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Psalm VI

de Tudor Arghezi
Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere
Şi te pândesc în timp, ca pe vânat,
Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?
Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere.
Pentru credinţă sau pentru tăgadă,
Te caut dârz şi fără de folos.
Eşti visul meu, din toate, cel frumos
Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer
grămadă.
Ca-n oglindirea unui drum de apă,
Pari când a fi, pari când că nu mai eşti;
Te-ntrezării în stele, printre peşti,
Ca taurul sălbatec când se-adapă.
Singuri, acum în marea ta poveste,
Rămân cu tine să mă mai măsor,
Fără să vreau să ies biruitor.
Vreau să te pipăi şi să urlu: "Este!"

Psalmul este o specie
literara a genului liric, cu
originile în literatura biblica
(Vechiul Testament – Cartea
Psalmilor lui David), care
depaseste sfera poeticii
religioase prin tema (Omul
vs. Divinitatea) si prin
complexitatea
motivelor
propuse: Deus absconditus,
homo
nonreligiosus/
pseudoreligiosus, carpe diem,
fortuna labilis,
vanitas
vanitatum...
Departe de a fi o rugaciune
de slava sau de multumire
(asa cum a fost la origine),
psalmul modern este mai
curand o meditaţie pe tema
imposibilitatii omului de a
se ridica la ’’asteptarile’’
divinitatii (ca exponent al
Creatiei ’’dupa chip si
asemanare’’) dar si o elegie
pe tema inadaptarii insului
modern la rigorile unei lumi
din care divinitatea e (data
fiind nasterea psihologiei
autodeterminarii) obligata
sa iasa, sa dispara...

S-ar putea crede, la o
primă lectură, că psalmul
arghezian stă sub semnul unei
filosofii ce promovează iluzia
egocentrismului.
Tendinţa
aceasta
artistică, în parte iconoclastă, în
parte existenţialistă, nu e însă de
factură expresionistă; ea fusese
adusă în scenă câteva secole mai
devreme,
de
artiştii
renascentişti, umanişti şi mai
apoi iluminişti.
Dar...
expresionismul
vine cu un element de noutate:
dramatismul existenţei moderne
şi lamentaţiile unui eu liric incapabil să iasă din rigorile unei lumi
tributare nihilismului (teorie modernă care are în centrul preocupărilor
sale ideea de negare a lui Dumnezeu şi de promovare a puterii de
autodeterminare a individului).
Psalmul VI adună mai toate motivele întâlnite în seria
psalmilor arghezieni, dar şi în poezia Duhovnicească sau De-a v-ati
ascuns: antinomia moarte-viaţă/ uman-divin, căutarea, jocul de-a
vânătoarea (cu omul în ipostază de vânător), divinitatea ca vis (iluzie)
– şi, de aici, transmutaţia de sens către Deus absconditus (Dumnezeul
ascuns – mut, orb şi surd în faţa
plânsului uman...), Divinitatea ca
drum de apă - o altă imagine a
iluziei cu motivul apei debarasat
de valoarea mistică - a
începutului de lume/ de viaţă,
etc... Toate aceste motive se
inserează, cu îndrăzneală, în
ample metafore dintre care nu
poate să nu ne rămână în minte
cea mai simplă din punct de
vedere lexical dar şi cea mai
puternică
din
perspectivă
semantică şi artistică: Eşti visul
meu din toate cel frumos...

Aşadar... mai poate fi valabilă ipoteza de la care am pornit?
Este psalmul arghezian expresie doar a iluziei egocentrismului? Ce
metaforă, ce definiţie a Divinităţii – mai frumoasă decât aceasta –
poate construi mintea şi sufletul uman... însetate de Absolut/ de
Dumnezeu?!
Pendularea eului liric între credinţă şi tăgadă este în fond
rătăcirea oricărui suflet pe drumul căutării „acestui” Absolut. Artistul
este însă capabil să înnobileze căutarea cu semnele unei lupte
nedisimulate cu lumea şi cu sinele. Iar biruinţa nu e una a simţurilor
(aşa cum s-ar putea crede citind ultimul vers) ci una a raţiunii: a
regăsirii unei inocenţe capabile de a aduce Divinitatea atât de aproape
de el, încât bucuria să se aştearnă, întreagă, peste tot ceea ce înseamnă
OM: trup, inimă, raţiune.
Aceasta este în fond exprimarea (directă şi precipitată şi prin
cuvinte golite de sensul prim [a pipăi// a urla]) a unei dorinţe mai mult
decât justificate a omului modern: regăsirea vârstei de aur a omenirii,
în care semenii noştri vorbeau cu Dumnezeu, îi auzeau în intermundii
glasul (Noe), îi vedeau Chipul de lumină (Moise) sau se luau la luptă
cu El (Iacov)...
Iar simbolurile şoimului, al taurului şi al peştelui – puternic
legate de marile vârste ale expansiunii – de ordin psihologic,
gnoseologic şi metafizic, nu geografic – ale creştinismului (Solomon înţelepciunea, David - forţa, Iisus – smerenia, blândeţea şi iubirea), nu
afirmă decât apartenenţa poetului la o serie de artişti de o rară
profunzime mistică şi de o frumuseţe a gândirii eminamente creştine.

Satul și țăranul în opera lui Rebreanu
(27 noiembrie 1885 - 27 noiembrie 2015)
130 de ani de la nașterea scriitorului

Liviu Rebreanu reprezintă un moment de referință
în evoluția romanului românesc modern. Preocupat
să scrie „o epopee a vieții românești”, el a evocat
străvechea civilizație agrară şi chipul aspru al
țăranului mistuit de „glasul pământului”.
Scriitorul surprinde în mod obiectiv realitatea complexă și
tragică a satului românesc din primele decenii ale secolului al XXlea - satul Pripas, identificat cu Prislop, unde el va reveni în anul
1906: „Aici am luat contact cu țăranul român, aici l-am cunoscut
mai bine, aici m-am impregnat de toate suferințele și visurile lui
care aveau să treacă mai târziu în literatura mea”.
Satul lui Rebreanu este un „topos”cu tradiții și obiceiuri
ancestrale, cu ierarhii sociale, determinate de legile averii și ale
proprietății asupra pământului, cu instituțiile sale - școala, biserica,
familia, cu țărani caracterizați prin vitalitate, instinct, pasiuni
dezlănțuite.
În discursul de recepție rostit la Academia Română, la 29 mai
1939, Rebreanu aduce un elogiu spiritualității profunde a țăranului,
hărniciei și dărniciei sale, credinței și dăruirii de sine, chiar și în
împrejurări istorice potrivnice : „Căci, pentru țăranul nostru,
pământul nu este un obiect de exploatare, ci o ființă vie față de care
nutrește un sentiment straniu de adorație și teamă. El se simte
zămislit și născut din acest pământ ca o plantă fermecată care nu se
poate stârpi în vecii vecilor. De aceea, pământul e însuși rostul lui
de a fi. Pământul nostru are un glas pe care îl aude și îl înțelege. E
sfântul pământ inspirator care ne-a modelat trupul și sufletul”.
Astfel, scriitorul își exprima omagiul, „credința și
solidaritatea cu cel mai umil român”, menit „să conserve rasa,
pământul, limba și credința noastră națională”.
Romanul Ion (1920) ilustrează într-o manieră realist obiectivă modernă monografia satului ardelean antebelic, o dramă a
pământului, dar și a iubirii, destinul tragic al țăranului pentru care
pământul înseamnă însăși viața.

Punctul de plecare al romanului îl reprezintă, conform
mărturisirii autorului, scena în care „un țăran îmbrăcat în haine de
sărbătoare, crezându-se singur pe câmpul din marginea satului, s-a
aplecat și a sărutat pământul ca pe o ibovnică.” Acest episod își va
pune amprenta asupra operei, scriitorul înțelegând că eroul său
trebuie „să înfățișeze și să simbolizeze pasiunea organică a
țăranului român pentru pământul pe care s-a născut, pe care
trăiește și moare...”, altfel spus „mitul supremei posesiuni”.
Lumea satului românesc din Transilvania începutului de secol
al XX-lea este surprinsă într-o dublă perspectivă: cea a existenței
sociale și naționale în Ardealul înstrăinat, și cea a existenței
atemporale a universului rustic, surprins într-un tipar de cultură
străveche, în ipostaze cotidiene și festive.
Rezistența spirituală a românilor, apărarea limbii și a
dreptului de a vorbi românește în școală și în biserică, de a păstra
nealterată credința strămoșească, arborarea însemnelor naționale,
intonarea marșului Deșteaptă-te române - toate acestea definesc
lupta pentru păstrarea identității naționale.
Lumea satului Pripas este redată prin obiceiuri arhaice: hora
cu jocul Someșanei, din ținutul Năsăudului, slujba religioasă
duminicală, ritualurile legate de căsătorie, de botez, de
înmormântare, rituri ale fecundității (strânsul recoltei), ceremonialul
sfințirii noului lăcaș al bisericii.
La acestea, se adaugă aspecte din viața cotidiană a țăranilor și
a intelectualilor satului.
Numele satului Pripas „pitit într-o scrântitură de coline”
anticipă prin semnificații, destinul nefast al personajelor: omul de
pripas
este
legat
vremelnic de un rost și de
un loc, dar și blestemul
vieții trăite în pripă,
sfârșite brutal, la netimp,
prin sinuciderea Anei,
prin moartea copilului,
prin crimă.

„În centrul romanului se află patima lui Ion, ca
formă a instinctului de posesiune. Ion este
victima măreață a fatalității biologice”. (N.
Manolescu, Arca lui Noe)
Ion este un personaj tipic pentru o categorie
socială, țăranul sărac. Criticul G. Călinescu în
Istoria literaturii române de la origini până în
prezent afirma: „Toți flăcăii din sat sunt
varietăți de Ion.”
Scriitorul urmărește motivațiile acțiunilor lui
Ion, devorat de patima pentru pământ, declanșate cu forța unor
instincte obscure, primitive. În pământ, el vedea realizate ambițiile
sale, tinerețea sa robustă, demnitatea sa umană, căci „în încleștarea
cu uriașul, omul însuși se simte crescând și luând în stăpânire
lumea.” (N. Manolescu, Arca lui Noe).
Ion este un flăcău chipeș, isteț: „a fost cel mai iubit elev al
învățătorului Herdelea, silitor și cuminte”, dar „îi era mai drag să fie
veșnic însoțit cu pământul”, era iute și harnic: „Munca îi era dragă
oricât ar fi fost de aspră, ca o râvnă ispititoare”, dar sărac: „Toată
ființa lui ardea de dorul de a avea pământ mult, cât mai mult…
Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veșnic a pizmuit pe cei
bogați și veșnic s-a înarmat într-o hotărâre pătimașă: trebuie să aibă
pământ mult, trebuie! De pe atunci pământul i-a fost mai drag ca o
mamă”. Va reacționa de fiecare dată potrivit firii sale impulsive, cu
violență.
Când înțelege că o confruntare fizică nu e soluția la
problemele sale, el va apela la disimulare. Cu luciditate și viclenie,
își alcătuiește planul ademenirii Anei. Deși acest plan îi reușește:
„Sufletul îi era pătruns de fericire. Parcă nu mai râvnea nimic și nu
mai era nimic în lume afară de fericirea lui. Pământul se înclina în
fața lui, tot pământul… Și tot pământul era al lui, numai al lui,
acum.”, eroul nu-și află totuşi fericirea.
Deși e vinovat moral pentru sinuciderea Anei, Ion nu are
remușcări, cum nu are nici când îi moare copilul, în care văzuse o
garanție a păstrării pământurilor lui Vasile Baciu. Conflictul cu
George Bulbuc este disimulat după moartea Anei sub aparența
prieteniei.

