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Vizietazã-ne online!
Poveºile care te-au inspirat pot fi descãrcate
de pe pagina www.salvaticopiii.ro
iar dacã eºti curios sã afli poveºtile din
celelalte þãri implicate în campanie, viziteazã
www.campaignforeducation.org/bigread

Salvaþi Copiii România este membrã a Alianþei Internaþionale
Salvaþi Copiii, cea mai mare organizaþie independentã din lume
de promovare ºi apãrare a drepturilor copiilor, ce cuprinde
27 de membri ºi desfãºoarã programe în peste 120 de þãri.
Date de contact: Intrarea ªtefan Furtunã, nr. 3
Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 316 61 76, Fax: 021 312 44 86

Cartea de Citire
Culegere de pledoarii pentru educaţie

Dragã Cititorule,
Deschizând aceastã Carte ºi citind o poveste iei parte la
„Lecþia de Citire” împreunã cu peste 100.000 de copii din
România ºi aproape 10.000.000 de oameni din lumea întreagã.

Evenimentul face parte din Campania Globalã pentru Educaþie o miºcare internaþionalã care militeazã pentru îndeplinirea celor
ºase obiective ale Educaþiei pentru Toþi:
ü extinderea educaþiei preºcolare
ü asigurarea învãþãmântului obligatoriu gratuit pentru toþi copiii
ü promovarea educaþiei continue ºi a învãþãrii abilitaþilor de
viaþã pentru tineri ºi adulþi
ü creºterea ratei de alfabetizare a adulþilor cu 50% la nivel global
ü atingerea paritãþii de gen pânã în 2005
ü creºterea calitãþii in educaþie

„Fiecare copil ºi adult are dreptul la educaþie. Chiar dacã ºi-a
pierdut prima ºansã. Existã mereu cea de-a doua. Numai cã, în
cele mai multe cazuri, cei ce nu au fost înregistraþi ºcolar sau
au abandonat ºcoala în primii ani, au avut probleme foarte
dificile în familie. Este în responsabilitatea statului sã aibã grijã
de aceºti oameni, sã aloce resurse pentru ei. Pentru cã ei ar
vrea, dar nu pot singuri.
În România existã acum programe de recuperare ºcolarã,
programe A doua ªansã. Toþi copiii cer sã meargã la ºcoalã.
Profesorii sunt, unanim, de aceeaºi pãrere. Personalitãþile
publice, oameni frumoºi ºi destepþi, care au scris în aceastã
Carte de Citire, ºi cãrora le mulþumim din suflet, pledeazã
pentru educaþie.
Este important sã transformãm lozincile ºi mesajele politice în
practicã: Educaþie pentru Toþi, Zero analfabetism în România,
Educaþie de Calitate pentru toþi copiii...
Acum, pentru cã este târziu.”
Gabriela Alexandrescu
Preºedinte Executiv
Salvaþi Copiii România

În România Campania Globalã pentru Educaþie se deruleazã din
anul 2001 sub coordonarea Organizaþiei Salvaþi Copiii.
Demersului nostru i s-au alãturat urmãtorii parteneri:

Nelson Mandela
Nelson Mandela s-a nãscut în 1918, în Mvezo, un sat din fostul
Transkei, din Africa de Sud. Dupã terminarea liceului a studiat
dreptul la Universitate. S-a alãturat, în 1942, Congresului Naþional
African ºi s-a dedicat în totalitate luptei împotriva apartheidului.
În 1952, Mandela a strãbãtut întreaga þarã organizând rezistenþa
non-violentã împotriva legislaþiei discriminatorii. Acest "turneu" a
inclus Campania Sfidãrii din 1952, rezistenþa faþã de segregarea prin
dislocãri forþate ºi campania pentru introducerea Educaþiei Bantu în
1953. A consiliat activiºti comunitari sã transforme "fiecare locuinþã,
fiecare colibã sau cocioabã într-un centru de învãþare". A fost supus
cenzurii de nenumãrate ori, arestat, condamnat, iar în 1964 a primit
sentinþa încarcerãrii pe viaþã pentru eforturile sale de a pune capãt apartheidului. A devenit
figura politicã cea mai renumitã la nivel mondial. Dupã 27 de ani în închisoare, Mandela a fost
eliberat ºi a sprijinit Republica Sud-Africanã sã parcurgã o tranziþie paºnicã spre democraþie.
În anul 1993 i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace ºi în 1994 a devenit primul preºedinte ales
prin vot democratic în Africa de Sud. S-a retras din viaþa politicã în 1999 dar va rãmâne cel mai
mare ºi mai adorat erou al Africii de Sud.

Extras din
discursul
Preºedintelui
Nelson Mandela
cu ocazia lansãrii
Campaniei
Naþionale
pentru Educaþie
ºi Formare

„Þara noastrã este înzestratã cu resurse naturale. Dar cea mai
mare comoarã a ei sunt oamenii, tinerii în special. Oamenii sunt
resursele care fac posibilã culegerea roadelor, extragerea profitului
de pe urma tuturor avuþiilor noastre.

Africa de Sud,
1997

Esenþa acestui efort o reprezintã educaþia ºi formarea. Suntem
datori sã dãm posibilitatea fiecãruia sã-ºi dezvolte integral propriul
potenþial, sã oferim tuturor posibilitatea sã înveþe ºi sã-ºi cultive
talentele. Suntem datori sã creãm contextul care sã conducã spre
acest tip de împlinire; sã oferim tuturor instrumentele ºi
mecanismele necesare pentru a-i sprijini pe oameni în efortul lor de
a se auto-depãºi.

Lupta împotriva sãrãciei, a crimelor, împotriva tuturor maladiilor
de care suferã societatea noastrã ne obligã sã investim în
dezvoltarea resurselor noastre umane. ...

Potenþialul pe care îl avem de recuperat este imens. Milioane de
adulþi din þara noastrã nu au avut niciodatã ºansa de a învãþa sã
scrie ºi sã citeascã; sute de mii de tineri au fost abãtuþi de la calea

educaþiei fãrã a li se oferi în loc posibilitatea de a-ºi dezvolta alte
deprinderi semnificative. Cei care muncesc în þara noastrã sunt
aceia care trebuie sã ne garanteze accesarea celor mai noi tehnologii
la nivel mondial - ºi putem dispune de aceastã putere de a ne
construi o viaþã mai bunã doar dacã exploatãm orice oportunitate
de a garanta accesul naþiunii noastre la Educaþie.
Mesajul nostru pentru profesori, cu aceastã ocazie, este: alegeþi-vã
ca principiu angajamentul necondiþionat de a veghea la interesele
celor pe care îi educaþi.
Printre altele aceasta înseamnã punctualitate riguroasã; pregãtire
meticuloasã a fiecãrei lecþii; dedicaþie în a urmãri ca fiecare elev sã
înveþe câte ceva din fiecare lecþie predatã. Înseamnã sã fiþi mereu în
pas cu dezvoltãrile din domeniul în care v-aþi specializat, sã
cooperaþi deopotrivã cu colegii ºi cu superiorii voºtri pentru a oferi
garanþia cã ºcolile noastre pot cu adevãrat educa o naþiune.
Pe scurt, înseamnã sã respectaþi cele mai înalte standarde astfel
încât sã redaþi integral demnitatea profesiei de educator. Pe umerii
voºtri apasã o responsabilitate imensã. Dacã îi dezamãgiþi pe copiii
noºtri, vã dezamãgiþi þara.
[...]
Nu ne mai permitem sã nu intervenim cât timp unele dintre
ºcolile noastre sunt transformate într-un paradis al abuzului de
droguri, violenþã sau vandalism. Nu ne mai permitem sã nu luãm
atitudine când copiii noºtri sunt menþinuþi în noroiul ignoranþei ºi
al lipsei de deprinderi. ... Haideþi sã ne unim eforturile ºi sã
muncim pentru a face ºcolile sã munceascã pentru noi.
Vã mulþumesc!"

Aurora Simionescu
Aurora Simionescu, sau „Fata cu ochii în stele" cum este cunoscutã
în mass-media româneascã este o tânãrã astrofizicianã din România.
Are 25 de ani, s-a nãscut în Brãila iar în 2008 pasiunea ei pentru
astronomie a condus-o spre descoperirea unei bucãþi ascunse din
Univers. Alãturi de colegi cercetãtori de la institute din Olanda ºi
Germania, între care ºi Max Plank Institute for Extraterrestrial Physics
(Garching, Germany) unde ºi-a încheiat recent studiile doctorale,
Aurora a observat pentru prima datã un fragment de masã cosmicã,
a cãrei existenþã a fost recunoscutã pânã acum doar teoretic, fãrã a
putea fi demonstratã. La rândul ei, Aurora a fost descoperitã de
NASA care i-a oferit pentru 3 ani bursa de studiu „Einstein Fellowship" în cadrul programului
„Fizica Cosmosului".
Aurora a fost desemnatã în 2008 Omul Anului în cadrul Galei Zece pentru România ºi a devenit
o sursã de inspiraþie pentru toþi cei care þintesc cãtre stele pentru a-ºi împlini visele.

Cartea ºi Puiul de Furnicã
| Aurora Simionescu
Pasiunea mea pentru astronomie a început cu o anume carte, pe
care am citit-o în ultimul an de liceu. Se numea „Astronomie:
Structura Universului”, scrisã de William J. Kaufmann, III. Am fost
atât de fascinatã de ea încât, chiar ºi acum - aproape 7 ani mai
târziu - îmi mai amintesc cu claritate anumite pasaje. Unul dintre
capitolele mele preferate era despre naºterea ºi dispariþia stelelor.
M-a învãþat cã pânã ºi ele, astrele, care au cãlãuzit generaþii dupã
generaþii de navigatori ºi au inspirat deopotrivã poeþi, visãtori,
profeþi ºi astronomi, nu sunt eterne.
Deºi viaþa noastrã e prea scurtã ca sã observãm stelele cum se
schimbã, astronomii ºtiu cã ele evolueazã. Ca sã explice cum este
posibil acest lucru, autorul cãrþii a comparat oamenii care privesc la
cerul înstelat cu furnicile din pãdure. Furnicile nu trãiesc suficient
de mult ca sã observe schimbarea copacilor. Ele observã doar
ghindele cãzute, tinerii arbuºti, stejarii semeþi ºi buºtenii acoperiþi de
muºchi, putrezind în pãmânt. ªi din existenþa tuturor acestor
elemente în acelaºi timp, în acelaºi spaþiu, furnicile pot ghici
povestea naºterii ºi a dispariþiei unui stejar la fel cum noi putem
înþelege evoluþia stelelor, urmãrindu-le în etape diferite ale vieþii lor.

A fost o explicaþie pe cât de fascinantã, pe atât de convingãtoare.
Probabil de aceea încã mi-o amintesc. Cu excepþia unui mic detaliu.
Vedeþi voi, furnicile nu pot scrie. Nu pot lãsa un mesaj urmaºilor
urmaºilor lor, nu le pot transmite adevãrurile pe care le descoperã
despre pãdurea lor, despre casa lor. ªi aºa, generaþie dupã generaþie,
furnicile continuã sã redescopere cu surprindere cum din ghindele
minuscule se nasc stejari maiestuoºi ºi cum copacii care pentru ele
par eterni ºi care le cãlãuzesc drumul prin pãdure - la fel cum
stelele îi cãlãuzesc pe navigatori - rãmân pânã la urmã fãrã viaþã ºi
se întorc în materie.
Imaginaþi-vã cum ar fi dacã furnicile ºi-ar putea nota descoperirile.
Dacã le-ar putea lãsa moºtenire generaþiilor urmãtoare prin ceva,
altceva - mai durabil, mai persistent decât simpla vorbã rostitã în
vânt, atât de perisabilã, supusã rãstãlmãcirii ºi, în cele din urmã
pierdutã (dacã vã îndoiþi de acest lucru, gândiþi-vã doar o clipã la
ultima bârfã pe care aþi auzit-o). Imaginaþi-vã generaþiile viitoare de
furnici care ar putea construi pe fundaþia de cunoºtinþe lãsatã
moºtenire de predecesori, descoperind în permanenþã ceva nou,
înþelegând tot mai multe despre universul lor, despre naturã.
Imaginaþi-vã cum, pãtrunzând tot mai adânc tainele care învãluie
miracolul lanþului neîntrerupt al vieþii, natura efemerã a acelor
lucruri ce par eterne, furnicile ar admira lucrãrile naturii, ºi-ar
preþui pãdurea, i-ar închina ode ºi i-ar slãvi frumuseþea în versuri.
ªi acum imaginaþi-vã cã furnicile ar putea scrie. Cã un pui de
furnicã s-ar împiedica într-o bunã zi, absolut întâmplãtor, de o carte
care povesteºte, sã zicem, despre cum norii aduc ploaia ºi cum
ploaia dã viaþã plantelor din pãdure. Ceva uimitor, ceva ce el nu
aflase niciodatã pânã atunci. Imaginaþi-vã cã aceastã carte îi trezeºte,
puiului de furnicã, fascinaþia pentru frumuseþea norilor de pe cer, îi
aþâþã curiozitatea de a afla de ce apa este atât de importantã pentru
plante. Oare apa este importantã ºi pentru propria viaþã, nu doar
pentru cea a plantelor? Oare corpul lui conþine apã întocmai
precum cel al plantelor? ªi aºa puiul de furnicã începe sã se priveascã
pe sine ºi sã-ºi priveascã pãdurea cu alþi ochi - o pereche aproape
nou-nouþã de ochi pasionaþi, curioºi ºi avizi de informaþie.
Spre deosebire de furnici, oamenii pot scrie. Oamenii construiesc
pe baza experimentelor ºi a teoriilor documentate cu grijã de
înaintaºi timp de sute de ani ºi au ajuns pânã aici tocmai datoritã

