deciziei divine de a exprima iubirea- aşa am apărut noi... nişte fiinţe atât de diferite
de regnul animal şi totuşi atât de sensibile graţie darului de preţ primit de la Dumnezeu- sufletul. De la
începuturi omul a trebuit să respecte postul ca dorinţă a Creatorului, ca mijloc de evoluţie până la a ajunge
la asemănarea2cu Dumnezeu. Lucrul acesta a fost respectat de protopărinţi3 un timp până când cu şiretenie
a apărut ispititorul4.
Urmările călcării postului au fost imediate şi cât se poate de concrete pentru toate părţile implicate5.
Postul a îmbrăcat de-a lungul istoriei biblice a mântuirii diferite forme văzute, materiale6 evoluând până la
forma sufletească, nevăzută ochilor trupeşti. Distanţa de timp de la postul primilor oameni până la postul
din zilele noastre este imensă iar esenţa postului a rămas în mare măsură aceeaşi. Desigur că rostul postului
în viaţa omului ca mijloc de curăţire trupească şi sufletească este subliniat de Mântuitorul care le zice în
câteva rânduri celor pe care îi eliberează de sub tiranica supunere a diavolului că acel rău – diavol, poate fi
îndepărtat numai prin POST şi RUGĂCIUNE7. Postul, ca perioadă de timp în care omul se înfrânează de la
săvârşirea faptelor care contravin legilor divine dar şi ca renunţare la anumite mâncăruri numite „de dulce”,
reprezintă o acţiune benevolă, iniţiată de fiecare om care doreşte să asceandă pe scara desăvârşirii, pe care
Dumnezeu ne invită cu drag să păşim, aşa cum, odinioară, a făcut cu protopărinţii neamului omenesc.

1

poză preluată de pe http://scrieliber.ro/2011/11/13/postul-craciunului/

2

Facere 1. 26, „Să facem pe om dupa chipul şi asemnănarea noastră”

3

Adam şi Eva;

4

Diavolul care a luat chip de şarpe pentru a nu speria pe om- este binecunoscută tehnica de „deghizare” a satanei pentru a
atrage sufletele la păcat;

5

Pedepsele sunt relatate în cartea Facerii cap. 3;

6

Postul văzut, în care oamenii indicau prin mijloace vestimentare că ţin postul;

7

Matei cap. 17, vers. 21;
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Omul contemporan aflat într-o fugă permanentă spre idealul atât de nedefinit şi fluctuant al aparenţei
fizice aude afirmaţia medicală: „ postul reprezintă o dietă spre sănătatea trupului, o cale de a slăbi
sănătos...” şi din curiozitate, uneori, poate, fără încredere în Dumnezeu, pe care îl putem numi pe drept
cuvânt Autorul postului şi prin excelenţă al postirii9, încearcă să postească fără a se ruga. În această situaţie
postirea este ineficientă pentru suflet. Rostul postului este unul duhovnicesc, cel care posteşte trupeşte şi nu
se roagă nu se poate bucura de roadele postirii sale; postul acestuia este doar un demers care oboseşte
trupul şi invârtoşează inima10. Marii postitori au avut în vedere relaţia lor cu Dumnezeu, au practicat postul
îmbinat cu liniştea, tăcerea11, care vine prin rugăciune, acea tăcere care îţi dă nişte direcţii atât de neînţelese
de cel necredincios, care se pierde în demersul lui în aspectul material - văzut al postirii. Post fără
postitori ... aşa sună un ecou al regretului divin că omul dă un alt sens, denaturând astfel esenţa postirii.
Posturile sunt anunţate în zilele noastre cu mare bucurie şi mereu se propagă cutuma prin care este bine ca
înainte de un post să „ne îmbuibăm12 cu toate bunătăţile culinare” pentru că postul este unul de durată. Aşa
se joacă omul cu postul şi încearcă să „păcălească” divinitatea. Jocul acesta nu este unul nou şi a trişa
înaintea lui Dumnezeu este sinonim cu autodenunţarea...Aşadar omul, conglomerat de intenţii13, urmăreşte
binele, săvârşirea acestuia, dar, adeseori, precum se zice în popor despre ghinionul care sare în calea
omului bun, nimereşte lucrurile greşite şi le săvârşeşte pe acelea.
Nimic şi nimeni nu este mai presus de lege afirmă normele justiţiei omeneşti şi totuşi Dumnezeu
reprezintă legea celor care doresc să se mântuiască. Legea divină îndeamnă, îndrumă spre postirea autentică
acea postire în care sufletul omului se goleşte total de toata grija lumească, elimină din sinele compromis,
elementul care denaturează fericirea omului şi anume păcatul. Postitor este ascetul, isihastul, cel care tace
când ar fi îndreptăţit să riposteze, postitor autentic este cel care îşi taie benevol propria pornire spre
păcate..., luptă cu ispitele care îl asaltează. Pe bună dreptate se zice că diavolul nu îi ispiteşte pe cei care i-a
cucerit deja prin mijloacele şi metodele sale ci pe cei care aparţin Creatorului, lui Dumnezeu. De altfel
neliniştea şi modul în care demonii încearcă să atragă spre osândă pe om, să genereze distanţă între Creator
şi creaţie, între Tată şi fii este monumental reprezentată în tabloul descris de Sfântul Apostol Pavel14.
Cutremurătoare imagine şi de luat aminte deoarece ispitele se prezintă iniţial omului ca fiind mici plăceri
nevinovate care nu pot genera tensiune în relaţia noastră cu Dumnezeu. De altfel cel care posteşte cu
adevărat recunoaşte acest adevăr trăit în timpul postirii.
8

8

Insistenţa promovării ideii că aspectul fizic al omului il propulsează pe scena ascensiunilor profesionale, artistice, intelectuale
etc.;
9

Vezi postul Mântuitorului şi urmările acestuia- ispitirea care apare la dreptul postitor;

10

Dumnezeu nu caută la chipul omului ci la inima lui;

11

Tăcerea ca mijloc de comunicare cu Dumnezeu;

12

Îmbuibarea este un păcat despre care vorbesc sfinţii părinţi adeseori şi o arată ca sursă a altor păcate...