Ion va fi aspru sancționat pentru încălcarea normelor
comunității. El sfârșește devorat de glasul pământului și de glasul
iubirii.
Ca prototip al țăranului, protagonistul romanului nu e nici bun,
nici rău; e produsul relațiilor sociale în care este pus să trăiască.
Romanul Ion este o dramă a condiției umane degradate, umilite
care se răzvrătește. Este o răzvrătire a firii contra societății asupritoare,
abuzive.
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Fragment din Prezentarea universului creației rebreniene activitate în cadrul proiectului: Liviu Rebreanu - ctitor al romanului
românesc modern
Cătălin CABA
Antonia GAFTON

Ion Creangă - Omagiu adus marelui
povestitor
Prof. Ioana ANICI
,,Nu se poate afla nicăieri în vreo altă țară,
cât Moldova de mică, atâtea ape și natură
împodobită cu asemenea locuri minunate ca
aici. (…) Aici este Neamţul, cetate pe un deal
înalt lângă apa cu acest nume, care din fire est
eaşa de tare, încât poate să înfrunte cu
mândrie orice atac ostil.’’ (Dimitrie Cantemir,
,,Descriptio Moldaviae’’)
Creangă, e prozatorul şi marele povestitor care prin
inegalabila-i operă ne face să retrăim, clipe neșterse din propria
viață, din vremea clipelor şi visărilor frumoase ale vârstei inocente.
În fiecare primăvară, la început de martie, ne amintim de Ion
Creangă. Venirea primăverii și a mărțișorului aduce în lumină pe
marele nostru povestitor Ion Creangă.

Ineditul l-a constituit prezentarea
unui set de imagini însoțit de citate
din opera lui Creangă, amintind
totodată titlurile celor mai cunoscute
povești ale autorului. Elevii le-au
conceput așa cum și-au imaginat ei,
după
parcurgerea
operei
si
interpretarea acesteia.
Despre opera lui Ion Creangă s-au
scris în timp numeroase interpretări
critice. În jurul lui Creangă s-au
purtat discuții; criticii încearcă să-i
descopere meșteșugul și spiritul
cărturăresc.
Încadrat de G. Călinescu în triada
„Marilor prozatori” , alături de
I.L.Caragiale şi Ioan Slavici, Ion
Creangă este „ expresia monumentală
” a naturii umane în ipostaza ei
istorică ce se numeşte poporul
român , sau, mai simplu, e poporul român însuși, surprins într-un
moment de genială expansiune. ” ( „Ion Creangă. Viaţa şi opera” ).

Ion Creangă este privit ca un rapsod popular mai mult,
decât ca scriitor. Cultura lui formată la izvoare folclorice sintetizează
în opera sa ceea ce dă unitate spiritului românesc. A creat pornind de
la folclor o opera de neconfundat. În procesul de creație, cuvintele se
desfășoară ca un adevărat spectacol: onomatopee, interjecții,
locuțiuni, ce fac ca fantasticul să fie trăit. Fabulosul şi realul conferă
scrierii sale nota specifică locală. Prin felul cum Încarcă materialul o
dovedesc scrierile pentru toate vârstele, ele nu sunt încorsetate de
hotarele timpului și de spațiul conviețuirii.
„Meritul cel mare al lui Creangă stă în deplina pasiune şi
măiastra mânuire a limbii româneşti” (Titu Maiorescu)

Verbele copulative dispute contemporane
Prof. Ramona MITREA
În limba română există anumite verbe golite total sau
parţial de sens lexical, care pe lângă subiect se combină
şi cu alt nume (substantiv, adjectiv sau substitute ale
acestora). Dacă admitem că predicatul transmite informaţia semantică şi
informaţia gramaticală atunci, în comunicările de acest fel, predicatul nu poate
fi reprezentat numai prin verb la mod personal este, întrucât acesta fiind vid nu
este capabil să transmită decât informaţia gramaticală. Pentru transmiterea
informaţiei semantice, vorbitorul adaugă verbului copulativ la mod personal
un nume, în acelaşi sens în care verbului din fraza verbală i se adaugă un alt
element pentru obţinerea comunicării dorite.
C. Dimitriu denumeşte cele două structuri ale predicatului nominal
subfuncţii: subfuncţia verb copulativ şi subfuncţia nume predicativ.
Paula Diaconescu introduce termenul de copulă lexico-gramaticală. Verbul
copulativ cel mai puţin abstract semantic, şi de aceea cel mai gramaticalizat,
este a fi – motiv pentru care autorii Gramaticii Academiei îl numesc „copulativ
prin excelenţă”.
În limba română, pot avea valoare copulativă verbele a fi, a deveni, a
ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a se chema, a se numi, a părea, a măsura .
Verbul a fi este total lipsit de sens lexical şi are numai rol gramatical;
celelalte verbe copulative pe lângă rol gramatical păstrează şi un rol semantic
contribuind la realizarea sensului predicatului.
Verbul copulativ poate fi lăsat neexprimat în următoarele tipuri de
contexte:
în propoziţii enunţiative în care subiectul şi numele predicativ este
exprimat şi verbul copulativ rezultă din context:
Evul e un cadavru, Paris – al lui mormânt (M. Eminescu, Opere,
XVII, pg. 100)
în propoziţii enunţiative şi interogative ce fac parte din fraze
construite simetric, astfel încât verbele copulative cât şi subiectul sau numele
predicativ sunt deductibili din context:
ce e virtutea? [virtutea] e-o nerozie;
[ce e] geniul? [geniul e] nefericire.
(M. Eminescu, Opere, XVII, pg. 103)
în propoziţii enunţiative prin care se dă răspuns la propoziţiile
interogative dacă verbul copulativ a fost exprimat în propoziţia interogativă:
„Cum te cheamă – măi copile? Ca pe tată-meu Călin”.
(M. Eminescu, op. cit., pg. 140)
În propoziţii interogative retorice cu verb copulativ repetat C.
Dimitriu consideră că, deşi există două verbe copulative, este un singur
predicat nominal, pentru că se face o singură comunicare, expresie despre
conţinutul subiectului.
Dar frate tu măi Ghiţă Lungu, fu ori nu fu rob, atâţia ani la Hagiu?
(M. Sadoveanu, Opere XVII, pg. 316)

Predicativitatea verbului a fi:
S-a sugerat să i se recunoască verbului
copulativ capacitatea de a forma o funcţie
sintactică urmând ca numele predicativ să fie
considerat o funcţie aparte.
Ecaterina
Teodorescu
încearcă
să
demonstreze propunând o analiză din perspectivă semantică a verbului a fi
dând următoarele exemple:
Băiatul este la ţară.
Băiatul este înalt,
constatând că numai în primul exemplu a fi poate fi înlocuit cu unele
din sinonimele verbului liber, de pildă cu sinonimele lui de stare: a se afla, a
se găsi, pe când în al doilea exemplu substituirea nu mai e posibilă.
Însă aceasta nu este o dovadă că verbul copulativ a fi este lipsit de
sens lexical pentru că astfel va trebui să tragem aceeaşi concluzie pentru
celelalte verbe, arată Ecaterina Teodorescu, deoarece nici ele nu pot fi
substituite cu sinonimul verbului liber din care provine. Faptul se datorează
atât unei deosebiri de sens lexical, cât mai ales deosebirii de sens sintactic care
există între verbul liber şi cel copulativ. Din punct de vedere lexical ele au o
esenţă comună, e de părere Ecaterina Teodorescu. Sensurile „a atinge”, „a
dobândi” – pe care le are verbul liber a ajunge: a atinge o limită sau în timp a
dobândi succese (A ajuns departe se regăsesc astfel la verbul copulativ
corespunzător: „a atinge un ţel”. Ex: A ajuns profesor) a dobândi o
caracteristică (Ex: A ajuns un neisprăvit).
Sensul a se menţine al verbului autonom a rămâne: “a se menţine întro anumită circumstanţă” se regăseşte la copulativul a rămâne :” a se menţine
sub un anumit aspect sau într-un anumit fel” (Ex: A rămas neschimbat).
Verbul liber şi cel copulativ a părea au aceeaşi esenţă, aceea de
aparenţă comună fiind şi esenţa verbului liber de stare a fi şi a celui copulativ.
Această esenţă constă în ideea de „prezenţă”: „a fi prezent într-o situaţie” şi
respectiv „a fi prezentă o caracteristică”.
Deosebirile de conţinut denotativ dintre enunţurile:
Băiatul este neglijent
pare neglijent
a devenit neglijent
a rămas neglijent,
au un izvor comun evident, fiecare din verbele luate în considerare
imprimând, prin sensul său, o altă semnificaţie enunţului în care apare ideea de
“prezenţă”, “aparenţă”, “dobândire”, “menţinere” a unei caracteristici.
Astfel autoarea indică că, în aceste condiţii, nu se mai poate vorbi de
verbul copulativ a fi ca fiind lipsit de sens lexical.
Categoria sintactică predicat se cere definită în primul rând
funcţional, aşadar relaţional, iar în interiorul relaţiei, prin trăsături de formă şi
de conţinut.
Este astfel predicat acel constituent central al propoziţiei, aflat în
relaţie de interdependenţă sau în relaţie zero cu subiectul exprimat de obicei
prin verbul conjugat, prin care se spune ceva despre subiect sau se spune ceva
în mod absolut, deci independent de un subiect (Ninge).

Aşadar predicatul este un
constituent obligatoriu, marcat
cu indici de predicaţie, înzestrat
implicit
cu
capacitate
comunicativă.
Ecaterina
Teodorescu
analizează
din
perspectiva
acestei caracteristici verbul a fi
dând două exemple:
Copilul este la ţară/
Copilul este bun,
constatănd că în ambele situaţii
a fi este obligatoriu marcat cu
indici de predicaţie, dar verbul
a fi din cele două exemple se

deosebeşte esenţial din punct de vedere sintactic.
În al doilea caz, a fi nu se alătură singur subiectului, ca orice predicat
verbal simplu, ci împreună cu numele predicativ, pentru a-l defini; el nu mai
indică „prezenţa” subiectului într-un spaţiu determinat, ci „prezenţa” unei
însuşiri a acesteia.
Astfel, opoziţia copula vidă / copula lexico-gramaticală se suspendă,
verbul copulativ fiind în accepţia autoarei un auxiliar sintactic de predicaţie şi
mediativul în plan intern al raportului de calificare sau de identificare a
subiectului prin numele predicativ.
Verbul copulativ indică, pentru întreg predicatul nominal, categoriile
gramaticale întâlnite la verb: persoana, numărul prin care verbul se acordă cu
numele predicativ, precum şi timpul, modul şi chiar diateza.
E ştiut că regula pitagoreică din geometrie se numea puntea măgarilr...
(după Dimitriu, GLRS, pg. 200).

CONFESIUNI
Ador lectura și
călătoriile. Dacă aș fi
magician, aș da timpul
înapoi și l-aș însoți pe
Calistrat Hogaș
„Pe
drumuri de munte ”. Și
nu oriunde, ci... „ În
munții
Neamțului”.
Călăuze ne-ar fi Tasache
Crăcăuanu,
prietenul
autorului, de profesie
geambaș și Pisicuța,
„castanie, cu botul mic și
cu nările largi, cu capul
fin, cu ochii negri, mari,
cu coama bogată, cu
trupul sprinten și subțire,
cu piciorul fin și nervos”.
Iată-mă în zorii unei frumoase zile de vară, în compania distinsului
scriitor și a însoțitorilor săi. Am urcat muntele Pietricica. Eram
fascinată de primele raze ale soarelui ce se revărsau spre pământ ca o
mare de flăcări. În văzduhul înmiresmat pluteau roiuri de fluturi albi.
Se auzea trilul ciocârliei și, din când în când, ciripitul altor păsări
mici, ascunse prin arborii de la poala muntelui. Prin iarba umedă, căci
plouase în ajun, mișunau gâze multicolore, șopârle. Ici și colo se
zărea zmeura ademenitoare. Pisicuța era încărcată de bagaje, căci,
trebuie să vă spun că domnul Hogaș mergea în vizită la o mai veche
și încântătoare cunoștință, Floricica, și de la casa acesteia, își
propusese să-și continue drumul spre Nechit. I-am oferit un buchețel
de flori albe Pisicuței, la sfatul stăpânului, care mi-a spus că le adoră.
Dar, n-apucă să-și savureze micul dejun, că, deodată, un roi de viespi
o atacă nemilos, iar bietul cal, în încercarea de a se apăra, cade cu tot
cu bagaje într-o scobitură de pământ plină cu apă. Eu, atunci m-am
speriat, dar scriitorul nu și-a pierdut buna dispoziție, din contră, a
început să râdă de nefericita întâmplare, întrebându-și ironic Pisicuța
dacă nu și-a murdărit hainele de gală. Calul s-a ridicat de jos, sprijinit
de noi, ud, murdar, coama îi era răvășită.