acestui lucru. Tot ceea ce avem - tehnologie,
medicinã, filosofie, matematicã - , tot ceea ce
putem dobândi astãzi nu ar fi fost posibil fãrã
moºtenirea scrisã a multor generaþii de
dinaintea noastrã.
Totuºi, spre deosebire de puiul de furnicã
imaginar, unii oameni reali din jurul nostru
nu vor avea niciodatã ºansa sã se-mpiedice
de o carte care sã-i incite ºi sã-i stârneascã la
a cerceta natura, la a se întreba dacã ºi corpul
lor conþine apã, sau dacã stelele sunt eterne,
sau cum de un stejar imens poate sã rãsarã
dintr-o ghindã atât de micã. Unii oameni nu
ajung niciodatã sã afle cã Pãmântul nostru este doar un punct ºters,
albastru, foarte special ºi foarte vulnerabil într-un univers imens ºi
uneori ostil. Unii oameni nu ajung niciodatã sã se lase copleºiþi de
acel fior de veneraþie, uimire, teamã chiar ... ºi de fascinaþia pe care
þi-o trezeºte ºtiinþa inoculatã picãturã cu picãturã.
Acestor oameni - care nu pot sã citeascã ºi care nu au acces la
educaþie - li se refuzã una dintre cele mai mari avuþii pe care omenirea
le deþine. Pentru cã noi, oamenii, nu avem nevoie doar de apã
potabilã, mâncare ºi adãpost. Avem nevoie sã ºtim cine suntem, din
ce suntem fãcuþi ºi cum evolueazã lucrurile în jurul nostru. Avem
nevoie sã întrebãm „cum”, „de ce” ºi „pentru ce”. ªtiinþa este cea
mai mare moºtenire a noastrã ºi cea mai mare zestre pe care o
putem lãsa copiilor copiilor noºtri.
Eu am fost suficient de norocoasã, precum puiul de furnicã pe
care ni l-am imaginat împreunã, sã gãsesc o carte ºi o bucãþicã de
ºtiinþã care sã-mi schimbe viaþa ºi viziunea asupra naturii. O carte
care m-a inspirat ºi mi-a oferit un þel - acela de a înþelege stelele.
ªi chiar dacã acum am aflat mult mai multe despre astronomie
decât ar fi putut aceastã carte sã-mi dezvãluie vreodatã, încã mai
regãsesc în ea motivaþia de a mã zbate pentru scopul ales ºi curajul
de a-mi urma pasiunea.
Nu ne permitem luxul de a refuza nici unuia dintre semenii noºtri
speranþa de a descoperi ceva similar.

Paulo Coelho
Autorul brazilian s-a nãscut în 1947, în oraºul Rio de Janeiro.
Înainte de a-ºi dedica viaþa complet literaturii, a lucrat ca actor ºi
director de teatru, compozitor ºi jurnalist. Romanul sãu, Alchimistul,
publicat în 1987 a devenit una dintre cele mai bine vândute cãrþi din
Brazilia tuturor timpurilor. Ulterior a publicat o serie întreagã de
"best-sellers" ºi a vândut în întreaga lume mai mult de 100 de
milioane de cãrþi. Volumele sale au fost traduse în 67 de limbi.
Coelho este totodatã Mesagerul Pãcii pentru Naþiunile Unite.
În martie 2000, guvernul francez i-a oferit cel mai prestigios titlu,
acela de "Cavaler al Ordinului Naþional al Legiunii de Onoare."

Povestea creionului
| Paulo Coelho
Bãieþelul îºi privea bunicul scriind o poveste. La un moment dat îl
întreabã:
„Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouã? ªi, cumva, ar putea fi
despre mine?”
Bunicul s-a oprit din scris, a zâmbit ºi i-a rãspuns nepoþelului sãu:
„Într-adevãr, scriu despre tine. Dar creionul pe care îl folosesc
este mult mai important decât cuvintele pe care le scriu. Sper sã
ajungi sã-i semeni atunci când vei creºte.”
Bãiatul a luat creionul ºi l-a întors curios pe toate pãrþile dar nu a
observat nimic special. Intrigat, i-a rãspuns bunicului:
„Dar e ca toate celelalte creioane pe care le-am mai vãzut pânã
acum!”
„Totul depinde de modul în care priveºti lucrurile. Creionul
acesta are cinci calitãþi pe care, dacã vei reuºi sã le dobândeºti ºi tu,
vei deveni o persoanã mereu în armonie cu întreaga lume”.

„Prima calitate: poþi realiza lucruri mãreþe dar nu trebuie sã uiþi
niciodatã cã existã o mânã care îþi cãlãuzeºte paºii. Mâna aceasta o
numim Dumnezeu, iar El te va cãlãuzi mereu dupã Voia Sa.”
„A doua calitate: din când în când trebuie sã mã opresc din scris
ca sã folosesc o ascuþitoare. Ceea ce pe creion îl rãneºte puþin, dar la
final va fi mai ascuþit. Aºa cã învaþã cum sã înduri unele suferinþe
pentru cã ele te vor transforma într-o persoanã mai bunã.”
„A treia calitate: creionul îþi permite sã foloseºti radiera ca sã
ºtergi ceea ce ai greºit. Nu este neapãrat de condamnat sã încerci sã
schimbi ceva ce ai fãcut în trecut ci este mai degrabã important
pentru cã ne ajutã sã nu ne abatem de la calea cea dreaptã.”
„A patra calitate: ceea ce conteazã cu adevarat la un creion nu este
lemnul din care este alcãtuit, nici vârful sãu ascuþit ci miezul din
interior. Aºa cã ai mereu grijã de ceea ce se întâmplã înlãuntrul tãu.”
„În fine, a cincea calitate a creionului: întotdeauna lasã o urmã.
În mod similar, sã ºtii cã tot ceea ce faci în viaþã va lãsa urme, aºa cã
încearcã sã fii conºtient de fiecare dintre acþiunile tale.”

Melania Medeleanu
Melania Medeleanu a fost elevã a ªcolii Centrale din Bucureºti, este
licenþiatã în Psihologie ºi are un Master în Relaþii Publice ºi
Comunicare.
Melania a descoperit bucuria pentru lecturã ºi pentru piesele de ºah
de când se afla în ºcoala primarã. Ar reciti oricând cu plãcere poveºti
precum „History of Love”, „Parfumul”, „Eseuri de îndrãgostit” ºi,
bineînþeles, „Micul Prinþ” - carte care i-a marcat copilãria.
A fãcut cunoºtinþã cu televiziunea la vârsta de 16 ani dar visul de a
deveni prezentator de televiziune s-a înfiripat din anii copilãriei, când
o urmãrea pe Sanda Taranu. A început totuºi cu radio, la 15 ani când a câºtigat douã ediþii
consecutive ale unui concurs de literaturã, premiul fiind sã îºi citeascã lucrarea pe post.
A lucrat la Radio Delta ºi a debutat în televiziune la AMEROM TV cu emisiuni de divertisment
pentru adolescenþi. La 21 de ani s-a hotãrât sã „schimbe” divertismentul pe ºtiri ºi a devenit, din
2002, redactor-prezentator al jurnalelor din prime-time la postul de ºtiri Realitatea TV. Din 2006
este realizatorul emisiunii „Romania politica” ºi încã sperã ca jurnalismul sã poatã schimba
lumea în care trãim.

Cum am învãþat sã fiu eu
| Melania Medeleanu
„ªcoalã mai bunã ca viaþa nu-i”- zice-o vorbã ºi, nãscutã, crescutã
în Berceniul bucureºtean chiuleam zdravãn de la lecþiile de politeþe
pentru meditaþii susþinute pe maidan. Maidan mare ºi plin de copii
cu cheia atârnatã de gât (pe-atunci nici nu ºtiam ce-nseamna bonã)
aºa cã, la vremea când pãrinþii se întoarceau de la muncã, cea mai
mai importantã lecþie se dovedea a fi „gãseºte-þi cheia prin iarbã ºi
asigurã-te cã e a ta”.
Am jucat fotbal cu ai lui Oancea de la scara 5, cu Gigi de pe etaj,
cu fetele lu' Boloboacã de la 3. Taman când m-am umplut de
vânãtãi - cã Gigi dãdea zdravãn când era vorba de minge - ºi
începusem sã mã ascund prin casã când auzeam soneria - mi-era
clar cã e vreun pãrinte cãruia îi zgâriasem copilul, a apãrut în viaþa
mea Tovarãºul Bãlaºa.
Oltean crescut pe malurile Gilortului, tovarãºul Bãlaºa mi-a fost
primul dentist - numai pe el îl lãsãm sã-mi scoatã dinþii de lapte

care abia mai stãteau agãþaþi. El ne cânta Mãrioara de la Olt ºi fãcea
pânã ºi ultimul afon sã-ºi doreascã sã intre în corul clasei.
36 de copii, câþi eram într-o grupã, am învãþat ºah ºi-am învãþat
ce înseamnã competiþia, perseverenþa, ambiþia de la el.
Ce-mi amintesc însã, dincolo de orele de curs, sunt recreaþiile pe
care le aºteptam cu înfrigurare nu doar pentru clipele de zbenguialã,
ci mai ales pentru cã lângã a-I-a A, prima clasã cum intrai în ºcoalã,
se afla locul magic plin de copii care stãteau la coadã. Cãci am uitat
sã vã spun: învãþãtorul meu era ºi bibliotecarul ºcolii. ªi reuºise, nici
acum nu ºtiu prin ce miracol, sã ne facã sã iubim cãrþile. Mai sunt
oare copii care-ºi aºeazã aventurile Cireºarilor între coperþile
manualului de ºtiinþe ale naturii prefãcându-se cã-ºi fac sârguincios
temele când mama intrã pe neaºteptate în camerã? ªi care aleargã
câteva zile mai târziu la bibliotecã ºi uitã de timp ºi de maidan, la
poveºti cu domnul învãþãtor?...
Carte dupã carte, buchisite pânã la ore la care copiii ar trebui sã
doarmã, m-am trezit într-o zi îndrãgostitã de cuvinte. De felul în
care se înlãnþuie, de cât de apãsat sau de domol le pronunþi, cum
poþi rãni cu ele ºi cum, în egalã mãsurã, poþi vindeca. Le-am cãutat
tainele ºi le-am pus pe hârtie. ªi fiecare vorbã neînþeleasã mã
trimitea spre un alt ºir ce se cerea dezlegat. Pânã când, pe toate
laolaltã, le-am putut defini într-un singur verb: a învãþa.
Am învãþat despre nori ºi oceane, despre muzicã ºi despre flori,
despre rãzboaie, am învãþat culorile curcubeului, am învãþat despre
copii ºi despre oameni mari, despre Micul Prinþ ºi despre planete.
Am învãþat apoi cã, deºi aceeaºi pentru toþi, lumea e vãzutã diferit
de fiecare în parte. ªi cã, dupã felul în care vãd lumea, oamenii se
împart în tabere în permanentã confruntare. Dupã un timp, am
înþeles, privindu-i, sensul unui alt cuvânt important: argument.
ªi atunci când îl cauþi, când vrei sã-l susþii pe al tãu, pentru a-þi gãsi
locul în lume, trebuie sã foloseºti toate aceste experienþe. Iar ºcoala
vieþii din Berceni nu-þi ajunge. Ai nevoie de ºcoalã propriu-zisã, de
învãþãtorul care te-a fãcut sã citeºti, de cãrþi studiate din scoarþã-n
scoarþã, care s-au tras una pe alta ca un lung lanþ de verigi
puternice care te vor susþine atunci când vei decide sã ai propria
viaþã, propriile tale gânduri, propriile tale argumente.

Ce-ai citit ultima oarã? |

Maia Morgenstern
Maia Morgenstern nu are nevoie de introducere. Dar pentru cei
care sunt curioºi sã afle mai multe despre ea, Maia este o actriþã de
renume internaþional. A absolvit Universitatea de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti, oraºul în care s-a nãscut.
A debutat la Teatrul din Piatra Neamþ în 1985, apoi, din 1988 a fost
actriþã la Teatrul Evreiesc de Stat. Au urmat, în 1990 scena Teatrului
Naþional ºi, în 1998, cea a Teatrului Bulandra. Maia este membrã în
UNITER ºi UCIN, în juriul pentru acordarea Premiului Naþional de
Excelenþã în Cultura Românã, dar ºi în juriile festivalurilor de la
Geneva, Salonic, Angers ºi Monte Carlo.
Maia Morgenstern a interpretat numeroase roluri principale în piese
de Shakespeare, Cehov, Wilde, Ibsen, Kreisler, Lorca, Dumas, Gogol,
Alecsandri, Blaga, Viºniec sau Camil Petrescu. A regizat ea însãºi piesa Chiriþa în voiaj dupã
Alecsandri la Teatrul „Maria Filotti” din Brãila. Maia nu s-a oprit la teatru. Are în palmares roluri
importante în peste 20 de filme artistice româneºti ºi strãine. A cucerit Hollywoodul în pelicula
Patimile lui Iisus regizatã de Mel Gibson, peliculã care i-a adus un premiu EMA în 2003.
Activitatea i-a fost rãsplatitã ºi cu Premiul Naþional „Lucia Sturza Bulandra” pentru cea mai bunã
actriþã, Premiul UNITER pentru cel mai bun rol feminin, Premiul „Teatre vivant” al Radio France
pentru cel mai bun spectacol în limba francezã, Premiul UCIN, Premiul „Les stars de demain” Geneva pentru cea mai bunã actriþã.
Numele Maiei - Morgenstern - înseamnã de fapt „Steaua Dimineþii” - aºa cum mai este numitã
Fecioara Maria, rol în care ne-o vom aminti mereu.