13

Sfântul Apostol Pavel afirmă despre intenţiile omului referitoare la pornirea spre rău ca şi efect al călcării poruncii divine
următoarele: „Nu fac binele pe care îl voiesc ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc”;
14

Acesta afirmă despre diavol şi insistenţa sa următoarele: „ Diavolul umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”;
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Mereu apare o piedică, fie ea oricât de mică, de natură să îl îndepărteze pe postitor de ţelul său bine
stabilit: apropierea de Dumnezeu prin post şi rugăciune.
Nu există post fără euharistie deoarece aceasta încununează efortul omului, îi dă puterea de a rezista
ispitelor din timpul postirii. Astfel, un creştin autentic se spovedeşte şi se împărtăşeşte la începutul
postului, în timpul acestuia şi mai ales la finalul postului ca o încununare a efortului duhovnicesc cu
„hrana spre veşnicie” pe care ne-a dat-o şi ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos în fiecare Liturghie.
Apar în viaţa omului atâtea întrebări care se concentrează în doua cuvinte exhaustive: f vgf v <”De
ce ? ” menite să ne aducă aminte de raţiunea noastră limitată în raport cu raţiunea lui Dumnezeu.
De ce florile înfloresc aşa de frumos, de ce zboară păsările în stoluri vesele ciripind optimist? De ce
copacii îşi înalţă braţele bătrâne pentru a îmbrăţişa, plini de dor, cerul? De ce omul priveşte cerul cu dor şi
nostalgie? Ce îi aminteşte lui această imagine şi câte ganduri tainice ascunde în inima lui plină de
amintirile paradisiace aşa cum le-a tradus el de-a lungul vremurilor conform tradiţiei sfinte? Care este
sensul vieţii creştine? Cum poate ajunge la desăvârşire ? şi câte alte multe întrebări care se acumulează în
inima acestei fiinţe atât de sensibilă şi totodată complexă.
Omule, ce doruri ai? Care este direcţia spre care te îndrepţi, cât timp îţi va lua pentru a ajunge la
idealul tău? Câte ţinte ai în această viaţă? Care sunt acelea? Căreia îi acorzi marea prioritate spre
împlinire? Cum crezi că vei realiza ce îţi propui? De ce metode vei face uz în demersul tău? Cine te-ar
putea ajuta, cum, cu ce? Cât timp vrei a dedica efortului tău de a atinge idealul propus?
Iată alte întrebări la care, fiecare dintre noi ar trebui sa mediteze puţin pentru a raporta la realitatea
vieţii spirituale. Oamenii au ştiut mereu că fără de post şi rugăciune nu pot realiza lucuri mari, frumoase,
placute oamenilor şi lui Dumnezeu. Cel care vrea să se mântuiască trebuie să aibă ca parteneri de drum,
postul şi rugăciunea, cele două aripi care îl ridică pe om spre înălţimea cerului nevăzut ochilor trupeşti. De
altfel, sfinţii se îndeltniceau cu mare preocupare îndeosebi cu cele două elemente mântuitoare sufletelor şi
trupurilor- postul şi rugăciunea. Ei au cunoscut efectele benefice ale postului şi de aceea în cuvintele şi
scrierile lor îi îndeamnă pe creştini să facă tot ce pot spre mântuirea sufletelor. Sfântul Ioan Gură de Aur
afirma despre post că trebuie cinstit nu prin abţinerea de la mâncare ci prin părăsirea năravurilor.15
În Pateric16 există nenumărate sfaturi pentru cei care postesc menite să îi încurajeze, să îi susţină în
demersul lor duhovnicesc. Astfel, avva Sincletica a zis că trebuie să trăim tot timpul după regula postului.
Să nu postim patru sau cinci zile la rând, şi în ziua următoare să ne îmbuibăm cu mâncare. Lipsa de
măsură, zice acelaşi avvă, este dăunătoare întotdeauna. Tot el îndeamnă ca postirea să o practice creştinul
de tânăr, când trupul este sănătos, deoarece, când va veni bătrâneţea cu bolile ei nu se va mai putea posti.
Aşadar hrana spre mântuire trebuie să o adunăm cât timp avem această putere fizică pentru a ne găsi
odihna spre bătrâneţe17. Un îndemn demn de luat în seamă privind postul îl adresează Sfântul Vasile cel
Mare diferitelor categorii de creştini: „ săracilor, primiţi postul, prietenul vostru de casă şi masă!;
bogaţilor, primiţi postul, doctorul care vă vindecă bolile, ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri,
postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai placute bucatele de care vă săturaserăţi din
obişnuinţa cu ele!; bolnavilor, primiţi postul, mama sănătăţii voastre! ; sănătoşilor, primiţi postul, păzitorul
sănătăţii voastre!” 18
15

Toate obiceiurile rele înrădăcinate în sufletul omului, se numesc năravuri sau patimi, acestea sunt păcatele cronicizate;

16

Patericul egiptean;