CONFESIUNI
Cu puțin efort, l-am readus la starea dinainte. Am ajuns întrun târziu la casa tinerei care ne-a oferit un ospăț pe cinste. Ne-a
încântat cu vocea ei cristalină, intonând „Ciobănaș cu trei sute de oi”,
„Pe lângă plopii fără soț”. I-am mulțumit gazdei noastre, iar a doua zi
eram deja la schitul Nechit, un loc sacru unde coborâse parcă Însuşi
Dumnezeu.
I-am propus domnului Hogaș să facem și un tur al orașului cu
Pisicuța. Ne-am plimbat prin parc, am privit panorama orașului din
Turnul lui Ștefan. Uitasem să vă spun că Pisicuța a fost legată în
vecinătatea turnului cu hamul ei de un arbore. A zărit o pisică
apropiindu-se de ea. Bietul cal năzdrăvan s-a speriat și a luat-o la
fugă. Până să coborâm noi din turn, Pisicuța ajunsese în parc, unde
toți copiii veneau lângă ea oferindu-i biscuiți și dulciuri. Le-a servit
cu plăcere. A băut apă din fântâna arteziană, înclinându-și capul în
semn de respect față de binefăcătorii ei.
Scriitorul s-a declarat surprins de frumusețea orașului, de
respectul și bunăvoința oamenilor, de prețuirea pe care o acordă
aceştia tradiției și înaintașilor.
Iar mie mi-a spus că se va întoarce la ai săi, în acea lume mai
bună, fericit că aici oamenii nu l-au uitat, iar natura continuă să-l
fascineze ca odinioară. O va lua cu el și pe Pisicuța ca să nu-i fie urât.
Revin acum din starea de contemplație, și vă spun cu
încântare că aș prefera să am o Pisicuță care să mă ducă la școală dar
și în drumeții, pe munte, cu prietenii...
Ruxandra BREHUŢĂ, clasa a V-a B

Zâna Şi Laur
Adriana PRISACARIU, clasa a V-a B
A fost odată o zână frumoasă și bună. Ea trăia într-un castel
întunecat, spre miazănoapte, la marginea mării, unde, doar vântul și
pescărușii puteau ajunge. Era nespus de singură. La nașterea ei, o
ursitoare i-a prezis că va fi departe de lume până când, un viteaz pe
nume Laur, fiul regelui din regatul de la miazăzi, va veni să o
elibereze din acel loc tainic, și să o ia de soție. I-a oferit atunci o
brățară cu pietre nestemate care să o ocrotească. O brățară identică
primise și Laur la naștere. Lui i-a fost încredințată, încă de atunci,
zâna.
Anii au trecut. Zâna a fost vegheată de Sfânta Vineri care îi
apărea în vis, povățuind-o. A plâns mult, nevăzând picior de om pe
tărâmul ei. Vorbea adesea cu pescărușii care îi aduceau perle și i le
așezau pe nisip, dar și cu peștii jucăuși care, fără voia lor, deveneau o
pradă ușoară pentru păsări.
În turnul castelului se afla un flaut fermecat. Fusese al unui
pescar, mort într-un naufragiu. Sfânta Vineri l-a găsit pe țărmul mării
și l-a dus în turn. Flautul cânta singur, la douăsprezece ziua și la
douăsprezece noaptea. Era sufletul acelui nefericit pescar ce își căuta
neîncetat odihna.
Atras de sunetul miraculos al flautului, tânărul Laur ajunse în
preajma castelului, însoțit de calul său năzdrăvan și de omul său de
încredere, Marți. De la fereastra castelului, fata îl zări. La mâna
dreaptă purta brățara cu diamante aidoma cu a ei. Un fior îi străbătu
atunci inima zânei. Coborî îndată la țărm. Aici îl recunoscu
numaidecât pe Laur, ca fiind cel descris cu o seară înainte, în visul ei
de Sfânta Vineri. Cei doi s-au îmbrățișat, și-au vorbit ca și cum s-ar fi
știut dintotdeauna, și-au jurat credință veșnică unul celuilalt.
Astfel, fata va părăsi castelul singuratic, și-l va urma pe Laur
în regatul său unde vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți.

O călătorie în Egipt
Denisa Trajič – clasa a VI-a B
Cea mai mare parte a vacanţei de vară mi-am petrecut-o la
bunici, deoarece îi iubesc foarte mult şi îmi place să mă aflu cât mai
mult timp în compania lor.
Într-una din zile, am mers în grădină, iar peisajul m-a
cotropit din prima clipă şi am avut impresia că am călcat pe un alt
tărâm...
Am luat o carte şi am început să citesc. Mireasma îmbietoare
a florilor şi lectura cărţii m-au ajutat să mă alătur personajelor şi să
mă transpun, alături de ele, în atmosfera misterioasă a Egiptului
antic.
În ziua aceea am trăit cu adevărat momente palpitante. Am
călătorit alături de exploratori şi am studiat alături de cercetători,
descoperind în cele din urmă în interiorul unui templu un vas cerat
în care scribii vechilor faraoni egipteni puseseră la păstrat un valoros
pergament. Pe el, se afla un manuscris în hieroglife, pentru noi...
astăzi mai mult decât de neînţeles, pentru că nu oricine este
familiarizat cu scrierea antică egipteană. În acest fel erau ascunse şi
comorile, astfel încât să nu poată fi găsite niciodată.
În fiecare seară, conducătorul cercetătorilor făcea însemnări
pe un papirus imens, notând tot ce se petrecea peste zi. Apoi,
mergea să se odihnească într-un cort improvizat, făcut din pânză
specială legată de un cadru de bambus.
Dar universul interior al călătoriei mele a fost în cele din
urmă risipit de un strigăt blând dar ferm... Bunica venise să mă îmbie
la un ceai de mentă şi la o prăjitură... cum numai ea ştie să facă.

La muzeu...
Mihnea Georgescu – clasa a VI-a B
În weekend, am fost să vizitez Muzeul de Artă, unde era o
expoziţie itinerantă cu specific chinezesc.
Într-o sală, erau expuse manuscrise vechi concepute pe foi
de papirus. Acestea conţineau informaţii despre cultura chineză
veche şi erau protejate în vitrine speciale cu lămpi a căror lumină nu
degrada în timp calitatea exponatului. Într-o altă vitrină din aceeaşi
sală, erau înfăţişate pe hârtie cerată desene care prezentau diferite
scene din luptele chinezilor cu mongolii.
Pe holul central al muzeului, erau expuse numeroase tablouri,
executate pe hârtie de mătase fină, fixată pe suporturi din bambus
îngălbenite de vreme. Am mai văzut şi pergamente scrise cu litere
chinezeşti iar ghidul nostru ne-a spus că sunt de pe vremea primei
dinastii Ming (1368–1644).
Chiar la ieşire, într-un colţ, se afla un microscop la care
puteai să cercetezi un bob de orez pe care era sculptată o pagodă, un
templu vechi chinezesc construit în formă de turn.
Această vizită la muzeu m-a impresionat în mod extrem de
plăcut, pentru că am descoperit că poporul chinez are un deosebit
simţ artistic şi a fost, în toată istora sa, un neam curajos.

Exerciţiul de compoziţie în cadrul orei de limba română
Prof. Ana VÎRLAN
La disciplina limba şi literatura română, în cadrul domeniului complex
numit comunicare – ce acoperă lecţii speciale de dezvoltare a competenţelor de
exprimare orală şi scrisă – un rol aparte îl ocupă exerciţiul de compoziţie
(compunerea), definit ca „un exerciţiu şcolar constând în dezvoltarea în scris a
unei teme cu caracter literar, propuse de către profesor sau impuse de manual, ori
pe o temă liber aleasă de către elev”.
Ca instrument de bază al muncii intelectuale, fără de care nu ne putem
imagina evoluţia la clasă a elevilor, compunerea reprezintă cadrul ideal pentru
cultivarea capacităţilor de exprimare corectă, elegantă şi chiar... elevată.
Lecţiile de compunere oferă condiţii extraordinare în procesul de punere
a elevilor în situaţia de a exersa în mod sistematic, organizat şi logaritmic (pas cu
pas/ etapă cu etapă) actul complex al exprimării ideilor proprii.
Compunerea reprezintă de fapt o sinteză a tot ceea ce a acumulat la nivel
de cunoştinţe literare sau generale elevul, sub raportul corectitudinii exprimării şi
scrierii, sau privitor la experienţele de viaţă şi la manifestarea imaginaţiei şi a
fanteziei artistice.
Sub aspect formator, compunerea are marele merit de a dezvolta la elevi
gândirea creatoare, imaginaţia, vorbirea, abilitatea de a munci independent,
organizarea şi prezentarea logică a ideilor, spiritul creator, creşterea artistică şi pe
plan uman, în general.
Obiectivele acestui tip de exerciţiu se axează în mod direct pe dezvoltarea
spiritului de observaţie, a gândirii critice, a imaginaţiei, a logicii lingvistice, a
sensibilităţii cognitiv-afective şi, la nivel psihologic, pe dezvoltarea încrederii în
sine, a echilibrului şi armoniei interioare, a gustului pentru sensibil şi frumos.
Din numeroasele tipuri de compuneri, am ales spre exemplificare pentru
acest număr al revistei compunerea scrisă, de tip narativ, individuală şi având ca
material de sprijin cinci elemente lexicale (al căror sens l-au căutat mai întâi elevii
în Dicţionarul Explicativ al limbii române).
*** Realizează o compunere narativă, de 15-20 de rânduri, în care să
integrezi următoarele cuvinte: cerat, bambus, papirus, pergament, manuscris.
Detalii lexicale şi semantice:
cerat (adj.) – acoperit cu ceară;
bambus (s.m.) – plantă din ţările calde, cu tulpina lemnoasă, prevăzută
cu noduri şi goală pe dinăuntru;
papirus (s.n.) – material prelucrat din tulpina unei plante acvatice, care
creşte mai ales în Delta Nilului şi în Africa Centrală;
pergament (s.n.) – piele de oaie, viţel etc. prelucrată special pentru a se
putea scrie pe ea;
manuscris (s.n.) – text scris cu mâna; astăzi, dactilografiat sau
tehnoredactat.

“EMINESCIANA - 2016”
PROIECT EDUCAŢIONAL

Prof. Ana C. VÎRLAN

1. Titlu proiect: “EMINESCIANA 2016”
A. Tip: local/ în cadrul LPS (în paralel cu activităţile desfăşurate la
celelalte clase de gimnaziu, în aceleaşi zile, la disciplinele limba
română şi limba franceză)
2. Domeniu: istorie, cultură şi literatură naţională/ Educaţie pentru
conservarea valorilor naţionale
3. Perioada: 14-15 ianuarie 2016
4. Instituţia coordonatoare: LPS Piatra Neamţ
5. Parteneri/colaboratori: clasele a VI-a B şi a VIII-a A din cadrul
LPS
6. Echipa de implementare a proiectului: profesorul de limba şi
literatura română, consilierul educativ
7. Grup ţintă/beneficiari: elevii din clasele a VI-a B şi a VIII-a A
8. Scop, obiective:
Familiarizarea cu ideea de „cultură naţională”
Conştientizarea valorii culturii şi literaturii naţionale
Cunoaşterea unor detalii semnificative legate de biografia poetului
naţional Mihai Eminescu
Lecturarea unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană
Realizarea unor fişe de lectură/compuneri care să conţină păreri proprii
legate de textele citite
Vizionarea uni fragment din filmul „Un bulgăre de humă”, peliculă
concepută pe tema prieteniei dintre marii scriitori Mihai Eminescu şi
Ion Creangă
Realizarea unor desene inspirate din textele literare citite sau din
fragmentul de film vizionat
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9. Argument: Sufletul şi inima oricărui moldovean nu pot să nu
vibreze atunci când sunt citite Poveştile, Povestirile şi Amintirile lui
Creangă sau recitate poemele eminesciene. Orice moldovean şi orice
român ar trebui să se mândrească cu asemenea valori naţionale şi să
afirme importanţa acestora în lume. Numai cunoscându-ne rădăcinile,
vom putea să avem parte de „ramuri”/braţe puternice şi suflet senin
care să ne ridice spre înălţimile înţelepciunii şi să ne ofere, la
maturitate, sentimentul dar şi certitudinea că Dumnezeu ne-a
binecuvântat în viaţă cu un mare dar: acela de a fi ROMÂN.
10. Resurse (umane, materiale, financiare, de timp): elevii din clasele
a VI-a B şi a VIII-a A, fişele de lectură, cărţile cu poeziile
eminesciene, dvd-ul cu filmul „Un bulgăre de humă”, desenele
inspirate din poemele citite; buget de timp: două ore şcolare;
11. Activităţi