Povestea din Þara Viselor
| Maia Morgenstern
A fost odatã ca-ntotdeauna o fetiþã care nu voia sã citeascã.
Nici sã scrie. Sã deseneze, da. Asta da.
ªi timpul trecea ºi fetiþa creºtea, se fãcea mare ºi frumoasã.
ªi deºteaptã. ªi cuminte.
ªi nu voia sã scrie. Nici sã citeascã.
............................................
Cum o cheam[ pe feti\[?? – a întrebat Tat[l.
M-am pref[cut c[ nu aud; am scris mai departe.
Timpul trecea. „Ar fi vremea sã-ncepi sã citeºti ºi tu singurã. Uite,
noi când eram de vârsta ta ...” – spuneau pãrinþii fetiþei.

– Ba nu! rãspunde fetiþa cea frumoasã. ªi deºteaptã.
– ±i cuminte, ad[ug[ Tat[l.
– Ba §i vesel[, am corectat eu.
– „Mie îmi este de ajuns cã-mi citeºte mama.
Eu pe mama o iubesc cel mai tare. Îmi place când vine
seara ºi mama aprinde focul în sobã, apoi pune scaunul pe
prag între cele douã camere. Atunci lumina vine „de
dincolo”... Îmi citeºte o poveste lungã. Dar nu-i de-ajuns.
Apoi îi cer tatãlui – suflet – aºa-i spun, sã-mi spunã altã
poveste, încã una.
El îmi promite cã va merge cu barca în Þara Viselor, va
pescui o poveste ºi mâine searã o s-o primesc. Dacã voi fi
cuminte. Dar eu sunt cuminte.
Eu zic cã-i de-ajuns!” a mai adãugat fetiþa. „Chiar aºa .”
S-a mai întâmplat apoi cã fetiþa s-a îmbolnãvit.
Aºa, o boalã de la vânt – vãrsat de vânt. ªi fetiþa cea cuminte
trebuia sã stea în casã, cuminte în pat.
Nici tu joacã pe-afarã, nici plimbãri prin parc, nici zbenguialã.
ªi-atunci? Numai ceai ºi medicamente? Poate mai multe poveºti?!
Bine!
Dar toatã lumea e ocupatã, îngrijoratã ºi puþin tristã.
ªi-atunci? Fetiþa a hotãrât cã nu-i de-ajuns ...
A luat cãrþile cu poveºti - doar ca sã priveascã pozele ºi desenele.
Foarte frumoase poze.
ªi apoi încet, încet a încercat sã citeascã. Singurã.
Mai întâi un rând, un singur rând ...
Apoi o paginã.
Apoi o poveste.
Apoi o carte.
Apoi alta.
Apoi boala a trecut. Rãul a plecat.
ªi fetiþa a înþeles cã poate cãlãtori ºi singurã în lumea imaginaþiei
ºi a fanteziei.
ªi de-atunci a pornit într-o cãlãtorie ce nu s-a sfârºit vreodatã, o
cãlãtorie cu mereu noi ºi uimitoare peripeþii, cu personaje fabuloase,
cu întâmplãri neaºteptate.
Într-o zi, dupã multe ºi grele încercãri fetiþa a gãsit curajul sã
scrie chiar ea o poveste.
............................................
Uite, cite§te asta!, am spus eu Tat[lui. Iart[-mi scrisul.

Beverley Naidoo
Beverley Naidoo s-a nãscut în Africa de Sud ºi a început sã scrie în
timp ce era profesoarã în Anglia, în exil. Prima ei carte pentru copii,
„Cãlãtorie cãtre Jo'burg”, a fost interzisã în Africa de Sud pânã în
1991, dar a deschis ochii miilor de cititori din toatã lumea.
Personajele ei din „Lanþul de Foc”, „Fãrã întoarcere”, „Dincolo de
constrângeri” au înfruntat provocãri în situaþii reale, pe care ea le-a
descris ca fiind mai periculoase decât orice fantezie.
A câºtigat multe premii pentru scrierile ei precum Medalia Carnegie
pentru „Cealaltã faþã a adevãrului”, în care este vorba despre doi
copii refugiaþi trimiºi ilegal în Londra. Ultimul ei roman - „Inimã
arsã”, a cãrui acþiune se petrece în Kenya anilor 1950, vorbeºte
despre prietenie ºi trãdare. Cum cãrþile ei au fost anterior interzise în þara ei de origine, a fost
încântatã sã reprezinte Africa de Sud pentru nominalizarea pe care a primit-o în anul 2008 la
Premiul Christian Andersen.

Libertate ferecatã
| Beverley Naidoo
Credeþi sau nu, biblioteca la ºcoalã mea era þinutã închisã. Nu îmi
amintesc sã fi mers înãuntru ºi sã aleg singurã o carte. În plus, când
am rugat-o pe directoarea adjunctã sã îmi semneze un formular astfel
încât sã pot sã mã înscriu la biblioteca publicã din Johannesburg, a
refuzat. Încã îi aud vocea cu accentul ei irlandez...
– ªi de ce ai vrea sã citeºti mai multe cãrþi Beverley? Nu ai destul în
manuale?
Nu înþelegeam la început, dar mai târziu am realizat cã mãicuþele
care mã învãþau credeau cã este de datoria lor sã controleze ce cãrþi
citeam. În clasã, când citeam câte o poveste, o poezie, o nuvelã sau o
piesã de Shakespeare, ni se spunea ce voia sã spunã autorul. Profesorii
noºtri ne spuneau sã scriem ºi sã învãþãm ceea ce dictau. Eu cel puþin
eram norocoasã sã am câteva cãrþi acasã pe care le citeam de plãcere.
Mã pierdeam în ele ºi îmi lãsam imaginaþia sã zboare.
Asta se întâmpla acum mult timp - mai mult de 50 de ani - dar
ideea de a þine tinerii departe de cãrþi ºi de a le controla ideile încã mã
enerveazã. Vedeþi voi, eu am crescut într-o parte foarte rasialã a Africii
de Sud. Eram un copil alb într-o ºcoalã doar de albi ºi niciunul din

profesorii mei nu mã încurajau sã pun întrebãri, cu atât mai mult sã
întreb despre rasismul din jurul nostru. Era un pic ca ºi când noi am fi
mãgari cu ochelari de cal ºi trebuia sã ascultãm ºi sã facem ceea ce
spun profesorii ºi adulþii care ºi ei purtau ochelari de cal.
Dupã ce am terminat ºcoala, am avut noroc sã îmi fac prieteni în
facultate, care m-au ajutat sã înlãtur ochelarii de cal. Pentru prima
oarã, am început sã citesc cãrþi care mã invitau sã vãd lumea din jurul
meu într-un nou mod. Am început sã realizez cã, pentru negri, Africa
de Sud era o þarã ca o mare închisoare ºi am început sã-mi pun
întrebãri pe care nu le pusesem înainte. Ceea ce am vãzut cu ochii mei
era ºocant dar, cel puþin, acum începeam sã-mi aleg propria cãlãtorie.
Astfel am ajuns sã fiu închisã la carcerã timp de opt sãptãmâni, fãrã
niciun fel de acuzaþie. Eram încã un „pion” în rezistenþa apartheidului,
dar fratele meu ºi prietenii lui, care luptau împotriva sistemului au
stat ani în închisoare. Cititul ºi comentatul cãrþilor erau importante
pentru ei, deoarece cãrþile permiteau minþilor sã depãºeascã zidurile
închisorii. Cãrþile îi ajutau sã-ºi pãstreze minþile libere.
Am început sã scriu când trãiam în exil, în Anglia, ºi devenisem
mamã a doi copii. Mie ºi tatãlui lor nu ne era permis sã ne întoarcem
în Africa de Sud, acolo unde amândoi ne nãscusem. Asta ne fãcea
refugiaþi din þara noastrã natalã ºi voiam sã gãsesc un mod prin care ºi
copiii noºtri, ºi alþi copii sã înþeleagã cum era apartheidul.
Dacã aº putea spune o poveste captivantã, poate vor dori sã ºtie mai
multe... Acela a fost începutul primei mele cãrþi pentru tineri,
„Cãlãtorie cãtre Joa'burg”. Odatã publicatã, a fãcut înconjurul lumii
foarte repede, în mai multe limbi. Am început sã primesc sute de
scrisori de la cititori, spunându-mi gândurile lor ºi punându-mi
întrebãri. Dar nu erau scrisori din Africa de Sud, pentru cã regulile
apartheidului au interzis cartea, pânã în anul eliberãrii lui Nelson
Mandela din închisoare. Oricine ar fi dorit sã-mi citeascã poveºtile
pânã atunci risca sã fie trimis în închisoare sau sã plãteascã amenzi
usturãtoare.
A nu avea cãrþi nu þine întotdeauna de lipsa banilor, ci de ceea ce
apreciem. Cãrþile sunt „hranã pentru minte”.
Una dintre cele mai importante libertãþi este cu siguranþã aceea
de a citi, de a-þi imagina, de a gândi ºi de a pune propriile
întrebãri despre lume.

Horia-Roman Patapievici
Horia-Roman Patapievici este fizician, cercetãtor ºtiinþific, profesor,
realizator TV de emisiuni culturale, scriitor. Este cercetãtor privat în
istoria ideilor, iar din 2005 este Preºedintele Institutului Cultural
Român. A debutat în presã în 1992 (Contrapunct). A colaborat la
22, LA&I, Dilema, Orizont, Vatra, Secolul 20 ºi a deþinut rubrici
permanente la 22 (1993-2003), LA&I (2003-2004) ºi Dilema Veche
(2004-2005). Este membru fondator al Grupului de Cercetare a
Fundamentelor Modernitãþii Europene. Din 2006 este realizator al
emisiunii „Înapoi la argument" pentru TVR ºi are o rubricã
permanentã în cotidianul Evenimentul Zilei.
Horia-Roman Patapievici este deþinãtorul a numeroase distincþii:
Premiul CNA pentru cea mai bunã emisiune culturalã a anului 2003;
Marele premiu al APTR 2005, „Înapoi la argument", din 2006,
Premiul pentru eseu al editurii Nemira în 1993; Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor în 1995 pentru volumul Cerul vãzut prin lentilã; Premiul Uniunii Scriitorilor, Premiul revistei Cuvîntul ºi
Premiul AER pentru eseu - pentru Omul recent.
A publicat: Cerul vãzut prin lentilã, Nemira, 1995; 1996; Polirom, 1998, 2002, 2003, 2004:
Zbor în bãtaia sãgeþii, Humanitas, 1995; 1996; 1997; 1998; 2002; Politice, Humanitas, 1996; 1997;
1998; 2002; Omul recent, Humanitas, 2001; 2002; 2003; 2004; Discernãmântul modernitãþii,
Humanitas, 2004; Ochii Beatricei. Cum arãta cu adevãrat lumea lui Dante, Humanitas, 2004;
Despre idei & blocaje. O modestã propunere de a regândi cultura românã pornind de la ceea ce
îi lipseºte, fãrã a renunþa la ceea ce, în aparenþã, îi prisoseºte, Humanitas, 2007.

Pledoarie pentru discernãmânt
în educaþie
| Horia-Roman Patapievici
Douã propoziþii, contradictorii, sunt la fel de adevãrate: (1)
programa de învãþãmânt, la orice nivel, e mult prea încãrcatã; (2)
elevii nu învaþã niciodatã destul (incultura generalã creºte, nivelul
general de educaþie scade). Dacã acestor douã constatãri le adãugãm
o a treia, care spune cã toþi copiii sunt geniali înainte de începerea
ºcolii ºi devin mediocri dupã absolvirea ei, obþinem situaþia de azi
(ºi, poate, de totdeauna, a învãþãmântului de orice nivel).
Ce e de fãcut?

La prima constare trebuie rãspuns prin redefinirea obiectivelor
educaþiei. Este educaþia menitã sã scoatã (a) oameni bine formaþi,
(b) meseriaºi ori ºi oameni bine formaþi, ºi oameni bine specializaþi
într-un domeniu dat (a + b)? Dacã (a), atunci trebuie aruncate în
afara ºcolii majoritatea materiilor ºi lãsate numai cele care sunt
capabile sã contribuie la formarea personalitãþilor, la întãrirea
caracterelor ºi la rafinarea eticã, esteticã ºi religioasã a sufletelor.
Dacã (b), atunci toate ºcolile, indiferent de nivel, trebuie în mod
curajos redefinite ca ºcoli profesionale de meserii. Dacã (a + b),
atunci învãþãmântul trebuie în mod raþional împãrþit într-o etapã
(a), valabilã în chip de culturã ºi formare generalã pentru toþi elevii,
ºi o etapã (b), care rãmâne la latitudinea intereselor de carierã ale
fiecãrui elev în parte.
Etapa (a) a educaþiei trebuie sã conþinã numai materiile care au
direct legãturã cu sufletul, caracterul ºi inima omului. În principiu,
aceste materii trebuie alese în aºa fel încât afirmaþia „toþi copiii sunt
geniali înainte de începerea ºcolii ºi devin mediocri dupã absolvirea
ei” sã nu mai poatã fi în principiu adevãratã. Dimpotrivã, geniul
instinctiv al copilãriei ar trebui sã poatã fi transformat, în etapa (a),
într-un geniu al personalitãþii armonios formate. Artele, logica,
matematica, limbile, literatura, istoria, istoriile, muzica, desenul,
urbanismul, arhitectura, plantele, animalele, natura vie, sportul acestea ar trebui sã fie obiectele de studiu ale etapei formãrii
sufletului ºi întãririi caracterelor.
Etapa (b) a educaþiei trebuie sã conþinã, pe compartimente ºi
culoare de formare profesionalã, tot restul materiilor care azi se fac,
indistinct ºi amestecat, peste tot, la orice vârstã, indiferent de
vocaþie ºi interese vocaþionale.
Ceea ce lipseºte învãþãmântului de azi este o concepþie clarã
despre: (i) ce este omul ºi care este destinaþia lui; (ii) care este
menirea educaþiei; (iii) deosebirea dintre suflet, inteligenþã ºi
tehnici. În absenþa acestor trei lãmuriri, nimic nu se va schimba,
iar copiii vor continua sã fie geniali înainte de începerea
ºcolii ºi sã devinã invariabil mediocri dupã
absolvirea ei.