17

A se vedea pilda celor zece fecioare (Matei cap.25), din care reiese evident că omul trebuie să fie mereu pregătit pentru
marea trecere spre viaţa viitoare; că nimeni nu ştie clipa aceea şi că la etate înaintată omul cu anevoie mai poate acumula
„untdelemnul pentru candela sufletului său”;
18
http://www.crestinortodox.ro , despre post;
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Postul în care întrăm este primul post de durată de la începutul anului bisericesc ( 1 septembrie) şi
reprezintă un post al bucuriei că se va naşte în lume Cel făgăduit de Creator primilor oameni care au
greşit. Apariţia Fiului, a Răscumpărătorului a reprezentat un fulger care a marcat istoria neamului
omenesc19. La începuturile creştinismului acest post se ţinea unit cu Boboteaza sau botezul Mântuitorului
în râul Iordan, apoi acest lucru s-a schimbat întrucât s-a considerat că cele două elemente ale vieţii omului
nu sunt unite ci clar separate istoric şi real. Adică botezul are loc la distanţă de câtva timp de la naşterea
omului cu atât mai mult în cazul Lui Iisus care s- a botezat la vârsta de treizeci de ani20. Posturile mari ale
creştinilor au fost aşezate „strategic” pe parcursul unui an bisericesc aşa încât între ele să existe echilibru
dar şi un oarecare răstimp pentru ca postitorul să nu obosească. Astfel un prim post este cel al Crăciunului
sau al naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, urmat de un alt post important- cel al Paştilor, care este cel mai
amplu, atât din punct de vedere al duratei acestuia cât şi a dificultăţii lui. Urmează postul sfinţilor apostoli
Petru şi Pavel iar ultimul post, inclus în rândul posturilor importante, este cel al Adormirii Maicii
Domnului.
Postul Crăciunului sau al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, începe în data de 15 noiembre şi ţine
până în data de 24 decembrie. El culminează cu însăşi sărbătoarea Crăciunului în ziua de 25 decembrie.
Un post care prevede dezlegări la peşte în sâmbetele şi duminicile cuprinse. Desigur că bucuria postului o
pot simţi cei care postesc cu adevărat, îşi înfrânează toate pornirile păcătoase, renunţa la propria voie,
pornire, renunţa la micile plăceri şi vicii, se roagă şi îşi doresc să trăiască autentic bucuria venirii în lume a
Celui promis de Dumnezeu. Am renunţat treptat la tradiţiile autentice creştine pe care le aveam de atâtea
veacuri, am banalizat treptat colinda şi frumuseţea bucuriei frăţeşti, manifestată atât de curat de înaintaşi.
Am ales latenţa, confortul de a sta în faţa unui ecran şi a asculta, precum nişte spectatori muţi, o
demonstraţie a obiceiurilor şi tradiţiilor „uitate”. Aceasta este marea provocare a evoluţiei21 faţă de
tradiţie, de autentic, de obiceiuri. Câţi dintre noi mai colindă? Câţi mai merg în post să împlinească cele
pentru suflet? Desigur că toţi îşi acumulează şi pregătesc meticulos toate alimentele specifice Crăciunului
ca sărbătoarea aceasta să îi găsească fericiţi în jurul unei mese pline cu toate bunătăţile însă cu sufletele
flamânde de dorul după Dumnezeu. Ca să simţim cu adevărat bucuria unei sărbători ar trebui să încercămcei care până acum din felurite motive- dependente sau nu de noi, nu am reuşit- să postim, să ne rugăm, să
urmăm sfaturile sfinte şi să vedem ce efect au toate acestea asupra sufletelor noastre. O primă senzaţie este
cea de mulţumire că am făcut precum sluga doar ceea ce trebuia să facem, un lucru atât de firesc şi de
normal... apoi practicând postul trecem în altă etapă în care conştientizăm efectele acestuia. Postul este
desăvârşit de rugăciune. Nu ne putem amăgi că doar cu postul ne putem mântui. Postul fără rugăciune nu
este util; postul, rugăciunea, credinţa şi faptele bune sunt cele necesare mântuirii.
Piedicile apar adeseori în sânul familiilor care postesc. Astfel mama face mâncare de post pentru cei
mari şi de dulce pentru copii. Bătrânii bolnavi nu trebuie să postească pentru că trupurile slabite au nevoie
de energie pentru a lupta cu boala22.
19

Apariţia stelei pe cer la naşterea lui Iisus şi marcarea istoriei omenirii prin raportarea la naşterea lui Iisus Hristos ( î.d. Hr. şi

20

Aceasta era vârsta maturităţii bărbaţilor la evrei, aşa cum astăzi majoră este socotită persoana care a împlinit optsprezece ani;

21

Cuviosul Paisie Aghioritul spunea despre civilizaţie: „ Civilizaţia este bună dar ca să ajute trebuie să se <civilizeze> şi

22

I Corinteni cap. 6. vers. 19 – trupul este templul Duhului Sfânt, deci trebuie îngrijit şi păstrat sănătos de fiecare;
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Copilaşii pot posti cu anumite limite deoarece trupurile lor firave au nevoie de hrana de dulce pentru
a deveni puternice, pentru a creşte. Adolescenţii trebuie să postească, timpul postirii este ACUM pentru ei
şi adulţi, nu lăsăm pe mâine, nu întârziem nici o clipă şi nu ne retragem din faţa căii propuse nouă de
Dumnezeu. Nu sunt lipsiţi de ispitele din timpul postirii nici monahii care sunt mai tare ispitiţi decât
mirenii. Cu cât omul rezistă ispitei de a nu posti, cu atât biruinţa acestuia asupra ispitelor este mai mare. Nu
este greu pentru omul care se învaţă treptat cu postul şi rugăciunea, este ca obiceiul de a studia: dacă se
învaţă la timp nu se uită şi devine o regulă de viaţă creştină. Postul privit ca obligaţie reprezintă un lucru
inutil care mai mult rău face trupului. Cel care posteşte, să nu îl judece pe cel care nu posteşte – aşa
îndeamnă sfinţii părinţi pe cei care postesc. A posti este un privilegiu, un exerciţiu de voinţă şi de credinţă
al fiecărui creştin.
Îndemnul final este adresat tuturor : postul şi rugăciunea însoţite de faptele bune, să ne fie căi spre
evoluţia noastră sufletească, să nu uităm marile modele de postitori, să avem în minte regulile de postire, să
nu separăm postul de biserică şi de viaţa liturgică, să învăţăm să urmărim cele folositoare pentru suflete şi
să le aplicăm în viaţa cotidiană. Un alt îndemn adresat şi autoadresat este să fim toţi mai buni , mai
toleranţi şi înţelegători aşa cum odinioară Iisus a fost cu cei care nu l-au acceptat. Să ne cinstim înaintaşii,
perpetuând tradiţiile şi obiceiurile creştine preluate de la ei, să colindăm cu toţii la final de post cu bucurie
că a venit din nou în lume pentru a pune început bun vieţii noastre duhovniceşti spre veşnicia cu El,
Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
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DE LA CUNOŞTINŢE LA COMPETENŢE ÎN EDUCAŢIE
studiu