(denumire,

loc,

perioadă,

responsabili,

rezultate

aşteptate):
Citirea de către elevi a unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană şi
realizarea, acasă, a unor fişe de lectură, după modelul celor deja
efectuate în semestrul I al clasei a VI-a;
Lecturarea, în clasă, a poemului Luceafărul, creaţie-sinteză a liricii
eminesciene
Audiţie, în clasă: cântecele „Eminescu” – Ion şi Doina Aldea Teodorovici
şi Sara pe deal – Adela Popescu şi poemul Sara pe deal – în lectura lui
Mihail Sadoveanu.
Vizionarea unui fragment din filmul Un bulgăre de humă, despre prietenia
celor doi mari oameni de cultură moldoveni: Mihai Eminescu şi Ion
Creangă;
Discuţii pe marginea fragmentului vizionat;
Realizarea unor desene inspirate din poemele citite şi din fragmentul de
film vizionat;
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12. Evaluare: expunerea desenelor la panoul clasei, publicarea celor
mai reuşite fişe de lectură/compuneri în revista şcolii, aprecieri din
partea profesorului de limba română şi nominalizarea celor mai activi
elevi, în cadrul orei de limba română (a VI-a B) dar şi în cadrul orei de
consiliere şi orientare (de către profesorul diriginte, la clasa a VIII-a
A);
13. Mediatizare: în cadrul revistei şcolii şi la consiliile profesorale; în
cadrul şedinţelor CM LRO (***a se vedea fotografiile ataşate);
14. Diseminare: discuţie cu elevii clasei, într-o proximă oră, pe tema
reuşitei activităţilor realizate; aflarea părerilor personale ale elevilor
privind utilitatea/ aplicabilitatea ulterioară, la clasă, a unor astfel de
activităţi.
15. Sustenabilitate: aplicarea noilor cunoştinţe însuşite în cadrul
viitoarelor ore de limba şi literatura română, arte plastice, muzică,
consiliere şi orientare; constituirea unui punct de plecare şi pentru
organizarea altor activităţi omagiale viitoare;
Datele de contact ale coordonatorilor proiectului: catedra de
LRO, LPS Piatra Neamţ; Clasa a VI-a B, Prof. Ana Vîrlan;
aria curriculară Consiliere şi orientare – coordonator, Prof.
Marlena-Camelia Neagu.

Lecţii pentru mâine
PROIECT DE PARTENERIAT
Nicoleta Tablan- Specialist C.P.E.C.A. Neamţ
Copiii şi adolescenţii au tendinţa de a ignora şi de a
subestima gama largă a consecinţelor comportamentului de consum
de droguri, nu au abilitatea de a înţelege pericolele asociate cu
utilizarea drogului, nici ce este drogul, cât de uşor se poate să ajungi
dependent şi cât de greu este să scapi de dependenţă.
Adolescenţa este o perioadă de dezvoltare rapidă din punct de
vedere fizic, emoţional şi social acompaniată de neîncrederea în sine,
rebeliune, schimbări bruşte de dispoziţie. Experimentarea şi
asumarea riscurilor sunt trăsături caracteristice adolescenţei,
consumul de drog încurajând astfel de comportamente iar grupul cu
cei care sunt puţin mai mari, are o influenţă puternică în această
perioadă.
Acesta este motivul pentru care, în perioada ianuarie 2016 –
aprilie 2016 a fost implementat în cadrul cadrul Liceului cu Program
Sportiv Piatra Neamţ şi în cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie
Leonida” Piatra Neamţ proiectul “Lecţii pentru mâine”, proiect ce
a avut ca scop “îmbunătăţirea abilităţilor personale şi sociale de
prevenire a consumului de droguri pentru 120 de elevi din clasele a
VII-a şi a VIII-a din cadrul Liceului cu Program Sportiv Piatra
Neamţ şi din cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra
Neamţ.
Prin intermediul acestui proiect, s-a dorit însuşirea de către
elevii beneficiari din clasele a VII-a şi a VIII-a a implicaţiilor
consumului de tutun, alcool şi SNPP dar mai ales îmbunătăţirea
abilităţilor sociale de refuz şi rezistenţă la presiunea grupului de
egali prin desfăşurarea de jocuri cu tematică specifică, îmbunătăţirea
abilităţilor sociale de rezolvare a problemelor precum şi
îmbunătăţirea abilităţilor sociale de negociere şi rezolvare a
conflictelor.

Lecţii pentru mâine
Programele de prevenire a consumului de droguri ar trebui să
includă tehnici care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor
individuale de refuz faţă de droguri în momentul în care acestea sunt
oferite; ar trebui să se consolideze angajamentul personal împotriva
consumului de droguri, să se intensifice competenţa socială
(capacitatea de comunicare, relaţiile interumane, eficacitatea
personală şi siguranţa), pe lângă atitudinile nefavorabile faţă de
consumul de droguri.
Acest proiect, la care au participat şi specialişti din cadrul
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ - Compartimentul
Prevenirea Şi Combaterea Faptelor Antisociale precum şi
profesorii psihologi din cadrul celor două unităţi de învăţământ, s-a
dorit a fi un proiect în care abilităţile de viaţă ce vor fi necesare
„mâine” să fie exersate „azi”, pentru a putea crea o atitudine socială
corectă contra uzului de substanţe.
Feed-back-ul primit din partea elevilor beneficiari şi a
cadrelor didactice implicate a fost unul pozitiv, activităţile fiind
desfăşurate într-un mod atractiv şi interesant, elevii apreciind în mod
deosebit jocurile şi exerciţiile practice propuse de specialiştii din
cadrul proiectului şi implicându-se activ în procesul de învăţare
pentru a reflecta şi a înţelege în ce fel experienţele de învăţare
contribuie şi pot fi aplicate în viaţa de zi cu zi şi în situaţiile de
consum de droguri cu care se întâlnesc, procesul de reflecţie fiind o
componentă vitală a procesul de învăţare.

„ VOLEI FEMIN – POD DE SUFLET PESTE PRUT”

PROIECT DE PARTENERIAT

Prof. Carmen ASMARANDEI

LPS Piatra Neamţ în colaborare cu Consiliul Local Piatra Neamţ, Consiliul Raional Orhei, ISJ Neamţ și Școala Regională Orhei au
organizat și desfășurat un Proiect de Parteneriat la nivel internaţional
în care au fost implicaţi copii nascuţi în anul 2003 și mai mici, copii
practicanţi ai jocului de volei.
Realizarea proiectului „VOLEI FEMIN – POD DE SUFLET PESTE PRUT” a presupus muncă în echipă și responsabilitatea tuturor celor implicați în proiect: cadre didactice, antrenori și elevi. Au avut loc întâlniri de lucru între membrii coordonatori și organizatorii activităților. Proiectul a fost evaluat în diferite etape intermediare de desfășurare: inițial, la inceputul derularii proiectului, formativ,
pe parcursul desfășurarii lui și la final, în urma desfășurarii competiției finale. Indicatorii externi urmăriți în evaluarea finală a proiectului au fost: numărul elevilor apți pentru practicarea jocului de volei
antrenați în cadrul fiecarei școli în parte și în cadrul LPS Piatra Neamț, respectarea calendarului competitiilor sportive, obiectivitatea îndrumării elevilor spre practicarea jocului de volei, utilizarea eficientă a
surselor bugetare, comunicarea între participanții la proiect și între
școală și părinți, impactul proiectului asupra activității extrașcolare,
rezultatele concrete obținute în urma competițiilor sportive.
Scopul principal al acestei competiții a fost de a descoperi
copii cu calități deosebite pentru practicarea jocului de volei și îndrumarea lor spre echipele de performanță. De asemenea, a fost o
oportunitate de a dezvolta noi legături de prietenie între copii din țări
diferite. Schimbul de experiență al antrenorilor din cele două țări a
fost benefic și constructiv.

„ VOLEI FEMIN – POD DE SUFLET PESTE PRUT”

În prima etapă a acestui proiect liceul nostru a primit vizita
delegaţiei din Republica Moldova, iar etapa a doua a avut loc la
Orhei. Au fost organizate activităţi cultural artistice, sportive precum
și vizite la numeroase obiective turistice. Toţi copiii au primit premii
și diplome din partea organizatorilor. Acţiunea s-a încheiat cu un simpozion dedicat „Zilei Independenţei Republicii Moldova”.

Aceasta a fost prima ediţie din cadrul acestui proiect. Sperăm
ca anual sa putem organiza activități care vizeaza domeniul tematicii
abordate. De asemenea, ne dorim extinderea proiectului prin
implicarea cât mai multor echipe din țară și din străinătate și realizarea
unui feed-back coerent între activitățile destinate practicării jocului de
volei în cluburile din Romania și cele din Republica Moldova.

CHEER UP
Experiența T4T 
Georgiana- Marina LEONTE, clasa a- VIII –a B
V-ați gândit vreodată că, dacă vă puneți ceva în minte, veți
reuși? Eu am reușit! Mi-am dorit să merg la festival. Am mers! Miam dorit să câștigăm un premiu acolo. Am câștigat! Și încă... cum!
Mă numesc Georgiana-Marina Leonte și fac parte din trupa de
teatru Cheer up . De un an și jumătate mă bucur de existența mea
în trupă. Am jucat în trei spectacole de teatru și am interpretat un
monolog scris de mine despre viața mea de zi cu zi prezentat în
cadrul festivalului ”În lumea teatrului”, Roman, unde am fost de două
ori și de fiecare dată am plecat fericită cu câte un premiu în mână,
împreună cu colegii mei de trupă.
Însă cel mai frumos festival la care am fost vreodată a fost
T4T, Theatre for Teenagers, în Timișoara. Nu este greu să ajungi
acolo, doar două ore cu microbuzul până la Pașcani și alte
șaptesprezece ore cu trenul, asta dacă nu are întârziere. Dar n-a fost
rău. La dus. Am avut noroc ca în compartiment am găsit niște
oameni foarte de treabă și amuzanți, cu care am vorbit și glumit tot
drumul. Însă cel mai simpatic era un domn care ațipea și se trezea
brusc în fiecare gară și întreba: ”Am ajuns la Cluj?!?”