Mihaela Rãdulescu
Mihaela Rãdulescu este jurnalist, realizator ºi producãtor de emisiuni
de televiziune. Este un reper în lumea divertismentului românesc ºi
un profesionist în cautare permanentã de noi provocãri. Mihaela este
primul jurnalist român care a transmis în direct, pentru televiziune,
decernarea premiilor Oscar în anul 1998. Este singura femeie care a
fãcut o cascadorie în direct. Este primul om de televiziune care a
realizat un interviu subacvatic, tot în direct ºi este jurnalistul cãruia au
acceptat sã-i rãspundã la întrebãri personalitãþi cu renume din
domenii diverse - de la politicã pânã la cinematografie, de la artã
pânã la domeniul sportiv - atât din România cat ºi din strãinãtate.
Mihaela Rãdulescu nu este doar un om de televiziune. Mihaela scrie
cãrþi, joacã în filme, se implicã în campanii sociale, sprijinã cauze
caritabile. Mihaela Rãdulescu se autodepãºeste în fiecare zi si ne
lanseazã invitaþia de a-i urma exemplul.

Frãmântãrile unei mame
| Mihaela Rãdulescu
Sunt mama unui copil care tocmai a învãþat sã citeascã. ªtie toate
literele mari, de tipar ºi le ghiceºte mai mereu pe cele scrise de mânã.
Mã pune sã-i scriu cuvinte, îi place sã-i citesc seara, în maºinã sau în
avioane ºi mã pot lãuda cã nu adoarme niciodatã cu televizorul, ci cu
o „poveste grozavã”. E tare mândru când ne scrie corect numele, e
tare bucuros când citeºte singur ... Nu e nimic extraordinar în faptul
cã un copil, la nici 5 ani, citeºte ºi scrie. E un rezultat fericit la care am
contribuit mai toþi cei care-i suntem familie ºi grãdiniþã. E o
normalitate instalatã ceva mai devreme în viaþa unui copil, fãrã a-l
chinui, fãrã a-l lãsa sã creadã cã cititul sau studiul sunt chinuitoare.
Ne-am jucat cu literele, am „desenat” cuvinte înainte de a le scrie ºi
am reuºit sã-i explic cã cele mai senzaþionale aventuri, cei mai grozavi
eroi, cei mai mulþi fiori îi gãsim în cãrþi. În cãrþi bine alese de pãrinþi ºi
de educatori, de profesori, cãrora le pasã. De câte ori n-a ºtiut rãspunsul
la o întrebare, l-am învãþat sã fie curios, sã-i descoasã pe oamenii mari
sau sã le cãutãm împreunã în cãrþi, în dicþionare, în manuale...
Am citit ºi mai mult „la vedere”, adicã în preajma lui, tocmai pentru
cã mimetismul specific vârstei fragede mã ajutã sã-i predau lecþia cea
mai importantã - numai oamenii seci se plictisesc, cititul te salveazã

de la orice lehamite ºi te îmbogãþeºte, dincolo de orice crizã. Sunt
cuvinte pompoase pentru cei deja plictisiþi, dar vitale pentru cei ce
cresc sub ochii noºtri.
Îl învãþ toate aceste lucruri pentru ca le ºtiu, îl învãþ toate aceste
lucruri pentru cã aºa am crescut ºi pentru cã aºa simt cã trebuie sã
trãim corect, citind ºi respectându-i pe cei care ne educã. Refuz sã mã
întreb ce-aº fi fost astãzi, dacã mi-ar fi lipsit cãrþile din viaþã. Refuz
aceastã variantã, nu mã pot confrunta cu omul lipsit de carte, îl
ocolesc, îl evit cât pot. În prietenii mei cei mai buni ºi în mai toþi
oamenii de suces pe care-i cunosc locuiesc personaje din cãrþile pe
care le-au citit la timp, gãsesc rãspunsuri adunate din experienþe ºi
poveºti acumulate în copilãrie ºi adolescenþã, descopãr iubiri, emoþii ºi
fiori pe care omul fãrã carte nu le va avea niciodatã. Omul fãrã carte
probabil cã va reuºi sã aibã o carierã în vreun domeniu, dar va trãi
într-un suflet gol ºi alãturi de oameni încarceraþi în puþinele cuvinte
pe care le stãpânesc.
Poate cã unui puºti îndrãgostit de computer ºi de tv i-aº spune cam
aºa - creierul unui copil e ca un blog sau un site pe care intri ca sã
descoperi ceva interesant, dar dacã n-are nimic, decât culori, dacã
n-are conþinut, dacã n-are poveste, dacã nu-l alimentezi mereu cu
ceva interesant, dacã nu-þi zgândãre niciun sentiment, îl închizi ºi
cauþi altul. Mulþi oameni mari dintre copiii care nu citesc azi vor fi
„închiºi” de alþii pentru care nu vor însemna nimic...
Cãrþile prind praf pe rafturi de bibliotecã ºi sunt lãsate uitãrii în
timp ce divertismentul ieftin face rating record. E revoltãtor, dar cei
mai mulþi ne pierdem energia de a ne indigna consecvent ºi ne
înveºmântãm în toleranþã, în nepãsarea de a ne vedea de-ale noastre.
Mã alãtur demersului vostru tocmai pentru cã-mi pasã, tocmai
pentru cã nu cred cã ignoranþa ºi analfabetismul pot alcãtui firescul
unei societãþi moderne . Toþi visãm sã fim cineva, sã ajungem departe,
sã avem de toate, dar cei mai mulþi uitã cã educaþia cântãreºte mai
greu decât norocul pe care-l invocãm sau rugãciunea pe care o
spunem cu sfinþenie, searã de searã... Nu mã mir cã tot mai puþini
tineri îºi cautã ºansa ºi drumul pe cãile cele mai greºite ºi mai închise
ale labirintului existenþial, dar mã întreb cât timp mai trebuie sã
treacã pânã înþelegem cã educaþia e singura ºansã la o viaþã demnã,
onorantã, frumoasã ºi plinã ?...
Avem toate ºansele sã devenim lumea a treia dacã ne sãlbãticim
cultural, renunþând sã ne regãsim în personajele uluitor de complexe
ºi stãruitoare din cãrþile lumii....

Andreea Raicu
Andreea Raicu s-a nãscut pe data de 18 iulie 1977 în
Bucureºti. Este topmodel ºi prezentatoare de televiziune.
A absolvit Facultatea de Limbi Strãine, Secþia Englezã - Italianã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Ascensiunea în lumea
modei a venit odatã cu câºtigarea locului I la finala naþionalã a
Elite Model Look in 1995. Apoi a câºtigat premiul Best Elegance
la finala internaþionalã a Elite Model Look de la Seul, fiind
primul premiu câºtigat de o româncã la o competiþie internaþionalã
de gen. Dupã o vreme ºi-a fãcut debutul ºi în televiziune,
prezentând emisiuni de divertisment precum „Totul pentru
tine", „Ce vor fetele", „Reuniunea de clasã", „Big Brother"
sau „Megastar".

Educaþia este averea omului
| Andreea Raicu
Educaþia este cea mai importantã avuþie a omului, pe lângã viaþã ºi
sãnãtate. Fãrã educaþie, omul este ca ºi o casã fãrã fundaþie. Este
important sã începi de mic, la vârsta acumulãrilor masive. Se spune cã
toate trebuie fãcute la timpul lor. De aceea, atunci când eºti copil
trebuie sã înveþi, sã absorbi ca un burete informaþia importantã oferitã
de adulþi: cea de care ai nevoie la vârsta copilãriei - culori, lucruri,
animale, oameni - ce este rãu, ce este bun, cum trebuie sã vorbeºti, sã
citeºti etc. ... lucruri simple, dar esenþiale. La aceastã vârstã, îþi dezvolþi
vocabularul, creºti capacitatea de „ocupare” a creierului. Eu aºa am
învãþat limba englezã, când eram micã, cu ajutorul mamei. A fost ca o
joacã, uºor, repede, fãrã eforturi obositoare.
Mãrturisesc cã sunt foarte recunoscãtoare pãrinþilor mei care nu
mã lãsau sã plec la joacã, afarã la prietenii mei, fãrã „porþia” de
citit. Este important ca pãrinþii sã punã niºte condiþii, niºte limite,
pentru cã, atunci, la acea vârstã, eu nu mã gândeam decât la joacã,
nu aveam un spirit al responsabilitãþii, al conºtiinþei dezvoltat.
Copiii au nevoie de acel ghid care sã-i ajute sã se dezvolte, sã le
arate calea cãtre lucrurile de care au nevoie.

Observ cã astãzi, copiii petrec mult timp în faþa calculatorului, pe
net, yahoo ... mulþi au uitat sã comunice direct, sã vorbeascã faþã în
faþã, se ascund dupã ecrane ºi dupã vorbe, ºi-au redus discuþiile la
subiecte extrem de limitate: jocuri, cancan-uri. Pãrinþii sunt din ce
în ce mai ocupaþi: douã joburi, obosiþi, mulþi lipsiþi de siguranþa
zilei de mâine, stresaþi. Se bucurã atunci când îºi ºtiu copiii acasã,
cuminþi în faþa calculatorului, preocupaþi. Toþi sunt în stare sã stea
ore, zile ºi nopþi. Dar oare este bine, sãnãtos? Gândiþi-vã numai ce
poþi învãþa din jocurile acelea violente, cu bãtãi, cu vopsea roºie. Cu
ce te ajutã în viaþã acea informaþie obþinutã din acel tip de joc?
Vã voi spune ceva care poate vã va surprinde. E o amintire legatã
de ºcoalã ºi o spun cu toatã sinceritatea, acum, la mai mulþi ani
dupã încheierea ºcolii: am învãþat mult mai mult la profesorii
exigenþi. ªi la cei care mi-au plãcut. La acea vârstã nu suntem
conºtienþi de acest lucru. Ne bucuram dacã fãceam o gaºcã ºi mai
chiuleam din când în când. Nu ne plãceau profesorii care ne
„chinuiau” ºi care ne cereau "prea multe" spuneam noi, dar dupã
ani, am realizat cã trebuie sã mulþumesc acelor profesori datoritã
cãrora am învãþat mai mult.
Este important ca toþi copiii sã meargã la ºcoalã. Este obligaþia ºi
responsabilitatea fiecãrui pãrinte sã-i orienteze cãtre ºcoalã, sã facã
toate sacrificiile pentru ca cei mici sã poatã învãþa. Nu existã nici o
scuzã. Pãrinþii nu au dreptul sã taie copilului legãtura cu lumea, nu
au dreptul sã-l izoleze undeva toatã viaþa. Sunã dramatic, dar acesta
este rezultatul lipsei educaþiei ºi a învãþãturii.

Regina Rania a Iordanului
Maiestatea Sa, Regina Rania a Iordanului este un militant
internaþional pentru educaþie universalã. Convinsã cã educaþia este
cheia care poate sparge cercul vicios al sãrãciei, Maiestatea Sa
militeazã pentru investiþii în educaþia tinerelor fete. Îºi canalizeazã
energia înspre crearea de oportunitãþi ºi consolidarea de
parteneriate inovative pentru a lãrgi accesul la educaþie ºi a
îmbunãtãþi calitatea actului educaþional. În martie 2008 Regina
Rania a lansat "Madrasati" (ªcoala Mea în Limba Arabã), iniþiativã
prin care ºi-a propus sã renoveze cel puþin 500 de ºcoli din Iordan,
majoritatea ºcoli publice cãzute în ruinã, astfel încât sã garanteze
tuturor tinerilor iordanieni accesul egal în ºcoli luminoase, sigure,
bine echipate ºi înconjurate de terenuri de joacã.

Maha, fata din munþi
| Maiestatea Sa, Regina Rania a Iordanului
(Povestea aceasta se întâmplã în Orientul Mijlociu)
Bãieþii aruncau cu pietre dupã ea, þipând ºi batjocorind-o:
„Neruºinato! Eºti lipsitã de principii! Zãnatico!”
Maha se abþinea cu greu sã-ºi stãpâneascã lacrimile la auzul
insultelor care-i ºuierau pe lângã ureche, perforându-i sufletul cu o
repeziciune ºi o precizie mai mare decât aceea a bolovanilor care-i
sfâºiau carnea.
În sfârºit! Cãsuþa din clei a familiei sale se contura în zare. Încã
puþin ºi va reuºi sã se adãposteascã dincolo de uºa de lemn de al
cãrei zãvor trase cu ultimele puteri. Afarã, bãieþii îºi continuau
incantaþiile: „Ma-ha, Ha-ha, fetele n-au ce cãuta la ºcoalã!”. Maha a
oftat zgomotos, înghiþindu-ºi lacrimile. Nici mãcar nu era prima ei
zi la ºcoalã. Imaginaþi-vã ziua în care ºi-a primit cãrþile. Sau ziua în
care a mers pe jos, dincolo de graniþele satului, ca sã ajungã pentru
prima oarã la ºcoalã.
„Or sã m-aºtepte! Mâine vor arunca ºi mai multe pietre ºi Allah
mai ºtie ce altceva ... Dar sã merg la ºcoalã este decizia mea. A mea!
N-o sã-i las sã-mi rãpeascã asta! Nu mi-e fricã de ei!”