prof. înv. primar Bicăjan Elvira-Olga
Şcoala Gimnazială Stînceni

Noţiunea de competenţă
Nu putem înţelege importanţa curriculumului centrat pe competenţe, dacă nu înţelegem termenul de
competenţă. Conceptul de competenţă a fost definit în diverse moduri.
Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei persoane de
a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale etc. pentru a realiza o serie de
sarcini sau de situaţii problemă.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu integrat de
cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de învăţare.
Competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete. Desprindem
concluzia că o competenţă este un potenţial; se poate afirma că un elev deţine o competenţă anume numai
dacă acel potenţial este probat/demonstrat/verificat în situaţii concrete ce aparţin unei familii de situaţii;
pentru a proba o competenţă, un elev trebuie să mobilizeze resursele necesare.
„A mobiliza” resursele înseamnă a le identifica, a le combina şi a le activa în situaţii concrete. Resursele
necesare unei competenţe se compun din: cunoştinţe (a şti), deprinderi (a face), atitudini, valori (a deveni).
Obiectivele educaţiei centrate pe competenţe:
• Să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul fiecărui an
şcolar şi la sfârşitul şcolarităţii obligatorii. Din această perspectivă, accentul cade pe ceea ce
trebuie să ştie, dar mai ales să facă elevul cu ceea ce ştie. Rolul profesorului trebuie să fie acela de
a organiza învăţarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la nivelul aşteptat.
• Să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el în şcoală. Pentru aceasta
trebuie să se depăşească listele de conţinuturi – materii ce trebuie reţinute/învăţate pe dinafară. Din
contră, abordarea prin competenţe îl învaţă pe elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii care
au sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii.
• Să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete şi nu în termenii unei
sume de cunoştinţe şi de deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie cum să le utilizeze în
viaţa activă. Abordarea prin competenţe de bază este un răspuns la problematica analfabetismului
funcţional.
Competenţe cheie vizate de învăţământul românesc:
Competenţa de comunicare în limba română şi în limba maternă în cazul minorităţilor naţionale;
Competenţe de comunicare în limbă străină;
Competenţe digitale;
Competenţe de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţe sociale şi civice;
Competenţe antreprenoriale;
Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
Competenţe de a învăţa să înveţi.
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Avantaje ale curriculum-ului centrat pe competenţe:
∗ răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa
socială şi profesională;
∗ instruirea este orientată către rezultatele finale;
∗ se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale;
∗ oferta educaţională câştigă în structuralitate, funcţionalitate şi actualizare, răspunzând cerinţelor
profesionale;
∗ elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor;
∗ permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării
performanţelor elevilor;
∗ asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemuli modular, sistem care
debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, este orientat către cel care învaţă,
respectiv către disponibilităţile sale, urmând să le pună mai bine în valoare;
∗ poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
∗ la modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru formarea continuă, ceea ce răspunde
imperativului educaţiei permanente;
∗ profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate
– reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc nivelurile de
complexitate ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură formarea
competenţelor, creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc criterii de
evaluare privind dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod complex, precum şi
oferta educaţională;
∗ elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a
acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este
evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.

Bibliografie:
Suport de curs: „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor
cheie la şcolarii mici”, elaborat de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Departamentul pentru formarea profesorilor, 2012
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TRANSDISCIPLINARITATEA ÎN CONTEXTUL
NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE

Prof. înv. primar Dorina Brad
Școala Generală ” Radu Popa”, Sighișoara

Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul
este plasat în contextul „ izbucnirilor tehnologice”. În acest sens, şcolii îi revine nobila misiune de a-i
pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltândule competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale.
Acestea nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice, impunându-se o
abordare integrată a curriculumului şcolar. Integrarea curriculară se realizează prin stabilirea unor relaţii
clare de convergenţă între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini şi valori care aparţin disciplinelor
şcolare distincte, al obiectivelor sau al metodelor .
Este importantă unitatea cunoaşterii, ceea ce se aflã în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul
diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplinã.
Demersul care îşi propune să răspundă la întrebări sau să rezolve probleme semnificative ale lumii
reale, prilejul de valorificare şi aplicare a cunoştinţelor, de formare a unor capacităţi ce transced
disciplinele este transdisciplinaritatea.
Aceasta reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, ajungându-se la fuziune, faza
cea mai complexă şi radicală a integrării. Ea este complementară demersului disciplinar; din confruntarea
dintre discipline, făcând să apară noi rezultate şi noi punţi între ele ; ne oferă o nouã viziune asupra naturii
şi a realităţii. Transdisciplinaritatea nu caută să elaboreze o superdisciplină înglobând toate disciplinele, ci
să deschidă toate disciplinele spre ceea ce au în comun şi la ceea ce se află dincolo de graniţele lor.
Pornind de la cele menţionate, aş dori să prezint câteva aspecte ale abordării transdisciplinare la clasa
a III –a.
În munca mea cu fiecare copil în parte, în activitatea pe care o desfăşor pentru a le forma cele mai
frumoase calităţi omeneşti, studiez copiii, căutând înainte de toate să găsesc în fiecare o trăsătură pozitivă
şi să-l fac să aibă încredere în aceasta. De aceea încerc să „centrez” elevul în procesul instructiv-educativ,
să-i cunosc problemele, tulburările şi cauzele ce le-au determinat, mergând până la apropierea afectivă şi
crearea unei atmosfere de securitate emoţională şi de înţelegere.
Traversând barierele disciplinelor, concentrând aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative,
favorizând adoptarea unei tematice globale de interes pentru elevi, am putut renunţa cu uşurinţă la stilul de
lucru fragmentat. Abordarea de tip transdisciplinar mă ajută să realizez o decompartimentare a obiectelor
de studiu implicate. Cunoştinţele specifice diferitelor discipline fuzionează şi conduc la dezvoltarea unor
proiecte integrate. Pentru aceasta sunt preocupată de proiectarea şi realizarea dezvoltării curriculare intra-,
inter- şi transdisciplinare, de a construi demersuri didactice interactive. De altfel, proiectarea activităţii
şcolare şi extraşcolare o realizez pe teme, modalitate care îmi permite culegerea cunoştinţelor relevante, în
jurul unui subiect, din cât mai multe discipline.
imagine preluată: http://ionurusciuc.wordpress.com/2008/11/28/scolastica-vs-e-learning-biblioteca-vs-hi-tech/
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Avantajul constă în flexibilitate şi combinare a acestor teme cu altele, fiecare dintre ele pregătindune să utilizăm altele. Temele constau în lecţii planificate pe o perioadă de învăţare de câteva săptămâni.
Toamna în imagini , Copilăria şi jocul, Identitatea contează, Ţara, Tradiţii şi obiceiuri, Cartea, Păstrăm o
planetă sănătoasă, Ce ne comunică plantele?, Primăvara – anotimpul trezirii la viaţă. sunt câteva dintre
temele pe care le-am cuprins în proiectarea transdisciplinară a activităţii didactice la clasa a –III – a .
Elevul vine cu „bagajul” de cunoştinţe din viaţa de zi cu zi, iar eu le „conturez”, valorificându-le.
Pentru mine este foarte important să valorific întreaga realitate înconjurătoare a copilului, să-i ofer o
varietate de situaţii educative favorizante, care îi permit să facă sinteze, să sesizeze lumea văzută ca întreg,
dar în acelaşi timp să priceapă şi sistemele, subsistemele acesteia, interdependenţa dintre ele.
Prin transdisciplinaritate, ca modalitate de intersectare a diferitelor arii disciplinare, reuşesc să pun
în valoare ceea ce ştie elevul, pentru a învăţa să cunoască, a învăţa să facă, a învăţa să fie, a învăţa să
construiască. Numai oferindu-le un mediu care le generează experienţe incitante, relevante pentru vârsta
lor ca individualităţi, elevii au posibilitatea de a se descoperi , de a se exprima, de a pune probleme şi, în
acelaşi timp, de a rezolva probleme .
Desigur că e importantă şi alegerea celor mai eficiente metode activ-participative, metode şi tehnici
interactive moderne: dezbaterea, studiul de caz, proiectul, interviul, dilema, jocul teatral, brainstormingul,
diamantul, ciorchinele, floarea de nufăr, colajul, aplicaţiile practice. De un real folos îmi sunt manualele
alternative care cuprind oferte de exerciţii-joc transdisciplinare.
Dintre demersurile transdisciplinare pe care le-am realizat cu elevii în clasa a III – a mă voi opri asupra
celor care consider că au avut cel mai important impact asupra elevilor mei.
Tema: Cartea ( obiecte de studiu: limba şi literatura română, ştiinţe, educaţie civică, educaţie pentru
sănătate, educaţie tehnologică) – 2 săpt.
Povestea unei cărţi (de la tăierea copacului uscat şi până când o citim)
Metoda Ciorchinele - identificarea tipurilor de publicaţii ce pot fi găsite într-o bibliotecă. (activitate pe
grupe la biblioteca şcolii)
Cartea – comoară de înţelepciune
Joc de rol: La bibliotecă şi Dialog între carte şi elev/cititor
Respectul pentru cărţi înseamnă respectul pentru semeni (grupa 1)
Câteva sfaturi pentru cititori. (grupa 2)
Elaborarea regulamentului de funcţionare a bibliotecii din sala de clasă – codul etic de lecturare ( se
lucrează în 3 echipe şi se selectează cele mai bune idei ale fiecărei echipe)
Legarea cărţilor (activitate practică de lipire a foilor desprinse în fascicule şi prinderea lor la cotor)
Tema: Copilăria şi jocul (obiecte de studiu: limba şi literatura română, educaţie civică, educaţie plastică,
educaţie pentru sănătate, educaţie muzicală) – 3 săptămâni
•
Dramatizare: Vizită, de I. L. Caragiale
•
Compuneri: Aniversare, Întrecerea, De-a Baba – Oarba
•
Ştiu să mă joc (Grupul de joacă – drepturi şi îndatoriri)
•
Inventează un joc (activitate pe grupe)
•
Jocuri preferate ( în perechi); numărători folosite în jocuri
•
Desen – Jocul preferat
•
Cântec după auz: Eu sunt numai un copilaş
•
Tema este concretizată printr-un proiect.
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Tema: Identitatea contează (obiecte de studiu: educaţie civică, limba şi literatura română, istorie , educaţie
plastică, , educaţie muzicală)
Vizitarea Cetăţii Medievale Sighişoara
- 2 săpt.
Joc de rol: De-a ghizii (activitate pe grupe)
Compunere: Sunt Sighişorean
Povestiri vechi despre Sighişoara
Versuri închinate acestui oraş ( întâlnire cu poeta Ana Munteanu)
Poezie colectivă: Sighişoara iubită
Desenarea unor obiective turistice
Finalitatea temei este un colaj care cuprinde imagini cu obiective turistice din oraşul natal.
Tema: Păstrează Planeta sănătoasă! ((obiecte de studiu: ştiinţe, limba şi literatura română, educaţie civică,
educaţie plastică, educaţie pentru sănătate) – 2 săptămâni
Rolul pădurilor pentru sănătatea aerului;
Compunere: Apa este sursa vieţii şi
Ziua Pământului – 22 Aprilie
- acţiune de curăţenie în parcul din cetate - educaţie ecologică prin joc Păpuşa şi suportul de creioane- confecţionarea de obiecte din materiale refolosibile.
Suntem prietenii naturii (activitate practică de reciclare a deşeurilor )
Finalitatea temei constă în confecţionarea de afişe prin care să convingă populaţia păstrarea sănătăţii
Pământului.
Abordând teme transdisciplinare elevii colaborează în grup, învaţă să se ajute între ei, să se bucure de
succesele colegilor, înţeleg şi îşi asumă roluri în funcţie de context şi de competenţele personale, se
formează şi se dezvoltă deprinderi practice elementare şi de muncă organizată. De asemenea, ei învaţă să
comunice cu claritate, într-o varietate de forme (verbal, artistic, non-verbal), exprimă idei, sentimente,
credinţe cu ajutorul mijloacelor estetice. Nu neglijez exersarea capacităţii de aplicare şi dezvoltare a
gândirii critice, dar şi conştientizarea modului în care deciziile individuale afectează propria persoană,
grupul din care face parte şi comunitatea.
Referinţe bibliografice:
Cucoş C. – Pedagogie, Editura Polirom, 2000
Basarab Nicolescu – Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, 1999
Lucian Ciolan – Noi didactici în viziune transdisciplinară. Concepte fundamentale,
2000+
Lucian Ciolan – Competenţe transferabile / transversale, Centrul Educaţia 2000+
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Centrul Educaţia