CHEER UP
Și ghiciți ce: nu mergea la Cluj! Ajunși cu bine la Timișoara şi
am căzut secerați în pat. Dar nu am dormit așa mult pentru că am dorit
să vizităm cât mai mult din oraș până să ne prindă ploaia.
Festivalul a ținut zece zile și au participat aproximativ 200 de
adolescenți. La deschiderea festivă au ajuns cu toții uzi leoarcă, mai
puțin noi, pentru că am ajuns mai devreme la teatru să prindem un pic
de wifi. Am avut trei zile de ateliere de teatru și cinci zile petnru
pregatirea unei piese cu tema din acel an, respectiv ”Simbioza”,
inspirată dintr-o poză trasă la sorți. La final, în cadrul festivității de
premiere sunt răsplătite trupele cele mai bune. Marele trofeu ”T4T Out
of the box” este acordat echipei care a colaborat cel mai bine pentru
realizarea unui produs cultural complex. Acest premiu l-am primit noi,
trupa de teatru Cheer up . Ne-am dat seama că din munca, truda,
distracția, oboseala, emoția și voia bună de care am dat dovadă, a ieșit
un lucru extraordinar de care o sa ne bucurăm cât vom trăi.
La T4T este o experiență unică. Cel mai fain pentru mine a fost
să fiu în curtea Colegiului Național Bănățean și să joc joculețe
interesante destinate teatrului. Pe lângă asta, spectacolele și petrecerile
programate pentru fiecare zi, acolo sunt oameni care au mereu
zâmbetul pe buze. Pentru zece zile uiți de toate grijile și ești dus într-o
lume a distracției continue. Mi-am făcut nenumărați prieteni pe care
cu siguranță am să-i revăd vara viitoare.
Am fost și o zi în deplasare la Remetea, un sat din apropierea
Timișoarei. A fost o ieșire binemeritată, ocazie cu care am cântat, neam distrat și ne-am relaxat în aer liber cu mici activități puse la
dispoziție de organizatorii festivalului, printre care și o bătaie cu
balonașe cu apă. La prânz am mâncat un grătărel și desigur am
vizionat și un spectacol de teatru invitat. Seara ni s-a servit un gulaș
cum n-am mai mâncat în viața mea și m-am bucurat de natură și de
cântecele la chitară ale participanților din jurul meu.
A venit și ziua spectacolului. Înainte de a intra pe scena Casei
Studenților, îmi tremurau genunchii mai tare decât îi tremurau mâinile
colegului mei Alex Mic-Mic Iftimia, care alerga de colo, colo și se
învârtea să mai scape de emoții. Însă greutatea cea mai mare a căzut
pe umerii celuilalt coleg al meu, Sergiu Chirileasa, care a făcut multi
tasking: a jucat, a cântat, a învățat limbajul semnelor și cu cealaltă
mână a dat din... picioare. (LOL)
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A fost un spectacol de teatru la care am colaborat toți,
împreună cu doamna profesoară Mădălina Vornicu (coordonatorul
trupei) și actrița Camelia Pintilie, trainerul nostru. Când am intrat pe
scenă timpul parcă se oprise în loc, nu mai aveam așa de multe emoții,
iar capetele spectatorilor parcă se transformaseră în alb, desigur din
cauza reflectoarelor. Piesa noastră, ”Tu nu” a fost una emoționantă și
a avut un impact mare la public. Eu eram cea mai mică din festival,
având treisprezece ani, limitele de vârstă fiind 14-19. (Șșșș, nu mai
spuneți nimănui!...)
În ultima zi, ne-am urcat în tren cu ochii în lacrimi, de bucurie,
desigur, pentru că am întâlnit oameni minunați și am trăit o experiență
unică, nu pentru că vagonul în care urma să stăm douăzeci de ore nu
avea geamuri care să se deschidă, perdele, aer condiționat, prize sau
condiții cât de cât umane. Așa e mereu drumul la întoarcere. În fine, a
fost un festival nemaipomenit și, cu siguranță, am să merg și la
următoarea ediție, probabil cu microbuzul pus cu amabilitate la
dispoziție de conducerea școlii, căreia îi mulțumim pe această cale.

În încheiere vă dau un sfat: NICIODATĂ să nu cântați
”Perfect fără tine” noaptea pe străzile Timișoarei, dacă nu vreți să se
lege de voi un om mare, solid și chel cu trei bidoane de cinci litri după
el! Dar asta... rămâne pentru altă poveste!

VIAŢA E DESPRE...
Mălina GUST – clasa a XI-a A

Viaţa este despre cum poţi pătrunde prin porţile
necunoscutului, dornic să înveţi mereu, să fii
mai bun mereu.
Viaţa este despre a împărţi greutăţile, bucuriile şi
nu a le pune cu forţa pe umerii altcuiva.
Viaţa este despre a lăsa ceva frumos în urmă,
despre a-ţi aminti şi a povesti şi celorlalţi
întâmplările speciale.
Viaţa este despre a visa şi a face visele să devină
realitate.
Viaţa este despre a te juca în copilărie, a învăţa la maturitate şi a
sfătui pe alţii, la bătrâneţe.
Viaţa este despre a trece peste diferenţe şi a oferi fiecăruia o şansă
la fericire.
Viaţa este despre a şti şi a fredona versurile melodiilor preferate.
Viaţa este despre a petrece momente preţioase alături de toţi cei
dragi.
Viaţa este despre a simţi mereu că faci parte dintr-un întreg.
Viaţa este despre cum să îţi joci cinstit cărţile, pentru a ieşi
învingător.
Viața este despre lucruri simple şi mici dar care înseamnă mult
pentru suflet.
Viața este despre nisipul mişcător (gândul) și despre valurile
unduitoare (inima).
Viața este despre rolurile minunate pe care le poți juca fără...
mască.
Viața este despre emoțiile și fremătările interioare, la fiecare sărut,
îmbrățișare ori strângere de mână.
Viața este despre plimbările lungi, la apusul soarelui, pe... malul
gândurilor.
Viața este despre serile care nu aduc regrete și nici amintiri vechi
să te macine.
Viața este despre cum trebuie câteodată să asculți tăcerea ori să
atingi... orizontul.
Viața este despre a învăța că uneori cuvintele ucid mai mult decât
faptele.
Viaţa este... prea scurtă pentru regrete tardive, lacrimi deşarte,
cuvinte tăioase şi ...alegeri greşite!

VIAŢA NU E DESPRE...
Mădălin ANDREI – clasa a XI

Viaţa NU e despre cât de mulți
prieteni să îți faci ci despre cum să
NU îi pierzi pe cei pe care îi ai deja.
Viaţa NU e despre acumulările
materiale ci despre... bogăţia
sufletească.
Viaţa NU e despre cum aștepți sa
treacă furtuna ci despre cum înveți să
dansezi în ploaie.
Viaţa NU e despre grija pentru
ziua
de
mâine
ci
despre
responsabilitatea pentru clipa de
acum.
Viaţa NU e despre îngrădirile pe
care ţi le impun ceilalţi ci despre limitările pe care ţi le fixezi singur.
Viaţa NU e despre lumina soarelui de pe cer ci despre lumânarea
din mâna ta.
Viaţa NU e despre fapte măreţe ci despre menirea şi harul cu care
te-a lăsat Dumnezeu pe pământ.
Viaţa NU e despre eşecuri ci despre îndrăzneala de a merge
continuu pe drumul ales. Avem puterea de a iubi, deci să iubim
cinstit și nemărginit ceea ce ne face fericiţi!
Viaţa nu e despre ceea ce ne îndeamnă alţii să facem ci despre
ceea ce ne place cu adevărat să facem şi facem din... inimă.
Viaţa NU e despre prețul fericirii ci despre gustul ei minunat.
Viaţa NU e despre mașina pe care o conduci ci despre siguranța
pe care ți-o poate... drumul oferi.
Viaţa NU e despre cum să vâsleşti aproape de malurile lacului ci
despre cum să te avânți către mijloc, fără teamă.
Viaţa NU e despre cât de mult ceri, cât de mult primeşti ci despre
cât dăruieşti celorlalţi cu... sufletul.
Viaţa NU e despre lucruri complicate ci despre lucruri simple și
spontane.
Viaţa NU e despre „a da impresia” că ești cuminte, frumos și bun,
ci despre a oferi certitudinea ca ești OM.
Viaţa NU e despre distanţa dintre cer și pământ ci despre linia
orizontului până la care poate ajunge privirea ta.

Viaţa NU e despre palatul care te apropie de nori ci despre căsuţa
fericirii care te apară de ploaia tristeţii.
Viaţa NU e despre „calitatea și puritatea apei” ci despre continua ei
menire de a-ți potoli setea.
Viaţa NU e despre cu cine îți petreci serile ci despre alături de cine
te trezești dimineața.
Viaţa NU e despre genul de muzică pe care îl asculți ci despre
cuvintele şi armoniile care îţi ating fiinţa.
Viaţa NU e despre valoarea unui dar ci despre gest, în sine.
Viaţa NU e despre ce vor ai tăi să devii ci despre ce dorești să faci
TU cu viitorul tău.
Viaţa NU e despre coșmaruri ci despre vise împlinite.
Viaţa NU e despre modul în care te trezești ci despre felul în care te
aşezi seara în pat, fără remuşcări, fără regrete.
Viaţa NU e despre masa plină cu bunătăţi, ci despre bucuria celor
din jurul ei.
Viaţa NU e despre TOT ci despre... nimicuri.
Viaţa NU e despre băuturi rafinate ci despre un ceai savurat cu
prietenii.
Viaţa NU e despre ploi care se apropie ci despre... seninul de după.
Viaţa NU e despre adultul care îţi dorești să devii ci despre copilul
din tine pe care îl vei păstra mereu.
Viaţa NU e despre restul omenirii ci despre... LUME şi... tine!
Viaţa NU e doar senină și... curcubee... Mereu te pune la încercare
și îți dă câte o palmă... Cel mai important însă... este să știi cum să te
ridici iar şi iar cu fruntea sus și cu ochii îndreptaţi spre... înainte. Şi...
nu uita: când te izbești de un zid, viteza cu care te întorci este mereu
egală cu aceea cu care te-ai... lovit! Aşadar... nu-ţi fie teamă!
TRĂIEŞTE!

Criza economică mondială și
redresarea economică
Prof. Daniela TIMOFTE
Răsturnarea de situaţie în plan
economic, cum a fost criza economică mondială declanșată în anul
2008 în țara noastră și finalizată în anul 2013, determină schimbări
majore în plan socio-economic atât din perspectiva modului de
abordare a politicii sociale, cât şi din perspectiva evoluţiei resurselor
umane.
O comunitate umană, oricât de mică, chiar şi la dimensiunea
populaţiei unui judeţ, cum este Neamţ, este profund mişcată şi
destabilizată de nesiguranţă şi de modificările climatului economic.
Criza economică mondială, în perioada ei de maximă
manifestare, a destabilizat populaţia judeţului Neamţ, mai mult decât
era. Judeţul Neamţ a înregistrat o variaţie procentuală a populaţiei
totale de -15,10, între recensămintele populaţiei şi locuinţelor din
2002 şi 2011.
Mişcarea naturală a populaţiei evidenţiază bilanţul natural
negativ pentru toată perioada cuprinsă între 2008 și 2013.
S-au înmulţit vizibil decesele cauzate de diferite tipuri de
tumori şi boli de inimă.
Soldul schimbărilor de domiciliu este negativ pentru tot
intervalul cuprins între 2008 şi 2013.
Soldul familiilor întemeiate anual a scăzut de la 2354 în anul
2008 la 1740 în 2012.
Deşi nupţialitatea nemţeană se încadrează perioadei de
maximă fertilitate, instabilitatea economică determină scăderea
continuă a natalităţii.
Populaţia şcolară de toate vârstele este într-o continuă
scădere, ca urmare a declinului demografic şi reprezintă pentru
perioada analizată, doar 82% din populaţia şcolarizată în intervalul
2002-2003.
În perioada de vârf a crizei economice mondiale, s-a remarcat
o creştere accelerată a numărului şomerilor de sex masculin;
diferenţa între veniturile şi cheltuielile lunare per gospodărie este
negativă pentru şomeri, de doar 56 de lei pentru salariaţişi de 76 de
lei pentru pensionari.
Peste 50% din populaţia nemţeană se confruntă cu sărăcia
severă, pe toată perioada de timp analizată.

Sărăcia s-a accentuat prin cheltuieli suplimentare suportate de
populaţie, survenite ca urmare a încetării plăţii unor ajutoare sociale
precum trusoul pentru nounăscuţi sau sprijinul financiar de 200 euro
la întemeierea familiei.
Raportul dintre populaţia judeţului şi numărul locuinţelor
aflate în proprietatea statului atestă faptul că în locuinţele statului
trăiesc anual 9800 de persoane, majoritatea fiind asistate social.
Capacitatea medie a cantinelor sociale aflate în proprietatea
consiliilor locale s-a redus de la 590 de locuri în anii 2008-2009, la
276 de locuri în 2011.
2 spitale, 4 cabinete medicale de familie şi 6 laboratoare
medicale şi-au închis porţile în perioada de manifestare a crizei
economice mondiale.
Numărul asistenţilor medicali s-a redus de la 2418 în 2008 la
1785 în 2011, iar al medicilor de la 641 în 2008 la 394 în 2012.
S-a redus numărul copiilor din creşe de la 580 în 2008 la 390
în 2012, ca urmare directă a reducerii fondurilor alocate de la bugetul
de stat.
A crescut infracţionalitatea juvenilă şi s-a redus numărul
condamnărilor definitive, ca urmare a reducerii fondurilor şi a
personalului din poliţie, dar şi ca urmare a emigrării unor infractori.
Au crescut numeric victimele traficului uman, pentru perioada
analizată, acestea provenind în proporţie de 60% din mediul rural,
70% dintre acestea au doar studii gimnaziale, 50% sunt persoane
exploatate prin muncă şi 30% persoane exploatate sexual.
De remarcat este faptul că, pensionarii nemţeni reprezintă
singura categorie socială la nivelul judeţului, ce a depăşit cel mai bine
perioada de manifestare a crizei economice mondiale, poate şi ca
urmare a perioadei mari de austeritate economică trăită de aceştea în
comunism.
În prezent, județul nostru se află într-o perioadă de redresare
economică. Salariile au revenit oarecum la ceea ce au fost înaintea
declanșării crizei economice, fapt ce a atras după sine creșterea
cheltuielilor, poate mai mult decât ar fi necesar. Astfel, un studiu ING
privind cheltuielile de Crăciunul 2015 vs venitul net, plasa România
pe prinul loc în Europa cu 32%, urmată fiind de Republica Cehă cu
25% și Marea Britanie cu doar 15%.
Reducerea semnificativă a veniturilor din perioada crizei
economice mondiale nu i-a determinat totuşi pe nemțeni să fie mai
chibzuiți, mai economi.