Ultimele luni au epuizat-o. Certuri cu tatãl ei. Batjocura din
partea fraþilor ºi acum, insultele ºi ploaia de pietre cu care o
întâmpinau zilnic ceilalþi bãieþi din sat. Era ca ºi când toatã lumea
se coalizase împotriva ei. Toatã lumea în afara de Mama. Slavã
Cerului pentru Mama ºi pentru îmbrãþiºãrile ei reconfortante!
Mama nu a fost niciodatã la ºcoalã dar a sprijinit-o din rãsputeri pe
Maha, insistând cu încãpãþânare pe lângã soþul ei ºi îndoctrinându-l,
ori de câte ori avea ocazia, cu ideea cã pânã ºi fiica lor merita ºansa
sã înveþe.
„Maha, de ce nu renunþi la prostia asta?”, lãtrã tatãl ei în timpul
cinei. „Ce-i cu obsesia asta tâmpitã de a merge la ºcoalã?! ªtii bine
cã nu ne putem permite!”.
„Da, dar tatã ...” ºopti Maha cu o voce stinsã.
„Atunci de ce nu încetezi odata?!?! Am aruncat ºi aºa o grãmadã
de bani pe educaþia fraþilor tãi! Numai unul din ºapte a rãmas în
ºcoalã! UNUL! Am fi putut sã cumpãrãm mai multã carne! Sau un
plug mai bun. Sau am fi putut repara fântâna cu apã!”
„Dar tatã ...”, a implorat ea. „Pot sã muncesc noaptea! O sã îmi
vând în continuare broderiile ºi tatã, gândeºte-te, dacã pot sã citesc,
pot sã câºtig mai mulþi bani! O sã am în continuare grijã de familie!
Te rog, tatã. Îþi promit, îþi promit ...”
„Bine, Maha” s-a înduplecat el în cele din urmã, oftând. „Fie! Dar
îþi vei suporta singurã cheltuielile. Eu nu pot sã-þi dau nici un ban
pentru cãrþi, sã fie clar!”
Maha zburã înspre celãlalt capãt al mesei ºi-ºi încolãci braþele
fragile în jurul tatãlui sãu. „Mulþumesc, tatã” ºopti ea îngropându-ºi
faþa în barba sârmoasã a pãrintelui care capitulase, în sfârºit, în faþa
rugãminþilor ei. „Mulþumesc, mulþumesc, mulþumesc! Tati, îþi
promit cã n-ai sã regreþi! O sã fii mândru de mine, o sã vezi! Cel
mai mândru!”
Vestea cã Maha va merge la ºcoalã s-a rãspândit dintr-o suflare în
tot satul. Nu a durat mult pânã sã înceapã ºuºotelile pe la spate,
apoi holbatul, arãtatul cu degetul ºi rânjetele dispreþuitoare. În
seara dinaintea primei zile de ºcoalã Maha o ajuta pe mama ei sã
gãteascã bamele pentru cinã.
„Mamã, nu înþeleg, e greºit sã mergi la ºcoalã?”
Femeia îi luã cu blândeþe mana într-a ei ºi-i spuse: „Se zice cã fetele
ar trebui sã ajute la treburile casnice, nu sã-ºi batã capul cu ºcoala.

ªtii cã eu nu am învãþat niciodatã sã citesc. Nici mãtuºile ºi nici
bunica ta. Se mai zice cã ... se zice cã e ruºinos ca o fatã sã meargã
singurã pe stradã. E periculos, tu ºtii asta. Cine ºtie ce þi s-ar putea
întâmpla? ªcoala e la o orã distanþã ...” Un nor de îngrijorare îi
întunecã faþa, adâncindu-i ridurile de pe frunte.
„Dar mamã, voi avea grijã, doar ºtii ... Nu-mi pasã ce zic ceilalþi.
Abia aºtept sã mã duc la ºcoalã! Abia aºtept sã citesc ºi sã scriu.
Vreau sã mã fac profesoarã! ªi mamã, într-o zi o sã te-nvãþ sã
citeºti, o sã vezi!”
Dd
Anotimpurile s-au succedat cu repeziciune. Arºiþa verii a secat
pãmântul lãsându-l brãzdat de crãpãturi adânci, ploile pasagere i-au
oblojit rãnile ºi au fãcut loc, uºor, serilor friguroase care coborau peste
platou anunþând cã un nou an ºcolar era la doar câteva zile distanþã.
Dd
ªi Maha învãþa. Þinea un jurnal. Îi citea tatãlui ei titlurile din
ziare. Îºi învãþase sora mai micã sã-ºi numere toate degetele de la
mâini ºi de la picioare. De multe ori o dureau ochii de la atâtea
lecþii - la ºcoalã ºi acasã - urmate de ore interminabile de cusut la
lumina lumânãrii. Dar munca o întãrea. Cu cât muncea mai mult,
cu atât se simþea mai puternicã. Cu cât învãþa mai mult, cu atât îºi
dorea sã afle mai multe.
Totuºi nu-i era uºor. Avea oroare de drumul la ºcoalã care
începea la 6 dimineaþa. Îi lua o orã, uneori mai mult ca sã ajungã la
ºcoalã. ªi nici o bucãþicã din drumul tern, prin deºert nu era pavat.
Pânã sã ajungã la ºcoalã picioarele îi erau amorþite de durere ºi
învelite într-o crustã de praf. ªi asta încã nici nu era cel mai
groaznic lucru.
În prima ei zi de ºcoalã a parcurs tot acel drum fãrã sã fi primit
vreun rãspuns la salut. Acum insultele erau insuportabile. Sãtenii
încercau în fiecare zi alte ºi alte metode de umilinþã. „Cum poþi sã
faci asta familiei tale? ªcoala nu-i pentru fete, zdreanþã ce eºti!”
Ecoul injuriilor îi rãsuna în urechi mult dupã ce ajungea acasã iar
veninul vorbelor aruncate dupã ea împreunã cu bolovanii îi otrãvea
sufletul chiar ºi în siguranþa propriului cãmin. „Ma-ha, Ha-ha!
Fetele n-au ce cãuta la ºcoaaalããã!!!”
Maha stãtea aºezatã pe pat cu o pãturã de lânã înfãºuratã în jurul
umerilor ºi încerca sã se concentreze asupra cititului. Deodatã tatãl
ei intrã în camerã trântind zgomotos uºa de perete. Se vedea cât
este de furios.

„Nu pot sã fac doi paºi în satul ãsta fãrã ca cineva sã-mi adreseze
câte-o remarcã neobrãzatã despre fiica mea ºi ruºinea ponegritã
asupra familiei mele din cauza ei. Femeile ºuºotesc. Bãrbaþii
ºuºotesc. Bãtrânii satului ºuºotesc. Au venit azi la mine sã-mi spunã
cã ei nu sunt de acord ca Maha sã meargã singurã la ºcoalã. Nimeni
nu mai vrea sã facã afaceri cu mine. Suntem niºte proscriºi în
propria noastrã comunitate!!!”
Cu o voce scãzutã a adãugat: „Maha, ºtiu ce þi-am promis dar nu
te mai pot lãsa sã te duci la ºcoalã!”
„Dar tatã!” strigã Maha pierdutã.
„Nu Maha!!” îi rãspunse tatãl categoric, cu ochii întunecaþi
scãpãrând de furie. „Fetele nu au ce cãuta în ºcoalã! Fãrã comentarii!”
„Unde-i cina mea?” a mai adãugat, bãtând cu pumnul în masã.
Dd
ªi aºa, cu un singur trântit de uºã, viaþa Mahãi a revenit la ceea ce
fusese înainte de ºcoalã. Totul s-a evaporat ca prin vis. Singura
certitudine cã nu fusese un vis venea de la bãieþii care încã o mai
arãtau cu degetul ºi chicoteau pe la spatele ei. Dar Maha se prefãcea
cã nu-i aude.
Dd
„Bunã ziua! Este cineva acolo? Aº putea sã vã-ntreb unde
locuieºte Maha?”
Nici Maha, care venise afarã sã vadã cine o cãuta, nici tatãl ei care
rãspunsese la uºã nu ºtiau cine era femeia înaltã din faþa lor. Aºa
cum se obiºnuia, tatãl o invitã în casã ºi o rugã sã ia loc iar mama o
servi de îndatã cu un ceai dulce.
Dd
„Am venit din capitala þãrii. Am venit sã o vãd pe Maha”.
„Pe mine??”, spuse Maha fãcând un pas înainte fãrã sã încerce sã-ºi
ascundã uimirea. „De ce vrei sã mã vezi pe mine? De fapt, cum de
ºtii cine sunt?”
„O, Maha ce plãcere sã te cunosc în sfârºit! Am auzit atât de
multe despre tine. Mi s-a spus cã erai unul dintre cei mai buni elevi
pe care ºcoala Al Isra i-a avut vreodatã.” Femeia scoase atunci un
mic sãculeþ de pânzã. „Uite, þi-am adus asta, zise în timp ce strecurã
sãculeþul în mâinile tremurãtoare ale Mahãi.
Maha nu era obiºnuitã sã primeascã atâta atenþie. A deschis sãculeþul
într-o doarã fãrã sã-i vinã sã creadã cã ceea ce i se întâmplã este real. Pipãi
în interiorul sacului încercând sã-i ghiceascã conþinutul. Era ceva tare ºi
ascuþit la vârf. Pipãia cu degetele marginile obiectului, cãutând indicii.

Era un stilou. Primul ei stilou!
„Doamne, Dumnezeule!” exclamã Maha legãnând stiloul între
palme ºi aruncând câte o privire cãtre tatãl ei. „Sunteþi sigurã cã
este pentru mine?” o întrebã apoi pe necunoscuta din capitalã
ridicând cu timiditate ochii cãtre ea.
„Da. ªi vei avea nevoie de el”, zâmbi femeia.
„Cum aºa?”
„Te-am cãutat luni la rândul Maha, fatã din munþi. ªi cum aº fi
putut sã nu o fac? O fetiþã dintr-un mic sat de sus, din platou, care
a mers la ºcoalã de una singurã? Oh Maha, fireºte cã numele tãu a
fãcut înconjurul þãrii ºi a ajuns pânã în capitalã!”
Maha se înroºi pânã-n albul ochilor ºi privirea-i rãmase pironitã
în podea.
„Nu, nu trebuie sã-þi fie ruºine! Maha, fatã din Munþi, numele tãu
este simbolul curajului, al hotãrârii ºi al succesului! Am aflat cum ai
mers pe jos kilometri întregi în fiecare zi, cum ai îndurat atâta
dezaprobare, atâtea insulte, cum ai muncit noapte de noapte ca sã-þi
poþi cumpãra cãrþi ºi caiete, ºi cum, în ciuda tuturor acestor lucruri, ai
reuºit sã rãmâi cea mai bunã elevã din clasã. Profesoara ta era atât de
mândrã de progresul pe care l-ai fãcut ... ªi-a dat seama cã ai un
potenþial extraordinar. Când nu ai mai venit la ºcoalã a întrebat pe toatã
lumea unde eºti. Te-a cãutat peste tot, încercând sã te gãseascã. Prin
cãutãrile ei, povestea ta a ajuns în cele din urmã pânã la noi, în oraº.”
„Da?”, îngânã Maha nevenindu-i sã creadã ...
„Da. Vestea despre tine a ajuns pânã la organizaþia noastrã.
Lucrãm cu mame ºi fete. Le oferim mici împrumuturi, le ajutãm sãºi dezvolte propria afacere... orice au nevoie. ªi Maha, suntem de
pãrere cã tu ai nevoie de ajutorul nostru ca sã poþi merge la ºcoalã.”
„Cum o veþi ajuta?” întrebã mama Mahai, luând-o protector pe
dupã umeri.
„Dacã sunteþi de acord, în fiecare dimineaþã una dintre noi va
veni la uºa dumneavoastrã pentru a o însoþi pe Maha la ºcoalã. ªi în
fiecare dupã-amiazã una dintre noi va fi la ºcoalã pentru a o însoþi
pe Maha pe drumul spre casã.” „Cum þi se pare cã sunã asta?”,
întrebã întorcându-se înspre Maha.
Maha nu-ºi putea crede urechilor. „Sunteþi sigurã?? Chiar în
fiecare zi??”
„Bineînþeles cã sunt sigurã! Fetele au la fel de mult drept la
educaþie ca oricine altcineva. De ce bãieþii sã fie singurii care sã