Portretul dirigintelui

profesor metodist Melinda Airizer,
Casa Corpului Didactic Mureş
Profesorul deţine o poziţie-cheie în organizarea şi conducerea procesului de învăţământ. Cunoştinţele
cuprinse în programele şi manualele şcolare constituie doar nişte premise latente, din punctul de vedere al
formării şi educării copiilor; ele capătă însă forţă formativ-educativă numai în urma prelucrării şi
transmiterii lor de către profesor. La fel se întâmplă şi cu mijloacele de învăţământ. Oricât de perfecţionate
şi de moderne ar fi ele, cel care pune în valoare întregul lor potenţial pedagogic este tot profesorul; cel care
dă viaţă manualului şcolar este profesorul.
Prin tot ceea ce întreprinde şi prin exemplul personalităţii sale, profesorul este un modelator al
structurii personalităţii copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale.
Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, în literatura de specialitate s-au
conturat câteva ipostaze dominante:
- Profesorul, ca expert al actului de predare-învăţare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se
întâmplă în procesul de învăţământ;
- Profesorul, ca agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor;
- Profesorul, ca lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se
produc aici. Este un prieten şi un confident al elevilor, un substitut al părinţilor, obiect de afecţiune;
- Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său este un exemplu
pozitiv pentru elevi;
- Profesorul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un
îndrumător şi un sfătuitor al acestora;
- Profesorul, ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalţi
profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. Profesorul are de-a face cu un tip special de management şi
anume „managementul clasei”.
Profesorul îşi asumă deci o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea
lui.
Goethe spunea: „Spun şi magii, spun şi regii,
Că din câte-n lume-avem,
Personalitatea este
Binele suprem”
Chezăşia îndeplinirii în cele mai bune condiţii a funcţiilor didactice şi educative, culturale şi sociale
ce-i revin profesorului o constituie personalitatea şi competenţa profesională ale acestuia.
Ce i se cere, prin urmare, unui profesor-diriginte pentru a-şi putea îndeplini nobila sa misiune?
O puternică personalitate. Personalitatea dirigintelui influenţează, în mod semnificativ, succesul
desfăşurării procesului de învăţământ; la fel de mult personalitatea sa influenţează formarea intelectuală şi
morală a elevilor cu care lucrează. Influenţa personală a dirigintelui nu poate fi înlocuită nici de manuale,
nici de instrucţiuni, nici de pedepse şi recompense, nici de noile tehnici moderne audio-vizuale.

36

Dintre cele mai importante calităţi şi trăsături ce caracterizează personalitatea dirigintelui pot fi luate
în considerare următoarele:
- Dragostea şi respectul faţă de copii şi tineri, faţă de om în general. Dirigintele trebuie să iubească profund
şi sincer copiii, să se apropie cu simplitate de ei, să poarte de grijă fiecărui elev, să dovedească o mare
răbdare cu aceştia. Dragostea faţă de copii este una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog;
dimpotrivă, acela care este închis în sine, pedant şi distant în raporturile sale cu copiii, nu poate desfăşura o
muncă instructiv-educativă cu bune rezultate. Adevărata dragoste este o dragoste exigentă, care oferă mult,
dar şi pretinde mult de la copii.
- Este, apoi, necesar ca dirigintele să fie pătruns de un înalt spirit de dreptate, să ştie să aprecieze obiectiv şi
nepărtinitor sârguinţa la învăţătură, purtarea disciplinată a elevului.
- Un bun diriginte este acele care îşi iubeşte profund munca sa de instruire şi educare, care vede în acesta
rostul principal al exigenţei sale.
- Sentimentul de dragoste faţă de poporul căruia îi aparţine, sentimentul prieteniei cu alte popoare,
sentimentul demnităţii personale.
- La acestea se adaugă calităţi de voinţă şi trăsături de caracter care se exprimă în energia, fermitatea şi
perseverenţa cu care se străduieşte să-şi îndeplinească sarcinile. Asemenea calităţi pot deveni trăsături de
caracter statornice.
Dintre trăsăturile pozitive de caracter, ce dau distincţie personalităţii dirigintelui fac parte: spiritul de
iniţiativă, stăpânirea de sine, spiritul de disciplină, cinstea şi modestia, dăruirea în muncă, exigenţa faţă de
sine.
O temeinică pregătire profesională psiho-pedagogică şi didactico-metodică. Un bun diriginte trebuie să
dovedească un larg orizont cultural, să aibă cunoştinţe bogate de literatură, artă, diverse domenii ale
ştiinţei, să cunoască evenimentele social-politce. Să stăpânească bine teoria instruirii şi educaţiei.
Există diferite tipologii ale personalităţii dirigintelui, una dintre acestea identifică următoarele tipuri:
Diriginte responsabil. Este cel cu o riguroasă planificare a temelor, variate şi interesante, întotdeauna bine
pregătite. Desfăşurarea orelor sale are o curbă ascendentă, cu efect de cele mai multe ori benefic asupra
evoluţiei acestora. Atmosfera în astfel de clase este caldă, iar prezenţa dirigintelui întotdeauna dorită.
Diriginte formalist. Este corect în planificare, dar expediază dezbaterea planificată în câteva minute, ori
nici n-o mai face deloc, alocând timpul respectiv pentru adâncirea cunoştinţelor de la materia sa. Interesat
în cea mai mare măsură de pregătirea ştiinţifică a elevilor, cu care îi place să se mândrească, formează de
obicei colective unde la mare cinste stă doar competiţia. Urmarea este că se produce o stratificare a clasei,
dominată de „cei buni”, unii din aceştia devenind adevărate vedete, iar „incompetenţii” rămân stigmatizaţi.
Diriginte evazionist. Îşi întocmeşte planificări cu teme potrivite sau mai puţin potrivite pentru clasă, fără să
mai ţină seama de ele apoi şi nu face efort în vederea cunoaşterii elevilor.
Diriginte neputincios. Dezinteresat şi lipsindu-i puterea de analiză şi sinteză, îi e greu să facă până şi o
planificare. Lecţiile au un aspect cu „de toate pentru toţi”. Manifestarea dezordonată a dirigintelui aduce cu
sine o reacţie pe potrivă a şcolarilor.
Diriginte absent. E tipul de om egocentrist, pentru care ceilalţi există în raport cu interesele lui. Gândurile
sale rar se intersectează cu cele ale elevilor, iar orele, indiferent care, reprezintă un fel de corvoadă. Profită
de orice ocazie favorabilă de a se eschiva de la obligaţiile sale, fiind ca diriginte aproape inexistent.
Adevăraţii diriginţi sunt cei care devin prietenii, în mod egal, ai tuturor şcolarilor, care ştiu să
instaureze un climat de încredere şi respect, cei care sunt în stare să-şi lase toate necazurile la uşa clasei.
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„Dirigintele meu” – Din lucrările elevilor de la Şcoala Gimnazială Stânceni
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TEORII ALE DISCURSULUI
- extras -