PROFIL DE CAMPION
ŢIGANAŞU IOANA DIANA
NĂSCUTĂ 16.01.2000
ANTRENOR : DAN COJOCARU
PROBE DE CONCURS: GREUTATE ŞI DISC
SPORTIVĂ LA L.P.S.-C.S. ,,CEAHLAUL” PIATRA NEAMŢ
COMPONENTA A LOTULUI NATIONAL CADEŢI
FINALISTĂ LA FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI
EUROPEAN ÎN PROBA DE GREUTATE

REZULTATE IN ACTIVITATE SPORTIVA
- 2011 Selecţionată, începe atletismul în septembrie
-2012 locul III greutate şi disc copii
-2013 Campionă naţională disc şi greutate - aer liber, copii
-2014 Campionă naţională greutate j3 - sală
Campionă naţională greutate j3 şi disc aer liber
Miting atletic Konya Turcia - disc loc II
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-2015 Campioană naţională J3 greutate - sală şi aer liber
Campionă naţională - disc j3 si j2
Recordmena României greutate- j3 15,15m sală
-2016 Campioana naţională - disc juniori 1
Campioană naţională greutate şi disc - juniori 2
Calităţi fizice (170cm şi 86 kg.) şi motrice foarte bune la vârsta
juniorilor2 .
Ambiţie deosebită pentru a face performanţă
Calificată pentru participarea la competiţiile internaţionale pe plan
mondial
Începând cu anul 2016, va participa la CAMPIONATELE
EUROPENE ALE JUNIORILOR 2.
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Radu Turturică - urmaşul lui
Cornel Penu
Prof. Cristian SOROCEANU
Urmând tradiţia bunelor rezultate la
Olimpiada
Sportului
Şcolar,
handbaliştii juniori ai LPS Piatra
Neamţ au câştigat anul trecut
medalia
de
argint.
Echipa
profesorilor Răzvan şi Adriana
Caba a avut un parcurs excelent în
grupe şi în fazele superioare ale
competiţiei, pierzând finala cu 25-22,
în faţae chipei Şcolii Generale
“Nicolae Titulescu” din Călăraşi, o
formaţie pe care o depăşiseră în faza
grupelor, la o diferenţă de cinci
goluri. Cel mai bun portar al
întrecerii a fost desemnat de organizatori Radu Turturică, elev în
clasaa IX-a la LPS Piatra Neamţ, sportiv care face parte şi din
naţionala de juniori a României, Under 17. Fizicul lui Radu,
reflexele, zâmbetul din colţul gurii, după câte o paradă reuşită,
precum şi plăcerea de a juca handbal, toate amintesc de legendarul
portar Cornel Penu.
Radu Turturică la vârsta de 16 ani este un monument de
optimism. Elev în clasa a IX-a la Liceul cu Program Sportiv din
Piatra Neamţ priveşte orice greutate ca pe o provocare. Cât despre
handbal, povesteşte totul cu naturaleţe, la fel cum practică acest
sport, născut parcă din talentul unui copil îndrăgostit de mişcare.
“Practic handbalul de la vârsta de 9 ani. Nu m-am hotărât de la
început ce o să fac. Îmi amintesc că, la 9 ani, doream să fac mişcare,
orice fel de mişcare, în afară de fotbal. Atunci, părinţii mei m-au
plimbat prin sălile de sport şi, la început, am crezut că o să joc
baschet, pentru că sunt înalt. Curând, sfatul doamnei profesoare
Andreea Nica mi-a schimbat opţiunea. Dânsa mi-a recomandat să
joc handbal şi a spus părinţilor că ar fi bine să merg la
antrenamentele domnului profesor Răzvan Caba. După primele
antrenamente, m-am îndrăgostit de handbal”, îşi aminteşte Radu
Turturică.
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Tânărul handbalist crede că
atitudinea este determinantă atunci când
vrei să practici un sport şi se consideră un
autodidact. Timpurile grele, din toate
domeniile, lipsa valorilor şi degradarea
handbalului masculin românesc l-au
afectat şi pe Radu Turturică, un sportiv în
formare. “Nu am avut şi nu am un model
de la care să împrumut ceva, sau vreun
portar care să-mi trezească dorinţa de a fi
ca el. Reflexe am avut de când mă ştiu.
Cred că e instinctul care-mi coordonează
mişcările. Am avut grijă de reflexe, pe care le-am antrenat de
fiecare dată în orele de pregătire, fără să am un antrenor specializat,
altul în afară de domnul profesor Răzvan Caba”, povesteşte
entuziasmat tânărul portar pietrean.
Radu Turturică a fost chemat la Centrul Naţional de
Excelenţă de la Sighişoara, însă este ferm convins să rămână la LPS
Piatra Neamţ, alături de colegi. Îi place şcoala, iar ca materie
preferată are Georgrafia. “Am fosta nunţat să mă prezint din clasaa
IX-a la Centrul Naţional de Excelenţă de la Sighişoara, dar nu vreau
să merg acolo. Cred că LPS Piatra Neamţ este echipa la care vreau
să joc. Nu mă gândesc decât la această echipă şi la echipa naţională
a României. Voi fi prezent la lotul României, ori de câte ori voi fi
convocat”, mărturiseşte Radu.
Portarul handbaliştilor juniori III pietreni a fost desemnat la
Piteşti, unde s-a disputat finala Olimpiadei Sportului Naţional
Şcolar, “Cel mai bun portar” la categoria lui de vârstă. Cu o evoluţie
de excepţie, Radu Turturică a dat încredere colegilor, care au ajuns
până în finala mare a competiţiei, unde au pierdut în faţa unui
adversar, pe care l-au învins în grupe, Şcoala Generală "Nicolae
Titulescu" Călăraşi. “Primul trofeu din carieră l-am obţinut la
minihandbal, la Suceava, unde am avut locul 2, cu echipa domnului
profesor Caba. Atunci a fost prima mea nominalizare ca cel mai bun
portar. Am fost încântat, la fel ca şi acum, de modul cum mă înţeleg
cu colegii şi cred că atitudinea asta ne-a legat ca echipă”, îşi
aminteşte Radu. Anul acesta oraşul Suceava i-a lăsat o amintire
tristă în turneul II semifinal din campionatul naţional. Dezamăgirea
vine pe fondul unui scandal legat de arbitraj, ce domină întrecerea
chiar la nivelul echipelor de seniori.

PROFIL DE CAMPION
Nu e de mirare că CSM Bucureşti şi HCM Baia Mare au
cerut arbitri străini în finala Ligii Naţionale. “La Suceava, am fost
dezavantajaţi în campionatul juniorilor III, în meciul jucat cu echipa
locală a Liceului cu Program Sportiv.
Conduceam cu 6 goluri diferenţă şi în ultimele 10 minute,
brigada de arbitrii a făcut în aşa fel încât gazdele au marcat 7 goluri
consecutive, iar noi, niciunul. Am rămas cu un gust amar şi mi-am
schimbat părerea despre corectitudinea arbitrilor. Ştiţi care e vorba
românului: Ce nu te omoară, te întăreşte! Mi-am zis că aşa o fi şi la
seniori. Uneori trebuie să lupţi împotriva tuturor ca să învingi”,
povesteşte sportivul.
Despre viitor, Radu Turturică ştie cu siguranţă ce va face
peste ani. “Nu mă gândesc decât să joc în naţionala României. E
singura echipă pe care o visez”, mărturisşte Radu. E visul unui
copil, pentru care plăcerea de a juca nu se traduce în bani, sau
maşini luxoase... Un model de urmat!
5 “aruncări” de la 7 metri (întrebări cu răspunsuri scurte):
- Ce îţi place?
- Onestitatea.
- Ce nu îţi place?
- Minciuna şi furtul.
- Mâncarea preferată?
- Pastele cu carne.
- Hobby-uri?
- Cititul şi drumeţiile.
- Care este deviza ta în sport?
- Sa fii cel mai bun!

Lecţie de fotbal
cu Rareş Florea şi Prof. Gabriel Rădulescu
Prof. Cristian SOROCEANU
Într-o perioadă grea pentru
fotbalul pietrean, realizările la
nivelul copiilor şi juniorilor
demonstrează tuturor că acolo
unde se munceşte, iar munca este
îmbinată cu pasiunea şi talentul,
rezultatele nu întârzie să apară.
Fără a avea modele din curtea
echipei de seniori, fotbaliştii
juniori
dau
lecţii
de
profesionalism celor care cred că
fotbalul trăieşte doar din declaraţii. LPS Piatra Neamţ a cucerit
medalia de bronz a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar,
competiţie gazduită anul trecut de oraşul Călăraşi.
Echipa antrenată de profesorul Gabriel Rădulescu, formată
din elevi ai claselor a 7-a şi a 8-a, a primit un singur gol în timpul
regulamentar de joc, în toate cele cinci partide disputate şi acela dintr
-o lovitură de pedeapsă de la 7 metri. Pentru profesorul Rădulescu
este prima medalie ca antrenor de juniori. Portarul Rareş Florea a
fost desemnat cel mai bun din ţară. Este primul succes important
pentru tânărul elev al LPS Piatra Neamţ, în vârstă de 15 ani. Cu
aceste titluri, profesorul Gabriel Rădulescu devine cel mai titrat
antrenor în
anul trecut,
din catedra
de fotbal a
Liceului cu
Program
Sportiv din
Piatra
Neamţ.

Visul s-anăscut la CupaPrichindelul
Fără să aibă modele în curtea echipei de seniori, Rareş Florea
a găsit în antrenorii săi adevăraţi mentori, care i-au dat încredere şi lau ajutat să crească în valoare. La început, a fost profesorul Ciprian
Iosub, apoi antrenorul actual Gabriel Rădulescu dar, indiferent cum s
-au numit ei, Rareş Florea a înţeles de mic că şi-a ales un post
sensibil în echipă, cel de portar. “Părinţii m-au îndrumat către fotbal.
Mi-a plăcut de la început. Am avut din start o afinitate pentru postul
de portar şi am început ca orice copil, la Cupa Prichindelul, în anul
2008”, îşi aminteşte Florea primele parade pe terenurile de fotbal.
Firesc, şi-a schimbat instituţia de învăţământ odată cu trecerea
timpului. Ciclul primar l-a încheiat la Şcoala “Spiru Haret” din
Piatra Neamţ, apoi s-a transferat la Liceul cu Program Sportiv.
Aproape de stadionul, care avea să-i fie a doua casă, Florea visează
ca într-o zi să fie la fel de inspirat, precum Costel Pantilimon, ori la
fel de eficient, precum Silviu Lung jr. : “Ei sunt modelele mele ca
fotbalist, pe postul de portar. Deşi îmi place de Manuel Neuer, de la
Bayern Munchen, am rămas cu inima tot lângă naţionala României,
unde cei doi sunt convocaţi. Sper şi cred că într-o zi le voi lua locul
în poartă”, speră puştiul de 15 ani al LPS Piatra Neamţ.