poatã merge la ºcoalã? ªcoala este pentru toatã lumea! Odatã ce ai
fost la ºcoalã vei putea sã-þi sprijini altfel familia; poþi contribui la
dezvoltarea satului în care trãieºti. Dar sã mergi la ºcoalã te
înzestreazã totodatã cu o voce, cu o opinie! O opinie pe care toþi
ceilalþi o vor asculta.”
Maha se uitã lung cãtre tatãl ei care rãmãsese mut, cu privirea
aþintitã pe fereastrã. „Este decizia tatãlui meu. Dacã tata
încuviinþeazã, atunci voi veni din nou la ºcoalã.”
La început tatãl nu a schiþat nici un gest. A continuat sã priveascã
pe fereastrã ignorând discuþiile care-i aºteptau verdictul. Apoi se
întoarse încet, îngândurat, cãtre femeile care nu îndrãzneau sã rupã
tãcerea: „Nimeni nu mã poate acuza cã nu îmi iubesc fiica la fel de
mult ca ºi pe fraþii ei. Da, Maha se poate întoarce la ºcoalã. Dacã
este în siguranþã, atunci se poate întoarce.”
La uºã se auzirã iar niºte zgomote ciudate. Tatãl Mahãi se ridicã
îndreptându-se spre intrare. Deschise uºa ºi constatã cu surprindere
cã toate fetele din sat se strânseserã în curtea lui ºi chicoteau agitate.
„Maha chiar o sã meargã la ºcoalã?” chiþãi una dintre ele.
Una din fetele mai mare fãcu un pas înainte: „Iertaþi-ne, nu am
vrut sã ascultãm pe la uºi. Dar am vãzut-o pe doamna de la oraº când
a ajuns în sat ºi am urmãrit-o pânã aici”, spuse cu scurmând praful
cu degetele desculþe. „Dar e adevãrat? Maha va merge la ºcoalã?”
Ridicând din sprânceanã tatãl confirmã: „Da, va merge!”
Fetele chiuirã asurzitor iar bãieþii care priveau scena de peste
drum rãmaserã înmãrmuriþi. Câteva felicitãri pentru Maha,
strecurate din capul uºii ºi grupul susþinãtoarelor se rãspândirã ca
potârnichile, fiecare la casa ei.
În ziua urmãtoare Maha pãºi iar pe drumul spre ºcoalã, echipatã
cu ghiozdan ºi cu noul ei stilou. Nu micã-i fu mirarea când vãzu cã
numãrul însoþitoarelor ei cãtre ºcoalã crescuse vertiginos. Nu
numai doamna de la oraº se afla alãturi de ea ci ºi o mulþime de alte
fete care-ºi convinseserã pãrinþii sã le lase la ºcoalã.
Aºa cã Maha nu se putu abþine sã nu zâmbeascã.
În timp ce bãieþii se strâmbau la ea ºi o batjocoreau, fetele o
urmãreau cu invidie pe Maha cum mergea singurã la ºcoalã în
prima ei zi, cu un an în urmã. Din acel moment fiecare dintre ele a
început sã tânjeascã în adâncul sufletului sã i se alãture cândva pe
drumul pe care, cu atâta îndârjire, Maha l-a parcurs zi de zi, timp
de un an, în ciuda tuturor piedicilor întâmpinate.

Trei zile mai târziu, în timp ce mânca la repezealã o coajã de
pâine înainte sã fugã spre ºcoalã, un zgomot din ce în ce mai
puternic i-a atras atenþia.
A deschis uºa. O mulþime mai mare decât întregul ei sat aºtepta
afarã. Maºini, cabluri, lumini, camere video ºi o mare nesfârºitã de
feþe necunoscute. Dintr-o datã toþi ºi-au întors privirile, obiectivele
ºi camerele de filmat cãtre ea.
A îngheþat pe loc în timp ce doamna de la oraº se grãbi înspre ea.
„Maha, Maha, îþi vine sã crezi? Povestea ta a ajuns la urechile unor
oameni foarte importanþi! Ministrul Educaþiei a aflat despre tine ºi
acum Preºedintele þãrii este aici!”
Maha s-a înroºit ca racul în timp ce bliþurile aparatelor de
fotografiat o orbeau.
Înainte sã reuºeascã sã proceseze ceea ce tocma-i ºoptise într-o
suflare doamna cea drãguþã de la oraº, mâna unui bãrbat
necunoscut poposi pe umãrul ei.
„Deci tu eºti Maha, fata din Munþi! Tu eºti fetiþa care s-a luptat sã
meargã la ºcoalã? Care a fost o inspiraþie pentru toate fetele din sat?
Maha, curajul ºi îndârjirea ta m-au impresionat profund ºi vreau ca
tu sã mã ajuþi sã aduc ºi mai multe fete la ºcoalã!”
„O sã mã ajuþi?” zise bãrbatul, ghemuindu-se ca sã ajungã la
aceeaºi înãlþime cu ea.
Maha se uitã în jur, la toate fetele din preajmã care auziserã
întrebarea. Se uitã în ochii lor mãriþi, cu pupilele dilatate de
aºteptare, le privi cum îi fãceau semn din cap, încuviinþând, le simþi
încordarea, nerãbdarea, speranþa. ªi umerii i se arcuirã sub
greutatea responsabilitãþii pentru viitorul tuturor acelor destine
care i se încredinþau fãrã sã clipeascã. Cu o voce ºoptitã acceptã:
„Da, desigur. Vã voi ajuta.”
Strigãte de încântare au sfârtecat atmosfera.
„Nu vreau sã întârzii la ºcoalã din cauza mea, Maha. Ce-ar fi dacã
astãzi tu ºi prietenele tale aþi merge la ºcoalã cu maºina mea? Am
putea sã discutãm mai multe pe drum.”
Maha strãlucea sub zâmbetul care-i înflorise pe faþã. Cu rucsacul
într-o mânã, mama ei o sãrutã uºor pe frunte.
Preºedintele îi salutã pe toþi fluturându-ºi mâna cãtre camerele de
filmat, în timp ce bliþurile erau aþintite asupra fetelor care se
cocoþau în maºinã. În timp ce se îndepãrtau dealurile vuiau de
urale: „Ma-ha, u-raaa! Locul fetelor e la ºcoalã!”

Dragoº Bucurenci este un tânãr activist ecologist ºi
jurnalist freelance. Din 2008, conduce asociaþia
MaiMultVerde, o organizaþie neguvernamentalã
care ºi-a propus sã construiascã o nouã culturã a
voluntariatului pentru mediu în România.
Dragoº s-a implicat în protejarea mediului din 2004,
când, împreunã cu Liviu Mihaiu, a pus pe picioare
asociaþia Salvaþi Dunãrea ºi Delta.
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Dragoº Bucurenci

Are o experienþã de peste 10 ani în presa scrisã ºi a
realizat mai multe emisiuni de televiziune pentru TVR1 ºi Realitatea TV. A debutat la 17 ani în
Dilema Veche iar în prezent semneazã un editorial lunar în Elle ºi în Esquire.
Dragoº are 27 de ani, trãieºte în Bucureºti ºi este student în anul III la Istoria ºi Teoria Artei.

Lecþia de citire
| Dragoº Bucurenci
Tramvaiul cu care mergeam la cãminul de copii de la periferia
cartierului Bucureºtii Noi era aproape gol. Ne þineau companie
câþiva navetiºti îmbrãcaþi în haine cenuºii, câte un purtãtor de
salopetã mirosind a bãuturã ori câte un cerºetor care moþãia,
lãsându-se legãnat de hurducãturile vagonului.
Coboram la capãt de linie. Aici, unde ºina descrie un cerc
perfect pentru a se reîntoarce în centrul civilizat, ne aºteptau
strãduþele desfundate, maidanul plin de praf sau înnoroiat de
ploaie, casele derãpãnate, instalaþiile industriale lãsate în paraginã,
ºina de tren abandonatã, cu buruieni înalte crescute printre
traverse, ºi haitele de câini ai nimãnui, foarte periculoºi dupã
lãsarea serii.
În acest peisaj dezolant, trebuie cã eram o apariþie cel puþin
insolitã. Eu purtam un parpalac bej ºi o ºapcã în carouri, iar în
mânã duceam o servietã de piele neagrã din anii '50. Poate cã þinuta
vintage mi s-ar fi potrivit dacã n-aº fi avut decât 17 ani. Andreea,
fata care mã însoþea, era studentã în anul I la Litere, purta ochelari,
o hainã trei sferturi, o geantã elegantã ºi cizme din piele întoarsã.

Motivul descinderii noastre în acest capãt de lume nu era, nici el,
mai puþin neobiºnuit.
Acum 10 ani, cei de la "Salvaþi Copiii" au creat un program de
ajutorare a copiilor instituþionalizaþi, "Big Brother". În cadrul
programului, mai mulþi elevi ºi studenþi s-au oferit sã facã meditaþii
cu elevii de clasa a VIII-a din cãminele pentru copii. În deceniul
trecut, în România meditaþiile erau aproape obligatorii pentru a
avea o ºansã realã de a trece examenul de admitere în liceu sau
bacul. Cãminele pentru copii, altã anomalie educaþionalã, erau ºi
ele o realitate curentã.
Pânã sã particip ca voluntar în acest program organizat de
"Salvaþi Copiii" aveam impresia cã fusesem crescut într-o familie
mai degrabã modestã. Mã obiºnuisem sã nu fac parte dintre
privilegiaþii care mergeau în fiecare varã la mare, care aveau
combinã ºi televizor cu ecran plat. Ca sã nu-mi fac sânge rãu,
perpetuam câteva cliºee consolatorii ale joasei clase de mijloc care
asociau bunãstarea cu hoþia ºi dotãrile tehnologice cu aculturaþia.
Slabã consolare, totuºi, pentru puºtiul care eram.
La cãminul de copii unde am þinut câteva meditaþii la limba ºi
literatura românã am descoperit cât de îngust era orizontul meu de
vedere. Aici am înþeles diferenþa dintre a nu avea cei mai buni
pãrinþi din lume ºi a nu avea pãrinþi deloc, dintre a nu avea un
ghiozdan nou în fiecare an ºi a nu avea destule haine ca sã ai ce
pune pe tine când le dai la spãlat, dintre a nu merge la mare în
fiecare an ºi a nu fi vãzut marea niciodatã, dintre a avea venituri
modeste ºi a fi sãrac, cu adevãrat sãrac.
A fost mai dureros sã descopãr la maturitate cã fac parte, de fapt,
dintre privilegiaþii societãþii, decât fusese sã-mi dau seama, în
copilãrie, cã mã numãr printre cei defavorizaþi.
În privinþa educaþiei, s-a produs o schimbare similarã de
perspectivã. Am crezut ani de zile cã ºcoala româneascã este o
bãtaie de joc ºi o pierdere de vreme. Din liceu mi-aduc aminte
doar cinci chipuri luminoase. De la Daniela Oprescu, Valentin
Stoica ºi Gabriel Sãndoiu am învãþat logica, rigoarea calculului
matematic ºi gândirea algoritmicã. Sunt deprinderi pe care le
folosesc zi de zi în managementul proiectelor. Alþi doi profesori
m-au ajutat sã-mi educ propriul gust în materie de literaturã, iar

dacã astãzi sunt infinit mai câºtigat decât 87% dintre conaþionalii
mei, care nu citesc, le-o datorez Oharei Donovetski ºi lui Nicolae I.
Nicolae. Toþi aceºti oameni, care ºi-au luat în serios meseria de
educator, au fãcut-o în dispreþul curriculei. Toate cunoºtinþele ºi
deprinderile care-mi sunt utile ºi astãzi le-am învãþat în ciuda
sistemului ºi, de cele mai multe ori, în afara orelor de clasã.
ªi, totuºi, n-aº fi nimic din ceea ce sunt astãzi în absenþa celor 12 ani
de educaþie care m-au aºezat pe un drum ºi m-au programat pentru
succes. Am înþeles asta abia când i-am vãzut pe copiii de la cãminul
din Bucureºtii Noi, pe fruntea cãrora societatea pusese cu cernealã
inivizibilã ºtampila "Rebut". În clasele unde învãþau, erau aºezaþi în
ultimele bãnci, ca sã înveþe de mici care le e locul. Nedreptãþiþi ºi
persiflaþi de profesori, nu aveau nicio ºansã sã intre la liceu.
Acceptând sã-i creascã, societatea îi pãcãlise, de fapt: nu avea nevoie
de ei ºi îi aºteptase sã împlineascã 14 ani ca sã le spunã lucrul ãsta.
Aþi putea crede cã lucrurile s-au schimbat de atunci.
E adevãrat, faþã de acum 10 ani, în România se fac mai
puþine meditaþii, iar cãminele de copii au fost înlocuite
cu centre de plasament. Dar nu e mai puþin adevãrat cã
70,000 de copii din þara noastrã sunt nevoiþi sã
munceascã în loc sã înveþe. Lor societatea le refuzã de la
bun început dreptul la o viaþã mai bunã, dreptul de a-ºi
împlini visurile, dreptul la fericire.
A lipsi un copil de educatie e totuna cu a-i mutila
destinul. Tãcerea ºi indolenþa ne fac pe toþi complici la
aceastã crimã pe care demnitarii indiferenþi, birocraþii
indolenþi ºi pãrinþii inconºtienþi o pun în operã.
Poate n-ai ºtiut, dar,

dac[ po\i citi aceste rânduri,
te numeri deja printre
cei privilegia\i.
www.bucurenci.ro

Gabriela Szabo
Gabriela Szabo este o atletã româncã de renume
internaþional, triplã campioanã mondialã ºi multiplã
campioanã europeanã. Gabi a ajuns în lumea sportului
printr-o întâmplare ºi a câºtigat prima ei cursã de 600 de
metri într-un parc din centrul oraºului Bistriþa.
De atunci ºi pânã în 2004, când s-a retras din lumea sportului
profesionist, Gabi a strâns 21 de medalii de aur ºi 12 de
argint, fiind una dintre primele atlete din lume care a cucerit
toate titlurile absolute ale campionatelor europene, mondiale
ºi olimpice.