prof. Felicia Stela Ionescu, doctorand
TEORII ALE DISCURSULUI
Discursul este aproape unanim considerat de cercetători drept o unitate a pragmaticii. Sunt definite şi
explicate în articolele de cercetare, o serie de noţiuni care contribuie la circumscrierea noţiunii de discurs.
Într-o abordare sumară şi nu neapărat cronologică, vom trece în revistă câteva abordări ale definiţiei
discursului, ca varianta sintagmatică a limbajului.
• Cesare Segré (1986: 322) - Discursul este înlănţuire cu scopuri semnificative a unor cuvinte din
langue. Adoptarea termenului de discurs de către lingviştii postsaussurieni se încadrează fie în tentativele de a rezolva antinomia langue / parole, fie în cele de a clarifica natura şi funcţiile sintagmelor
• Gardiner - Discursul este activitatea umană, declanşată, în general, de un eveniment particular, de
un stimul, prin care un locutor comunică cu un interlocutor, utilizând semnale verbale organizate
după un cod comun. (după Moeschler, Reboul, 1999: 39)
• Buyssens defineşte discursul considerând combinaţiile în care subiectul vorbitor utilizează codul
limbii în vederea exprimării gândirii sale personale, diferenţiindu-l de parole prin care înţelege
mecanismul psiho-fizic care-i permite să exteriorizeze aceste combinaţii. Tot potrivit lui Buyssens,
raportul parole / discours este echivalent raportului sunet / fonem, act de semnificare / partea sa
funcţională.
• Starobinski afirmă că discursul reprezintă o legătură dintre conceptele ce se prezintă înveşmântate
în formă lingvistică, înlănţuire cu scopuri semnificative a unor cuvinte din langue.
• Maingueneau - Limba este considerată un ansamblu finit relativ stabil, iar discursul este loc al
creativităţii, al contextualizărilor imprevizibile ce conferă noi valori unităţilor limbii.
• Elena Dragoş menţionează (2000: 54) direcţia culturalistă, saussuriană acordă discursului
accepţiunea lui parole (parole este un act individual de voinţă şi inteligenţă)
• Direcţia psihosistematică - discursul este activitatea verbală momentană, realizată prin acte de
vorbire, în limitele impuse de limbă. (2000: 54)
• Benveniste - accentuează distincţia saussuriană între raporturile asociative şi raporturile
sintagmatice, arătând că, din punct de vedere al teoriei enunţării, discursul este un eveniment
verbal.
Anca Runcan Măgureanu (1987) identifică două înţelesuri ale termenului:
• discursul este activitatea lingvistică individuală (parole, énonciation, performance), care impune
studiul urmelor enunţării în obiectul produs
• discursul este activitatea lingvistică cu caracter social, bazată pe existenţa unor reguli (convenţii)
normative care reglementează utilizarea regulilor constitutive ale unei limbi naturale.
• Discursul este manifestarea caracterului pragmatic al comunicării, comunicare în anumite condiţii
de producere, este PAROLE + CONDIŢII DE PRODUCERE.
În lucrarea Introducere în teoria argumentării şi metodologie, Andrei Marga, Ştefan Minică, Marius
Mureşan (2004: 30) realizează atât o definire, cât şi o clasificare a discursului.
Discursul este acea formă mai înaltă a comunicării în care se tematizează satisfacerea pretenţiilor de
validitatea problematizate şi se schimbă argumente pentru a întemeia pretenţii de adevăr, respectiv de
justeţe.
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•

Discurs teoretic – când în dezbatere este pretenţia de adevăr a susţinerilor şi operăm cu
argumente recrutate dintre cunoştinţele empirico-teoretice şi în cadrul unor asumpţii teoretice
• Discurs practic – în dezbatere este pretenţia de justeţe a regulilor şi se operează cu argumente
recrutate dintre cunoştinţele moral-practice şi în cadrul unor reprezentări ale dreptului şi ale
moralei.
În lucrarea sa, Discursul raportat în textele dialectale româneşti, publicată pe site-ul Universităţii
Bucureşti, Cezar Bălăşoiu face vorbire despre un discurs raportat, analizat în textele dialectale
româneşti şi defineşte :
• discurs indirect liber
• discurs fără alocutor
• discurs direct legat
• discurs indirect intonat direct
• discurs narativizat
Cezar Bălăşoiu studiază aici punerea în relaţie a celor două elemente constitutive, discurs citat, citant, din
punct de vedere morfo-sintactic, logico-semantic şi al coerenţei textuale .