Echipa viitorului la Piatra Neamţ
Rareş Florea, la numai 15 ani, ştie multe despre campionatul
Ligii I. Îi place campioana Steaua, ca echipă, unde admiră linia
defensivă şi, evident, poarta, dar nu poate rămâne indiferent la
“suferinţele” Ceahlăului. Deşi are numai 15 ani, este destul de matur
încât să nu creadă decât în cuvântul antrenorului şi propune
investitorilor în echipa locală (dacă aceştia mai există!) un posibil
unprezece pentru viitorul clubului pietrean, indiferent cum s-ar numi
acesta. “Dacă ar fi să joc în echipa viitorului la Piatra Neamţ, oricum
s-ar numi ea, cred că primul unsprezece ar putea arăta înfelul
următor: Eu, în poartă, Cristian Botezatu, Alex Smău, Răzvan Sârbie
şi Vlăduţ Andrieş – fundaşi, cu Sârbie căpitan de echipă, apoi, la
mijloc ar putea juca: Giani Creţu, Marian Drăghiceanu şi Ovidiu
Toma, cu menţiunea că primii doi sunt convocaţi deja la lotul
naţional. În atac, putem juca cu trei vârfuri de meserie: Adi Palaghia,
Antonio Agafiţei şi Adi Juncu”, crede Rareş Florea. O echipă din
care Florea, Drăghiceanu şi Creţu sunt convocaţi la naţionala de
juniori a României, în care nimeni nu s-a gândit să investească. De
ce s-a oprit la acest prim unsprezece? Răspunsul vine simplu:
“Pentru că toţi jucăm şi vrem să creştem în valoare. Pentru asta ne
antrenăm şi pentru asta jucăm fotbal, deoarece vrem să evoluăm la
un nivel mai bun. Ne-a ajutat mult, la început, domnul profesor
Ciprian Iosub, care ne-a lăsat pe mâini bune, pe mâna domnului
profesor Gabriel Rădulescu. Sper să ajungem într-o bună zi să
jucăm pe acest frumos stadion şi pentru echipa naţională de seniori,
cu care să ne calificăm la Campionatul Mondial”.

În loc de concluzii
Ce înseamnă LPS Piatra Neamţ pentru RareşFlorea? Mai
mult decât un cămin unde a găsit înţelegere şi sprijin. “E a doua mea
casă. E şcoala care m-a ajutatşi care mi-a dat doi profesori de fotbal
să mă antreneze pentru viitor. Mi-a dat o doamnă dirigintă care se
ocupă zi de zi de noi, doamna Ramona Mitrea şi conducători care
ştiu ce înseamnă fenomenul sportiv. Se fac sacrificii mari pentru noi
şi eu vreau să răsplătim aceste eforturi cu medalii şi titluri”, speră
tânărul portar.
Profesorul Gabriel Rădulescu are numai cuvinte de laudă
pentru elevii săi. “Putea fi o medalie mai strălucitoare la Olmpiada
Sportului Şcolar, dar e bine că au auns în finala mică pe care au
câştigat-o. Toţi jucătorii de perspectivă, mă refer la Florea,
Drăghiceanu sau Creţu, provin din familii modeste, dar munca şi
talentul îi caracterizează pe toţi. Sunt bucuros pentru ei când îi văd
cum cresc în valoare sub ochii noştri şi vreau să vă spun că sper întro zi să-i văd jucând la echipa naţională”, speră Gabriel Rădulescu.
Fair – play din fire, nu vrea să spună nimic despre “recompensele”
primite de la FC Ceahlăul pentru rezultatele obţinute cu echipa de
junior pe care o pregăteşte. “Pentru mine, o strângere de mână
contează mai mult ca orice premiu. Ştiam că n-o să mă îmbogăţesc
când am optat pentru a veni la LPS Piatra Neamţ şi ştiam că se fac zi
de zi eforturi mari, pentru toţi sportivii, ca să fie înscrişi în
competiţii. Tocmai de aceea avem datoria morală să încercăm an de
an să fim mai buni”, crede Gabriel Rădulescu. Cu această filosofie
simplă, lecţia de fotbal continua la Liceul cu Program Sportiv. Doar
generaţiile se schimbă...

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Particularităţile de creştere si dezvoltare ale juniorilor
şi valorificarea lor in antrenament
Prof. Adriana CABA
Copilul nu este un “adult în miniatură” şi, ca atare, trebuie
tratat diferenţiat în procesul de antrenament. Fiecare etapă de creştere
şi dezvoltare a copilului, cu reguli specifice particularităţilor de vârstă,
trebuie să fie bine cunoscută de profesor pentru a putea optimiza acest
proces. Numai cunoscând aceste particularităţi, se poate elabora un
proces de pregatire adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare, dar şi
nevoilor şi dorinţelor manifestate de copii.
Specialiştii împart perioada copilăriei şi junioratului (vârsta
şcolară) la băieţi în următoarele etape de creştere:
- perioada de vârstă şcolară mică (antepubertară), situată până la 12
ani;
- perioada de vârstă şcolară mijlocie (pubertară), situată între 12 şi 14
ani;
- perioada de vârstă şcolară mare (postpubertară), situată între 14 şi 18
ani.
Vârsta elevilor de liceu este, deci, situată în partea a doua a
perioadei postpubertare. Faţă de etapa anterioară, în etapa postpubertară se constată o încetinire a ritmului dezvoltării somatice.
Oasele se apropie de structura şi rezistenţa celor ale adultului,
iar cartilajele de conjugare se subţiază, marcând începutul osificării lor
şi încetarea creşterii în înălţime.
Toracele se dezvoltă ca volum şi mai mult decât membrele,
ceea ce determină creşterea indicelui de proporţionalitate. La rândul
lor, şi muşchii cresc în volum. Prin mărirea suprafeţei secţiunii fiziologice, forţa se dezvoltă proporţional cu valoarea acestei suprafeţe. Se
ştie din literatura de specialitate că 1cm² de suprafaţă dezvoltă la
aceasta vârstă cca. 10kgf. Fac excepţie de la această regulă tinerii antrenaţi, la care valoarea pe cm² depăşeşte valoarea medie (în funcţie de
gradul de antrenament ). Cu toate acestea, trebuie subliniat că în
această perioadă de vârstă, fără un antrenament adecvat forţa rămâne
în urmă cu valoarea faţă de viteza şi coordonarea motrică, ai căror parametri sunt apropiaţi de cei ai adulţilor. Tonusul muscular şi capacitatea de rezistenţă la efortul static înregistrează valori crescute.
Sistemul nervos se caracterizează prin faptul că-şi continuă
dezvoltarea, îndeosebi prin permiabilitatea sinapselor.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Există un echilibru între exactitate şi inhibiţie, între iradiere şi
concentrare. Plasticitatea şi receptivitatea sunt mari, engramele fixându-se cu uşurintă, ceea ce explică facilitatea însuşirii deprinderilor motrice în această etapă.
Analizatorii înregistrează, de asemenea, un grad de maturizare
apropiat de acela al adulţilor pe plan morfologic dar, sub raport
funcţional, nivelul este inferior.
Sistemul cardiovascular îşi accelerează dezvoltarea.
Volumul şi greutatea miocardului cresc, mai ales ale cordului
stâng. Suprafaţa de secţiune a fibrelor miocardice sporeşte şi, în consecinţă, creşte şi amplitudinea de contracţie. Frecvenţa cardiacă şi
tensiunea arterială au valori apropiate de cele ale adultului.
În privinţa economiei cardiovasculatorii în efortul fizic maximal, se remarcă faptul ca indicele oxigen - puls maxim înregistrează în
această etapă o îmbunătăţire netă.
Aparatul respirator se apropie în plan morfologic de acela al
adultului, dar funcţional este încă departe şi continuă să se dezvolte.
Sub raport funcţional, parametrii ventilaţiei pulmonare se
îmbunătăţesc, frecvenţa respiratorie scade, în timp ce amplitudinea
mişcărilor respiratorii creşte, capacitatea vitală sporeşte, iar V 02 max.
se ridică în mod considerabil.
Cu toate acestea, V02 max. pe min/Kg/corp şi oxigen-pulsul
maxim nu ating valori foarte înalte decât prin antrenament, etapa postpubertară fiind favorabilă efortului de rezistenţă.
Tot în această perioadă, are loc şi stabilizarea secreţiei endocrine şi a reglărilor vegetative simpatice şi parasimpatice.
În medie, greutatea corporală înregistrează o creştere anuala de
4-5 Kg faţă de cele 9,5 - 10 Kg din perioada anterioară, iar creşterea în
înălţime se reduce la 1 - 2 cm faţă de 10 cm.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Proporţiile corporale se armonizează, capacitatea de coordonare cunoaşte sensibile ameliorări, creându-se astfel premize favorabile pentru perfecţionarea capacităţii motrice. Echilibrul psihic al adolescentului - o consecinţă a influenţei pozitive exercitate de şcoală, familie şi societate - se răsfrânge pozitiv şi asupra procesului de antrenament, având drept rezultat modelarea personalităţii şi integrarea
lui socială.
Dat fiind faptul că la această vârstă se evidenţiază stabilitatea
psihică, armonizarea proporţiilor corporale, nivelul intelectual ridicat,
o capacitate de observare ameliorată, perioada pubertară este considerată "a doua vârstă de aur pentru învăţare" .
Acum se poate efectua un antrenament amplu, la parametrii
impuşi de exigenţele performanţei în jocul de handbal. Este o perioadă
de acumulări şi de perfecţionare specifică acestui joc, în care tânărul
este specializat pe un post în echipă şi în care poate obţine performanţe
maxime. Este, de asemenea, perioada optimă de manifestare a rezistenţei aerobe.
Desigur, toate aceste date aparţin morfofiziologiei clasice. Ştiinţa sportului, împingând limitele adaptării la mediu, la efort, a restructurat în mare măsură aceste concepte. Astfel, ca o consecinţă a
procesului specializat de antrenament, profilul morfofuncţional, constituţia psihică şi endocrinohormonală a acestor copii şi tineri sportivi,
instruiţi încă de timpuriu, nu se mai încadrează adesea în baremele
clasice. Nici pe plan metabolic, mai ales, aceste profiluri nu se mai
situează în limitele vârstei cronologice, ceea ce impune adaptarea procesului de antrenament la copii şi juniori la vârsta lor biologică.
Totuşi, ramân valabile câteva legităţi de care este absolut necesar să se
ţină seama: activitatea sportivă interferează cu creşterea fiziologică,
adaptabilitatea accelerând şi perfecţionând diferenţierea structurală,
funcţională şi psihică. Vârsta pubertăţii nu mai constituie un "tabu"
pentru sport ci, dimpotrivă, o şansă, cu condiţia respectării particularităţii genetice care permite selectarea subiectului de excepţie ce poate
face faţă efortului sportiv fără prejudicierea stării de sănătate şi a fondului biologic.
Cunoscând fondul genetic, se poate individualiza antrenamentul astfel încât să se optimizeze şi în această perioadă calităţile şi
deprinderile motrice ale tânărului sportiv, care are deja un stadiu de 5 6 ani în handbal. Fără a putea fi identificat cu performerul adult, el se
apropie totuşi într-o măsură mai mare de modelul sportiv
("micromodelul" biologic) în comparaţie cu exponenţii vârstei sale.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Tendinţe de evoluţie ale jocului de handbal
Prof. Răzvan CABA
Tendinţe pozitive
Se observă o creştere a măiestriei tehnico-tactice a
jucătorilor, care permite aplicarea cu exactitate a unor sisteme de joc în atac şi apărare.
Îmbunătăţirea tehnicii a contribuit la apariţia unor combinaţii de mare spectacol, a jocului acrobatic în apropierea şi
pe deasupra spaţiului de poartă.
Faza de finalizare a atacului se pregăteşte în mod gândit, cu
ajutorul unor circulaţii de minge şi jucători, care preced
mijloacele tactice de prefinalizare şi finalizare şi aruncările
la poartă executate prin surprindere.
Toate echipele din primul eşalon valoric al handbalului
mondial folosesc cu multă măiestrie şi siguranţă mijloace
tactice şi colective ca: încrucişarea simplă sau dublă,
blocajul, plecarea din blocaj, paravanul, învăluirea.
Combinaţiile tactice între 2-3 jucători sunt folosite în scopul
creării unor raporturi supranumerice, în favoarea atacurilor
şi apariţia unor situaţii clare de aruncare la portă.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Acţiunea individuală este subordonată ideii jocului colectiv
de atragere asupra atacantului respectiv a doi apărători
ducând la apariţia unui raport supranumeric în alte zone ale
atacului.
Mărirea vitezei de joc în toate fazele atacului este evidenţiată la majoritatea echipelor care, alături de îmbunătăţirea tehnicii şi tacticii, reprezintă unul din cei mai importanţi
factori de progres, ducând la mărirea spectaculozităţii şi atractivităţii jocului.
Jocul de apărare tinde să se perfecţioneze pe seama aplicării
mai exacte a sistemelor de joc în funcţie de particularităţile
echipei adverse.
Jocul individual de apărare a devenit mai atletic, cu un angajament fizic total.
Specializarea temeinică a jucătorilor pe posturi, atât în atac
cât şi în apărare, este o tendinţă vizibilă şi cu efecte pozitive
asupra eficienţei în joc a acestora.
Specializarea pe posturi a apărut din necesitatea obţinerii
unei eficiente maxime din partea fiecărui jucător.
Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice de tactică şi
strategie demonstrează că în handbalul actual gândirea joacă
un rol important în obţinerea succesului.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Tendinţe negative