Povestea lui Gabi sau drumul
de la învãþare la menthorship
| Gabriela Szabo
Gabi s-a nãscut în 1975. Dar adevãrata sa poveste începe mai
târziu, în 1988. Gabi avea 13 ani când profesoara sa de educaþie
fizicã i-a propus sã participe la primul sãu cros. Acesta se desfãºura
an de an, la începutul primãverii, când afarã începea sã se
însenineze ºi toatã strada mirosea a castani. Era un parfum dulce,
uºor ca un abur, care inunda bulevardul ºi îi învãluia pe copiii ce
aºteptau nerãbdãtori startul.
Gabi era micuþã de staturã ºi foarte slãbuþã, aºa încât pãrea chiar
mai micã decât era. Cei mai mari decât ea au ocupat primele linii ºi,
când s-a auzit bubuitura startului, au luat-o la goanã cãtre centrul
oraºului, unde era anunþatã sosirea. Gabi cea micã, însã, a fost cea
care a ajuns prima la final. Dupã linia de finish, s-a oprit, s-a întors
cãtre cei ce veneau în urma ei ºi a început sã râdã. Toþi o priveau
uimiþi: cea mai micã dintre ei câºtigase.
A fost chiar mai mult decât o victorie ºcolarã, pentru cã Gabi a
mai avut parte de o surpizã: a fost remarcatã de antrenorul Zsolt,
care i-a propus sã înceapã antrenamentul pentru o carierã în sport.

În acea zi, s-a dus acasã cu diploma câºtigatã ºi le-a cerut pãrinþilor
permisunea sã se antreneze pentru atletism. ªi aºa a început totul...
În anii ce au urmat, Gabi s-a concentrat pe antrenamente ºi pe
participarea la competiþii naþionale ºi internaþionale. A fãcut
antrenemante în toatã lumea, pe baza unui program deosebit de
riguros, care nu îi permitea nici sã întârzie, nici sã lipseascã o zi,
pentru cã ar fi înseamnat ieºirea din ritm. Lumea întreagã o
urmãrea pe pistã, turnantã dupã turnantã ºi mii ºi sute de mii de
oameni respirau în acelaºi timp cu ea.
Atunci când vedem un sportiv pe podium, atât de bucuros, nu
putem sã ne dãm seama câtã muncã se ascunde în spatele acelui
zâmbet victorios. A fi sportiv de performanþã e ca o meserie în care
nu poþi avea nici o scãpare, nu ai pe nimeni care sã te verifice ºi sã
corecteze greºelile fãcute de tine, ci totul, absolut totul depinde de
tine. Trebuie sã ai o disciplinã incredibil de durã, pe care puþini pot
sã o aibã. Gabi a fost mereu conºtientã cã fãrã muncã ºi fãrã un
program foarte riguros nu poþi sã ajungi departe. Dar ea a ºtiut sã
se autoeduce, ca sã fie aºa cum ºtia cã trebuie sã fie ca sã reuºeascã.
Rezultatele ei au uimit o lume întreagã. Timp de 10 ani, Gabi a
participat la zeci de competiþii naþionale ºi internaþionale, cucerind
toate titlurile absolute ale campionatelor europene, mondiale sau
olimpice. În total, a obþinut 21 de medalii de aur ºi 12 de argint.
Mai mult, în 1999 a primit prestigiosul titlu de „Cea mai bunã
sportivã a lumii“, o distincþie pe care orice sportiv ºi-o doreºte,
pentru cã atestã calitãþile extraordinare dobândite, o încununare a
muncii ºi a efortului depus.
A existat însã ºi un revers. Ca toþi sportivii de performanþa, Gabi
a trebuit sã renunþe la prieteni, la timp liber, ºi-a limitat chiar ºi
educaþia convenþioanalã, aºa cum o ºtim cu toþii, cu lecþii ºi vacanþe
de varã. Dar Gabi a fost mereu pasionatã de lecturã ºi, dupã
antrenamente, înainte sã adoarmã, citea. Astfel, putea sã se relaxeze
dupã o zi grea ºi, totodatã, sã afle lucruri noi ºi sã îºi gãseascã forþa
sã meargã mai departe. Cãrþile au reprezentat mereu pentru ea o
modalitate de a se odihni psihic, dupã antrenamentele obositoare.

În tot acest timp, de la primul sãu cros ºi pânã
când a renunþat la sportul de performanþã, Gabi
a ºtiut cã sportul este doar o etapã scurtã a vieþii
sale. Ce urma sã facã dupã aceastã perioadã,
însã, nu ºtia. De altfel, toþi marii sportivi
întâmpinã aceleaºi dificultãþi: pe perioada
competiþionalã sunt complet dedicaþi
antrenamentelor ºi nu îºi permit luxul de a avea
hobby-uri, de a urma cursuri de specializare sau
de a învãþa o meserie nouã. De aceea, pãrãsind
concursurile, se simt sfârºiþi, ca ºi cum viaþa lor
de acum înainte nu mai are sens. Este o periodã
în care sunt debusolaþi ºi se întreabã încotro sã o
apuce, fãrã sã ºtie mãcar ce anume le-ar plãcea
sã facã, pentru cã, pânã atunci, nu au avut nicio
opþiune.
ªi Gabi s-a simþit la fel. Toatã lumea sa, dintotdeauna, fusese
sportul. Asta îi plãcea ºi nu putea sã se gândeascã la nimic altceva.
Dupã ce a încheiat perioada competiþioanlã, Gabi a vrut doar sã
se odihneascã, sã nu mai facã nimic altceva decât sã doarmã ºi sã
citeascã. Dar, dupã un timp, ºi-a dat seama de lucrul cel mai
evident cu putinþã: cã trebuie sã facã sport în continuare. Desigur,
acum trebuia sã gãseascã o modalitate diferitã de a face asta.
Dupã un deceniu de sport pe pistã, Gabi a renunþat la
echipament ºi s-a aºezat, mai conºtiincioasã ca niciodatã, pe ºcoalã.
ªi-a continuat studiile în domeniul care a consacrat-o, dar ºi întrun domeniu nou, care sã o ajute sã arate ºi altora beneficiile
miºcãrii: marketingul. ªi astfel Gabi a obþinut un Masterat ºi un
Doctorat în Sport ºi un Masterat în Comunicare.
Astãzi, dupa 21 de ani de la crosul din oraºul natal, Gabi este
Vicepreºedintele Federaþiei Române de Atletism. În plus, a iniþiat o
serie de proiecte anuale prin care ºi-a propus sã promoveze sportul
ºi talentele sale.

Aºa s-a nãscut campania „Sport pentru Viaþã”, o campanie
socialã de mari dimensiuni, care a pus-o pe Gabi în faþa a noi
provocãri. De acum, nu mai era suficient sã cunoascã sportul, dar
trebuia sã gãseascã ºi modalitãþile de a vorbi altora despre el, de a-i
convinge cã este absolut necesar pentru o viaþã sãnãtoasã, ºi, mai
departe, cã sportul poate sã îi ajute sã îºi construiascã o nouã
carierã: aceea de performer.
Educaþia sportivã este un subiect pe care puþini îl abordeazã. Dar
oamenii nu îºi dau seama cât de important este sportul, nu doar ca
ºi performanþã, ci doar ca activitate zilnicã. Beneficiile sale sunt
multiple ºi þin atât de partea fizicã, cât ºi de cea psihicã. Pe de o
parte, sportul este absolut necesar pentru o viaþã sãnãtoasã ºi
pentru un tonus muscular bun, pe de altã parte, formeazã caractere,
cizeleazã voinþa, dezvoltã spiritul de învingãtor, în aceeaºi mãsurã
în care îi învaþã pe oameni sã lucreze în echipã. Sportul nu e doar
un hobby, e un mod de a te disciplina ºi de a te educa, pentru a fi
mai bun în orice îþi doreºti sã faci.
Cel mai drag proiect al lui Gabi este „Acasã, pe podium”, un
program destinat copiilor din centrele de plasament, al cãrui scop
este sã descopere o nouã generaþie de campioni, oferind o ºansã
copiilor mai puþin norocoºi. Primii copii au fost deja selectaþi, iar
Gabi continuã proiectul în speranþa cã va gãsi ºi ea copii talentaþi,
care sã devinã, la fel ca ºi ea, campioni. Gabi îºi mai aminteºte încã
parfumul castanilor înfloriþi de pe strada unde a alergat prima datã
ºi-ºi doreºte ca toþi copiii sã-ºi gãseascã propria alee cu castani.
Povestea pe care v-am spus-o este
chiar a mea. Gabriela Szabo, multiplã
campioanã olimpicã ºi mondialã, cea
mai bunã sportivã a lumii. Este o istorie
realã, despre care îmi place sã cred cã e
departe de a se fi terminat. A doua parte
a vieþii mele abia acum începe cu
adevãrat.

Mihai Tatulici
Mihai Tatulici este un jurnalist ºi un scriitor român.
A debutat în presã ca elev, în anul 1966, la un ziar din judeþul
Suceava. A început sã facã televiziune pentru cã îi place filmul.
În 1980 a debutat ca realizator de programe la postul naþional
de televiziune iar dupã 1989 a construit, alãturi de Mihai Mârþu,
proiectul Tele 7 ABC.
A publicat peste 10.000 de articole, recenzii, reportaje, traduceri,
eseuri, editoriale în peste o suta de ziare ºi reviste româneºti, fiind
deþinãtorul a numeroase distincþii precum Premiul special al Editurii
Romanul, Premiul APTR pentru film documentar, pentru pentru
emisiuni sociale, pentru talk show ºi Marele Premiu APTR, primit
consecutiv ani de-a rândul. În prezent este realizatorul emisiunii
Stradã, ªcoalã ºi Spital la Realitatea TV - supraprogram al grupului
media Realitatea - Caþavencu.

Stradã, ªcoalã ºi Spital
| Mihai Tatulici
De mai bine de 4 ani încerc sã descopãr - printr-un program TV
de tip investigaþii ºi dezbatere - de ce contractul social dintre stat ºi
cetãþean merge atât de prost.
Stradã, ºcoalã ºi spital - cele trei componente înscrise de altfel ºi
în Constituþie, pe baza cãrora ar trebui sã avem de la strãzi la
autostrãzi, de la medicul de familie la spital, de la grãdiniþã la
universitate, un traseu de servicii ºi instituþii care sã ne construiascã
drumul în viaþã sunt de fapt tot atâtea eºecuri.
Am încercat sã aflu de ce, în 20 de ani de democraþie, aceste trei
realitãþi care definesc statul modern nu se pot concretiza coerent. ªi
am avut surpriza, îngrozitor de neplãcutã, sã constat cã de vinã este,
în principal, unul din cele trei substantive comune care compun
titlul programului de televiziune pe care îl fac, ºi care e
supraprogramul grupului Realitatea - Caþavencu.

Acest substantiv comun este ªcoala.
Guvernanþii furã, mint sau greºesc pentru cã n-au fãcut ªcoalã
bunã. Incompetenþa lor vine din ªcoala de doi lei pe care au fãcut-o.
Unii dintre ei au ajuns în politicã pentru cã n-au o meserie ca
lumea, pentru cã nu le-a plãcut cartea. Deficitul lor de comportament
etic vine tot de la ªcoala prin care au trecut ca gâsca prin apã.
Încep sã cred cã, de fapt, statul nu-ºi doreºte un cetãþean cu
ªcoalã. ªi, din pãcate, acest fapt nu duce decât la disoluþia statului.
De aceea, cred cã problema ªcolii, este - în primul rând - o
problemã de atitudine cetãþeneascã. Cei care au avut norocul sã
înveþe carte au obligaþia sã susþinã ªcoala ºi sã determine statul sã
aibã viziune asupra mai multor generaþii.
Miza urmãtorilor o sutã de ani ai României stã în ªcoalã.

Dar pentru cei o sutã de ani de succes,
efortul începe de azi.

Mircea Toma
Mircea Toma este psiholog, profesor ºi jurnalist. A obþinut doctoratul
în Psihologie în anul 1987 la Universitatea Babeº Bolyai din Cluj.
Cercetãtor la Institutul de Psihologie al Academiei Române, profesor
asociat la ªcoala Superioarã de Jurnalism, la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii, sau la ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi
Administrative, ziarist la publicaþia Academia Caþavencu, realizator
de emisiuni radio ºi TV, militant pentru asigurarea libertãþii de
exprimare ºi a accesului la informare, Raportor ONU pentru condiþia
libertãþii de exprimare în Cuba ... sunt doar cateva din identitãþile
sub care Mircea Toma a creat, a scris, a transmis, a produs
controverse, a luat atitudine.
Mircea Toma este totodatã un nume sonor în societatea civilã din România. Ca director al
Agenþiei de Monitorizare a Presei - organizaþie de drepturile omului, membrã a reþelei
Reporteres Sans Frontieres - a influenþat politicile europene faþã de România în perioada de
preaderare, a intervenit activ în procesul legislativ pentru asigurarea libertãþii de exprimare ºi a
generat modificãri ale programei preuniversitare pentru promovarea educaþiei pentru
competenþã în mass media.

Cãrþi care-þi zâmbesc
| Mircea Toma
La sfârºitul facultãþii încã înþelegeam prin citit ceea ce înþeleg cei
mai mulþi dintre voi. Ai în faþã o paginã de carte pe care sunt
tipãrite cuvinte. Ochiul dezleagã literele scrise ºi þi le transformã, în
minte, în tot felul de imagini, idei, emoþii sau alte trãznãi. Dar e
clar cã nu eºti decât tu ºi literele alea în poveste.
Ei bine, primul meu loc de muncã mi-a schimbat mult imaginea
pe care o aveam despre citit. Devenisem profesor la o grãdiniþã
pentru copii care nu auzeau bine. Unii nu auzeau chiar deloc.
Pentru câþiva dinte ei, nici mãcar cuvintele nu ajunseserã sã
însemne ceva. Se înþelegeau cu oamenii din jur doar prin câteva
gesturi. Cu gesturi am ajuns, încetiºor, sã-i ajut sã descopere
înþelesul cuvintelor. Am rostit de multe ori „ou” alãturi de imagini
cu ouã, sau „cal” - având în faþã cai de pluº dar ºi desene de cai - ºi
tot aºa, pânã se luminau ºi descopereau universul vorbirii. Adicã
atunci când li se transformau în minte rostirile mele în imagini.