DEFINIȚII ALE DISCURSULUI DIDACTIC / COMUNICĂRII DIDACTICE
Daniela Rovenţa-Frumuşani (2000: 141-142) identifică o serie de tipuri de discurs structurat valabile şi în
cazul comunicării didactice:
• discurs de tip narativ - "organizat secvenţial, prezentând acţiuni şi evenimente corelate prin relaţii
cauzale, finale şi temporale" (logica povestirii depinde de logica acţiunii raţionale, a
comportamentului cu sens)
• discurs de tip descriptiv - organizat "ca o constelaţie de atribute şi specificări (nomenclaturi
geografice, muzicale)"
• discurs de tip expozitiv - "asociat analizei şi sintezei reprezentărilor conceptuale"
• discurs de tip instructiv - "care incită la acţiune (fişe, prospecte)"
• discurs de tip argumentativ - "centrat pe o luare de poziţie" şi "care urmăreşte adeziunea la
anumite idei". (Rovenţa-Frumuşani, 2000: 140)
În analiza discursului, operaţia clasificatoare este o condiţie firească: "un tip de discurs este o configuraţie
de trăsături formale, asociate unui efect de sens, caracterizând atitudinea locutorului faţă de discursul său
şi, prin discurs, faţă de destinatar" (J.M. Marandin)
Teodora Cristea stabileşte criteriile care stau la baza diverselor taxonomii şi care ţin de câmpul de
experienţă circumscris, sau de parametrii activităţii discursive (T. Cristea, 1983: 15)
• oral / scris
• asumat (autobiografic) / non asumat (didactic)
• descriptiv / narativ / argumentativ
Diviziunea practicii sociale în diverse câmpuri ale experienţei conduce la clasificări "de conţinut", de
tipul: discurs politic, discurs juridic, discurs literar, discurs didactic, discurs cotidian.
Alte criterii delimitează ca tipuri de discurs: discursul ştiinţific vulgarizator (practicat în televiziune,
presă), discursul politic, polemic (imprimat sau televizat).
Discursul, ca eveniment, ca generare, este "un proces premergător produsului obţinut, care este textul
(scris sau oral).
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Discursul trebuie conceput "în situaţie", ancorat într-un anume context cultural şi social, modelat de
o anume epistemă, vizând o anume finalitate, dependentă de statutul (rolurile) agenţilor discursivi
(conform conceptului de context: verbal, referenţial, situaţional, acţional şi psihologic, precizat de
Herman Parret) (Rovenţa Frumuşani, 2000: 140)
În lucrarea ''Langage et discours, éléments de semiolinguistique'', apărută la Paris în 1983, Patrick
Charaudeau, citat de Doina Săucan (2003), arată că discursul didactic este o comunicare de mare
complexitate psiho-socio-cognitivă, în care se reunesc (care convoacă) toate procedurile discursului în
general, toate operaţiile de punere în scena discursivă a obiectului învăţării, aparatul enunţiativ (care
conferă locul şi statutul protagoniştilor actului de limbaj), aparatul narativ (care organizează şi descrie
lumea prin prisma operaţiilor mentale, cognitive) şi, în sfârşit, aparatul retoric care organizează şi descrie
materialul lingvistic din punctul de vedere al operaţiilor de punere în relaţie morfo-semantică.
Noi privim discursul didactic ca pe un discurs educaţional, pedagogic. Sunt autori care fac o
dihotomie între discursul pedagogic de predare/însuşire a cunoştinţelor, marcat de o didacticitate primară,
directă, explicită, supus unui "contract" didactic ferm, şi discursul didactic în general, "orice discurs care
îşi propune să transmită informaţii şi cunoştinţe unui destinatar generic" (Dospinescu, 1998) şi care
presupune o didacticitate secundară, indirectă, uneori implicită, generată de o intenţionalitate
conjuncturală, contigentă.
Discursul didactic trebuie, de fapt, privit şi ca o intervenţie cu valoare cognitivă, dar şi afectivă,
profesorul intervine asupra elevului în amplitudinea personalităţii sale.
Referindu-se la argumentare ca mecanism discursiv, în sinteza "Introducere în pragmatică", Elena
Dragoş (2000: 84) consideră că "argumentarea acţionează în discurs dialogal". Din această perspectivă,
credem că discursul didactic mediat de calculator se poate caracteriza prin anihilarea efectului dialogal şi
prin inducerea de mărci temporale feed-back-ului, elongaţie temporală, absenţa elementelor de
comunicare paraverbală.
De asemeni, putem considera că funcţiile elementelor nonverbale sunt intensificate, iar
imperativele argumentării, ca "spaţiu privilegiat al reconstrucţiei limbajului ca acţiune" (Rovenţa
Frumuşani, 1995:148) sunt suprapotenţate, devin mult mai importante decât în comunicarea didactică
normală.

Concluzii
Reforma curriculară a sistemului de învăţare este orientată în intenţiile ei esenţiale, de o nouă
concepţie privind instruirea şi educarea tinerei generaţii. Tocmai de aceea, profesorul, prin discursul
didactic practicat nu îşi mai propune să transmită pur şi simplu idei, ci şi să argumenteze în favoarea lor
şi să-i determine pe elevi să le accepte, pentru a le influenţa schimbările de natură cognitivă, afectivă şi
comportamentală.
El apelează la mijloace retorice şi logice cu ajutorul căruia modifică sentimentele, convingerile,
atitudinea elevilor, atrăgându-i de partea unor idei, decizii, sau îndepărtându-i de altele. Calitatea actului
didactic este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor. Succesul cel mai
mare în are atunci când recurge la strategii activ-participative (interactive) care în transformă pe elev în
subiect al instruirii, ce se dezvoltă prin acţiune proprie. Comunicarea didactică mediată este o formă de
excepţie a acestuia, a actului didactic.

41

BIBLIOGRAFIE
BĂLĂŞOIU, CEZAR, Discursul raportat în textele dialectale româneşti, publicată pe site-ul Universităţii
Bucureşti, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/balas/index.htm, iunie 2004, consultată la 15.07.2006
BIDU-VRÂNCEANU, ANGELA, CĂLĂRAŞU, CRISTINA, IONESCU-RUXĂNDOIU, LILIANA, MANCAŞ,
MIHAELA, PANĂ DINDELEGAN, GABRIELA, 2001, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira
CRISTEA, TEODORA, 1983, Lingvistica discursului şi didactica limbilor străine, [în] Limbile modeme in
şcoală, vol. I, p. 11-18
DOSPINESCU, VASILE, 1998, Semiotica si discurs didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, cu un
cuvânt înainte de Joseph Courtes; pref. de traducere de Maria Carpov
DRAGOŞ, ELENA, 2000, Introducere în pragmatică, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă
MARGA ANDREI, MINICĂ, ŞTEFAN, MUREŞAN, MARIUS 2004, Introducere în teoria argumentării şi
metodologie,
MAINGUENEAU, DOMINIQUE, 1990, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Bordas.
MAINGUENEAU, DOMINIQUE, 1987, Nouvelle tendances en analyse du discours, Paris, Hachette.
REBOUL, ANNE, MOESCHLER, JACQUES, 1999, Dicţionar enciclopedic de pragmatică, Cluj, Editura
Echinox, (traducere din limba franceză de: Elena Dragoş, Ligia Florea, Ştefan Oltean, Liana Pop, Dorina Roman,
Carmen Vlad; coordonarea traducerii: Carmen Vlad, Liliana Pop)
ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA, 2000, Argumentarea, modele şi strategii, Bucureşti, Editura BIC ALL
ROVENŢA-FRUMUŞANl, DANIELA, 1995, Semiotica discursului ştiinţific. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
RUNCAN-MĂGUREANU, ANCA, 1987, Aspecte semantice ale constituirii textului [în] Semantică şi semiotică, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, p. 42-57.
SĂUCAN, DOINA-ŞTEFANA, 2003, Comunicarea didactică, Bucureşti, Editura ATOS
SEGRE, CESARE, 1986, Istorie - Cultură - Critică, Bucureşti, Editura Univers (în româneşte de Ştefania Mincu,
prefaţă de Marin Mincu)

42