Deşi tendinţele negative care primează
dezvoltatea colectivă sunt puţine,
totuşi trebuie sa fie cunoscute şi analizate:
 jocul
neregulamentar
al
apărătorilor, practicat intenţionat şi
premeditat, cu scopul întreruperii permanente a activităţii adversarului;
 faulturile intenţionate, cum sunt
blocarea
neregulamentară,
îmbrăţişările, împingerile sunt acţiuni neregulamentare
care diminuează din frumuseţea jocului;
atacarea brutală a posesorului mingii face ca spiritul
sportiv, care animă întrecerea, să fie "diminuat;
acţiunile neregulamentare a atacanţilor faţă de apărători
cel mai des folosite sunt: împingerea apărătorului în semicerc, blocarea neregulamentară, intrarea forţată;
jocul pasiv şi întârzierea reluării jocului apar frecvent în
anumite situaţii şi contravin spiritului sportiv al handbalului.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
O altfel de istorie a sportului
din perspective contemporane (I)
Prof. Ovidiu ŢOC
„Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se.”
Nicolae Iorga
Citeam cu câteva seri în urmă, pe site-ul Liceului cu Program
Sportiv Piatra Neamț, pagina care prezintă istoricul apariției și înființării acestei unități școlare. Un material interesant, scris cu ani în
urmă și care încearcă să prezinte în câteva rânduri și nu cu foarte multă vorbărie un cuprins al apariției mișcării sportive la nivel școlar și de
juniori în municipiul Piatra Neamț. Un trecut care onorează prin rezultate sportive și pe plan național, dar și internațional, prin personalități ce au trecut prin curtea sportului dedicat amatorilor la vârsta
copilăriei sau adolescenței - Victor Savin, Alexandru Iftimie,
Georgeta Pralea-Buzilă, Iany Zenembizi, Vasile Manole, Vladimir
Laşcu, Haralambie Gorcea, Vladimir Humeni, Mircea Dan, etc. – dar
mai ales prin oameni care au sfințit locul.
Sunt convins că mulți dintre foștii sau actualii elevi ai acestei
unități școlare nu au cunoștință de aceste informații, fie dintr-o lipsă
de interes, fie poate dintr-o lipsă de preocupare de a-și cunoaște
înaintașii. Poate că au dreptate, până la urmă la ce le folosește această
informație în prezent?
Aici cred că intervenim noi, profesorii actuali, care, din păcate,
nu avem o preocupare mai profundă de cunoaștere a instituției în care
lucrăm, o preocupare în a afla istoricul existenței acestui loc, dar poate
cel mai important, respect și loialitate față de moștenirea acestor
înaintași ce au pus bazele actualei instituții de învățământ și dorința
de a continua munca lor.
Dacă este să fim profund sinceri, este locul de muncă unde
venim cu mai multă sau mai puțină plăcere, dar este și locul unde
trebuie să se pună bazele unei educații şi ale unei culturi școlare generale, atât teoretice, cât și sportive.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Începuturile punerii acestei baze ce a dus la înființarea actualului liceu, au plecat de la premizele şi dorința existenței unei case proprii pentru sportul școlar, pentru disciplinele sportive ce se practicau
la Piatra Neamț (atletism, gimnastică, handbal, fotbal, baschet, volei,
canotaj, etc.), la toate aceste discipline existând fără excepție niște
formatori de caractere și de educație dintre care îți puteai alege cu
ușurință modele de urmat in viață, modele de muncă, modele de familie, de educație, modele de cum să lupți în sport și în viață, să răzbați
atunci când este foarte greu, să primești acele sfaturi sincere și pline
de experiențe de viață trăite în vremuri pline de nori negri, sub un sistem represiv care cenzura orice încercare de a ieși din tiparele vremii,
când mersul la biserică era un lux, iar istoria ce se preda era una propagandistă, de spălare a creierului, de îndoctrinare în niște dogme şi
crezuri falsificate.
Pentru foarte mulți oameni, sportul era una din foarte puținele
forme de manifestare în cel mai pur mod posibil al sincerității valorilor reale ale românilor, acelea de dorință de întrecere, de competiție
pe valori reale, nefalsificate sau supuse taloanelor vremii, trecătoare
de altfel, iar deși politicul vremii își întinsese tentaculele malefice în
toate domeniile de activitate din societatea românescă a vremii și cenzura orice formă de originalitate individuală sau de grup care putea
iniția ideea de libertate personală sau libertate de gândire, tocmai
acest domeniu al sportului nu putea funcționa decât cu indivizi educați nu în spiritul „muncii socialiste unei societăți multilateral dezvoltate”, ci tocmai în spiritul sacrificiului pentru obținerea unor rezultate
reale, palpabile, adevărate. Dacă în diverse domenii ale societății contemporane comuniste (industrie, agricultură, exporturi, etc, ) se stabileau planuri cincinale care raportau rezultate exagerate și false doar
pentru a mulțumi stăpânirea comunistă, iar în domenii precum cultura,
educația, teatrul, libertatea presei, publicare de cărți sau promovarea
de autori sau poeți, acestea erau aspru verificate de un sistem foarte
bine elaborat de cenzură și control, în domeniul sportului lucrurile
stăteau cu totul altfel, fiind unul dintre puținele domenii în care, în
ciuda perioadei de teroare instituite de orânduirea comunistă a Epocii
de Aur, s-a acceptat ieșirea românilor din țară, participarea la competiții international cu tot mapamondul în cadrul diferitelor ediții ale
Jocurilor Olimpice.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Astfel s-au ridicat nume mari precum acelea ale Nadiei
Comăneci, ale lui Ilie Năstase, Gheorghe Gruia, Cristan Gațu, Ivan
Patzaichin, Nicolae Dobrin,
Se pare că, sub un sistem de disciplină strict şi foarte bine
controlat, performanțele sportive veneau mai des față de prezent.
Iată un capitol din istoricul mișcării sportive din România, ce
ne revine nouă în prezent să îl reabilităm și pe cât posibil să nu
repetăm greșelile trecutului.
„Promotoare a unui naționalism exacerbat, România comunistă a încercat să șteargă identitatea etnică a starurilor sale sportive, trecând sub tăcere faptul că tinerii care câștigau medalii
olimpice și mondiale erau evrei, etnici germani, maghiari sau lipoveni. Teza de doctorat a istoricului Pompiliu Nicolae Constantin,
susținută la Facultatea de Istorie a Universității din București, arată
că regimul comunist a dorit să îi „românizeze” pe mulți dintre sportivii care aparțineau grupurilor etnice minoritare. Când unii dintre ei
au fugit din țară, regimul a decis să îi șteargă din istorie. Presa nu a
mai avut voie să scrie despre ei, iar astăzi numele multora dintre ei
sunt puțin cunoscute publicului larg.
Foto: Leon Rotman
Una dintre cele mai utilizate metode pentru a șterge
identitatea
etnică
era
românizarea numelor. De
exemplu, numele adevărat
al gimnastei de origine
maghiară Ecaterina Szabo
era
Katalin
Szabo. „Securitatea a negociat cu familia ei să-și
schimbe și numele de Szabo în Sabău și familia a refuzat. A câștigat
la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 4 medalii de aur și una de
argint. Era considerată de presa internațională a doua Nadia. Când sa întors în țară, reprezentanții Partidului i-au reproșat că nu toate
medaliile au fost de aur. Asta, în condițiile în care în ziua de azi abia
ne chinuim să luăm două medalii de aur”, explică istoricul.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
Etnicul german Hans Moser, care a devenit campion mondial cu echipa de handbal a României în 1961 și 1964, era numit Ioan
Mozer: „Presa le româniza numele ca să pară români. Le mai puneau diacritice românești. Și lui Patzaichin i-au cerut să-și schimbe
numele în Pațaichinescu”.
Constantin dă ca exemplu cazul corectorului clujean
Konczei Adam, care a ajuns să fie anchetat deoarece a scris corect
numele unor sportivi de etnie maghiară. Konczei a primit de la
Comitetul Național de Educație Fizică și Sport programul unui concurs de atletism ce urma să aibă loc la Cluj: „Primise numele în
formă românizată și el le-a corectat și a făcut afișul respectiv cu numele în formă maghiară. Cei de la Securitate s-au sesizat că a
schimbat în maghiară numele care sunau românește. L-au anchetat,
i-au făcut dosar de Securitate”.
4 ani de închisoare pentru un steag spălăcit
Similar, jurnalistul Max Bănuș, redactor la o publicație sportivă, a fost condamnat la 8 ani de închisoare (din care a executat 4)
din cauza unei greșeli apărute în ziar: „A fost trimis la un concurs
de atletism și pe prima pagină a vrut să pună o fotografie a lui
Zoltan Szabo, sportiv cetățean român de etnie maghiară, cu steagul
României deasupra lui. Numai că a intervenit o greșeală de tipar și a
doua zi (steagul - n.r.) nu era cel românesc, ci cel al Ungariei”.
Galbenul ieșise alb, iar albastrul – verde, așa că, la final,
steagul avea culorile Ungariei, chiar dacă dispunerea dungilor era
diferită: „Au ieșit culorile spălăcite. A primit 8 ani de închisoare
pentru treaba asta. Cred că a fost o eroare. Nu era etnic maghiar, nu
avea vreun interes”.
Constantin a studiat zeci de dosare din arhiva Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Arhivele
naționale din București și din Cluj și presa sportivă din perioada
interbelică până în prezent. De asemenea, a realizat interviuri cu
foști sportivi sau cu familiile lor.
„Am reușit să redescopăr mulți sportivi despre care nu se
știa absolut nimic”, spune el. Despre alții se știu foarte puține lucruri și nu se mai vorbește mai deloc în prezent, deși în trecut au avut
performanțe excepționale. Un astfel de exemplu este Ervant
Norhadian, fost campion național la ciclism.

Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și viitor.
„Ervant Norhadian este un sportiv despre care
nici nu se vorbește astăzi în România. Este un
sportiv de origine armeană care a fugit din
România în anii '60. În comunism, cei care
fugeau erau șterși din cărțile de istorie ale
sportului, presa nu-i mai menționa, li se
întocmeau dosare penale. În arhivele
Securității sunt foarte multe dosare penale ale
sportivilor care au rămas în străinătate. Erau
condamnați la 3-4-5 ani de închisoare, li se
confiscau bunurile”, povestește Constantin,
care a identificat zeci de astfel de cazuri.
Angelica Adelstein-Rozeanu
„Se ștergea absolut orice informație despre ei”
Angelica Adelstein-Rozeanu, de etnie iudaică, a fost una dintre
cele mai bune jucătoare din lume la tenis de masă, multiplă
campioană mondială la simplu și la dublu. A fost campioană înainte
de al Doilea Război Mondial, pe când avea 16-17 ani, dar și după
instalarea regimului comunist, când a fost transformată în eroină
națională.
După ce a reușit să fugă din țară împreună cu fetița ei, fostei
eroine naționale i s-a făcut dosar penal pentru că a refuzat întoarcerea
din străinătate, iar despre performanțele sale sportive nu s-a mai
vorbit: „A fugit în Israel și i-au fost confiscate toate bunurile”.
Dacă fugeau din țară, foștii eroi naționali, anterior motiv de
mândrie pentru statul comunist, deveneau infractori: „Se ștergea
absolut orice informație despre ei. Foarte mulți sportivi trimiteau
scrisori în România ca rudele să nu fie ostracizate. Spuneau că au
plecat din motive personale și că ei nu au nimic cu Partidul. Era doar
o formalitate ca să-și protejeze rudele. Mulți sperau la reîntregirea
familiei”.
„Alții erau acuzați că au
prejudiciat statul pentru că ei fugeau în
echipamentul sportiv. Era calculat exact
cât costau cămașa, pantalonii, geaca”,
explică istoricul.(www.7est.ro)