Dar cum adicã rosteam „ou” sau „cal” dacã ei nu mã auzeau?
Chiar aºa fãceam, rosteam, dar cu grijã sã-mi vadã buzele atunci
când pronunþam cuvinte. Iar copiii aceia care nu auzeau, ajungeau
sã-mi „vadã” vorbirea. Da, citeau. Au învãþat sã citeascã de pe buze,
înainte de a fi ajuns sã citeascã dintr-o carte. Pentru ei buzele celui
cu care vorbeau desenau litere ºi cuvinte, iar ei se bucurau nespus
sã înþeleagã ce citesc. Iar bucuria mea era la fel de mare, aºa cum te
bucuri de o întâlnire cu un bun prieten dupã o cãlãtorie foarte
lungã ºi întortocheatã.
De atunci mã simt altfel când citesc. Da, sunt singur, am în faþa
ochilor o carte. Dar cuvintele scrise nu mai sunt, pentru mine, doar
semne lãsate de tipar pe hârtie. Ele au devenit cuvinte rostite, iar eu
ºtiu, pentru fiecare literã, forma buzelor care a pronunþat-o. Citesc,
dar asta nu mai înseamnã doar întâlnirea ochiului meu cu literele,
pentru cã literele sunt aºezate acolo de buzele unui povestitor. Care
are rãbdare sã stea cu mine ºi sã-mi citeascã povestea lui. Uneori, o
carte te poate þine în braþe sã-þi spunã poveºti. Sau, aºa cum mi se
mai întâmplã mie, te scoate la o cafenea ºi stã cu tine sã-þi þinã de
urât pânã-þi terminã, ºuºotind, un roman întreg.

Melania Vergu
Melania Vergu este un jurnalist român ce ºi-a dedicat cariera
domeniului educaþiei despre care a scris, a analizat ºi pentru care a
luptat, în dezbateri publice sau prin forþa penelului. Melania a militat
dintotdeauna pentru trecerea la normalitate a educaþiei româneºti
aducând vocea beneficiarilor din sistem mai aproape de auzul
creatorilor ºi gestionarilor de politici educaþionale.
Melania a îmbrãþiºat cariera de jurnalist din 1992 ºi este azi un ziarist
de excepþie, ºef al Departamentului de Educaþie din cadrul ziarului
Gândul. Meritele îi sunt recunoscute nu doar de cãtre cei care o citesc.
Melania este deþinãtoarea a numeroase premii ºi distincþii precum:
Diploma de excelenta si medalia de argint pentru cel mai bun
jurnalist de educatie, conferite de UNIVERSITATEA Lucian Blaga din
SIBIU în 2008, Distinctia culturalã a ACADEMIEI ROMÂNE,pentru
activitatea jurnalisticã în 2007; Premiul Clubului Român de Presã
pentru editorial în 2005, Diploma de Excelenþã „Constantin Pavel"
a Federaþiei Naþionale „Alma Mater" în 2000 - 2004, Diplomã pentru Fidelitate „Magna cum
Laudae" a Federaþiei Naþionale „Alma Mater" în 1996.

Meritã sã mai mergi la ºcoalã?
| Melania Vergu
Dacã toate organizaþiile neguvernamentale din România s-ar
strãdui atât cât o face Salvaþi Copiii, cu siguranþã, am fi mult mai
departe de locul în care ne aflãm acum: dupã 20 de ani de democraþie
ºi dezvoltare socialã în libertate, Educaþia este Cenuºãreasa. Clasa
politicã pricepe greu, de fapt dupã cum se raporteazã la învãþãmânt
ºi prioritãþile lui, nu prea pricepe deloc cã vorba româneascã „ai
carte, ai parte” e un adevãr elementar ºi structural al unei bune
dezvoltãri sociale, economice, culturale.
Într-o carte care vorbeºte despre importanþa educaþiei, astãzi, când
nu ºtim dacã tezele cu subiect unic se vor mai desfãºura sau nu, când
nu suntem siguri dacã bacalaureatul va mai fi sau nu examenul
maturitãþii unei noi generaþii de tineri ce se pregãtesc sã intre în viaþã
adultã, cred cã editorialul scris ºi publicat în ziarul Gândul în data de
5 mai 2009 este cea mai sugestivã imagine a ceea ce trebuie sã

însemne dragostea de ºcoalã, este pledoaria mea pentru încrederea ºi
susþinerea pe care trebuie sã le arãtãm învãþãmântului românesc. Îmi
doresc ca iniþiativa Salvaþi Copiii sã lumineze toate minþile ºi sufletele
clasei politice pentru triumful educaþiei.
Dd
Cu 16 ore înaintea tezei cu subiect unic la limba ºi literatura
românã, pe care ar fi trebuit s-o susþinã astãzi 420.000 de elevi,
aceiaºi elevi habar nu aveau dacã vor merge la cursuri, dacã le vor
veni profesorii ºi, în general, dacã mai meritã sau nu sã mai meargã
la ºcoalã. Cel mai logic rãspuns la ultima întrebare este: Nu! Nu
meritã sã te mai duci la ºcoalã, acolo unde nu eºti învãþat sã-þi
respecþi cuvântul, nu eºti educat sã-þi recunoºti greºeala ºi sã-þi
foloseºti capul pentru raþionamente logice. Nu meritã sã te duci la o
ºcoalã în care ai parte de profesori pe care lehamitea, sãrãcia ºi, mai
ales, dispreþul arãtat de putere îi transformã în autiºti, plictisiþi ºi
înrãiþi împotriva lor înºiºi ºi a celorlalþi. Nu meritã sã te duci la o
ºcoalã în care nu se mai ºtie dacã vor mai exista manuale, profesori
ºi nu cumva vei învãþa claie peste grãmadã în clase.
Protocolul prezentat la ora 18,30 de ministrul Educaþiei e apã de
ploaie, pentru cã nu face decât sã amâne pânã pe 7 mai toatã
tensiunea acumulatã în sistem. S-au obþinut „promisiuni”. Cei care
în urmã cu 6 luni erau invidiaþi de toatã societatea româneascã, cã
vor primi salarii mãrite cu 50%, astãzi se mulþumesc cu
„promisiunea” cã nu li se va lua ceea ce au în acest moment. Leii
sindicali s-au transformat în pisicuþe blânde ºi declarã cã doar
mâine e sigur cã nu se face grevã, fiindcã spectrul acesteia n-a
dispãrut cu totul, greva putând fi declanºatã chiar ºi în ziua de
7 mai, dacã nu se semneazã protocolul anunþat astãzi.
Sã nu fie cu supãrare, dar cu aºa sindicaliºti, mai bine lipsã.
Nu-i de mirare, când politicienii se poartã cum se poartã, cã aceia
pe care-i þineam cã apãrã interesul ºcolii se lasã pãcãliþi din nou.
Ni s-a fluturat pe sub nas, de la preºedintele þãrii, la cel din urmã
sindicalist, interesul elevului, cel în numele cãruia nu s-a boicotat
teza marþi, dar s-ar putea boicota joi. Interesul elevului român este

sã aibã parte de o ºcoalã europeanã, adevãratã, cu profesori deºtepþi
ºi bine plãtiþi, cu sãli de clasã aerisite, încãlzite, cu manuale logice ºi
curate, cu timp ºi chef pentru cenacluri literare, jocuri sportive,
spectacole. Interesul copiilor României este sã nu mai fie cobaii
experienþelor ºi toanelor unui Guvern incapabil sã înþeleagã ce este
aceea Educaþie ºi a unor sindicate nehotãrâte dacã apãrã sau nu
ºcoala româneascã.
Remiza din aceastã searã nu îmbunãtãþeºte cu nimic, dar absolut
cu nimic, situaþia actualã. N-aduce nici un leuþ în plus la bugetul
sugrumat - departe mult de cei 6% ai legilor, pactelor ºi tuturor
strategiilor - al ºcolii, aduce doar vorbe ºi promisiuni.
ªi ceea ce-i mai trist este cã nu aduce, în nici un chip, liniºtea ºi
ordinea în sistemul de învãþãmânt.
Încerc sã cred cã, pânã la urmã, compromisul ºi negocierea sunt
preferabile conflictului deschis ºi dureros. ªtiu însã, prea bine cã, în
cazul atitudinii clasei politice - ºi, pentru prima datã în istoria
postdecembristã, ºi a sindicatelor - faþã de ºcoalã, compromisul
înseamnã de fapt ratarea, încã o datã, a ºansei de a trata ºcoala aºa
cum trebuie tratatã. Compromisul înseamnã, acum, închiderea
ochilor tuturor, astuparea urechilor tuturor, pentru a nu mai auzi
nimeni þipãtul trist ºi ascuþit al ºcolii aruncatã în hãul minciunii ºi
nesimþirii.
Acum, am pierdut orice speranþã cã pãrinþii înþelepþi dascãlii, mai
sunt încã cei care-ºi asumã rãspunderea unei suferinþe scurte
pentru un bine trainic.

Partenerii media
HotNews.ro este primul "ziar" exclusiv online din România, dedicat
informaþiei de calitate. Lansat în 2000 ca prima revistã a presei online,
HotNews.ro a funcþionat, încã din prima zi, pe principiul ziarului continuu, cu
actualizare 24 de ore din 24. HotNews.ro a fost fondat de o echipã de jurnaliºti
profesioniºti, valoare în care a investit cu prioritate pe parcursul dezvoltãrii
sale. Potrivit SATI, HotNews.ro este accesat lunar de peste 1.000.000 de
vizitatori unici, are peste 4.000.000 de vizite ºi peste 13.000.000 afiºãri. Din mai
2008, HotNews.ro lanseazã o nouã secþiune dedicatã studenþilor, urmatã la
doar câteva luni de secþiunea HotScience, plus numeroase proiecte dedicate
educaþiei ecologice, cu mize ºi spre zona artisticã, cum ar fi concursuri precum
RecycleArt sau Vreau o Românie mai Curatã. Astfel de proiecte demonstreazã
prin însãºi natura lor, respectul acordat de cãtre publicaþia noastrã importanþei
pe care o are educaþia la orice tip de vârstã. Sprijinul pe care îl vom acorda, în
calitate de parteneri media, Campaniei Globale pentru Educaþie, este doar un
pas în plus fãcut în aceastã direcþie.
EurActiv.ro este un site web care publicã informaþii legate de Uniunea
Europeanã, în special din domeniile economic ºi politic. Educaþia este, de
asemenea, foarte importantã pentru noi ºi publicãm adeseori articole, analize ºi
interviuri despre burse, carierã, eLearning ºi programe de educaþie. Credem în
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ºi, prin prisma celui de-al
doilea obiectiv, credem cã fiecare are dreptul la educaþie. De aceea, EurActiv.ro
sprijinã Campania Globalã pentru Educaþie, în primul rând în lupta împotriva
analfabetismului funcþional ºi a creºterii abandonului ºcolar în România.

Cotidianul. Ziar high-quality de informaþie ºi comentariu, generalist,
concentrat pe domeniile de interes pentru oamenii care miºcã România
(middle-upper class/ creative-class). Prin apariþiile din colecþiile sale
(Literaturã, Enciclopedia Ilustratã a Familiei, Enciclopedica, Civilizaþii, Mituri
Biblice), Cotidianul doreºte sã punã la dispoziþia publicului larg accesul la
informaþii vitale, de culturã generalã, despre locuri, invenþii, sau personalitãþi,
ºi la cãrþile unor autori care schimbã perspectivã asupra lumii. Pentru cã,
pentru a produce lucruri bune în viitor, trebuie sã le ºtim pe cele din trecut

Tabu este revista cu o informaþie preþioasã, rarã, care nu se gãseºte în
celelalte reviste. Cu un conþinut editorial puternic, Tabu este o combinaþie
inteligentã de modã, informaþii culturale, reportaje si anchete despre viaþa
femeii din România. Dorinþa Tabu este sã fie prima sursa de informaþii pentru
femeile care sunt in centrul atenþiei dar care ºtiu sã-ºi facã timp sã se uite la cei
din jur ca sã le fie alãturi la nevoie.

Salut!
Numele meu este Dilematix ºi vã voi povesti cum am prins eu viaþã ºi cum
au devenit copiii cei mai buni prieteni ai mei. Ca orice „copil” din lumea asta,
am ºi eu o mamã. Mama mea se numeºte Dilema Veche ºi deºi e greu de crezut,
este o revistã. Dar este una specialã... ca toate mamele de altfel J.
Identitatea mea a fost un mare mister pentru mulþi dintre prietenii mei.
Unii au spus cã sunt o bufniþã, alþii cã sunt un copil de hârtie, unii au zis chiar
cã sunt un extraterestru, venit de pe o planetã foarte îndepãrtatã, iar câþiva au
susþinut sus ºi tare cã sunt un magician. Din fericire, sunt doar un supliment
pentru copii. Un supliment pentru copii ºi scris de copii. Asta mã face sã
semãn cu mama mea ºi sã fiu ºi eu un copil special, aºa cum semãnaþi ºi voi cu
pãrinþii voºtri.
Mama mea, Dilema Veche, a avut grijã de mine ºi am crescut, aºa încât de
1 iunie o sã implinesc 5 numere. Dar trebuie sã vã mulþumesc ºi vouã, pentru
cã nu aº fi reuºit fãrã voi, copiii, care sunteþi cei mai buni prieteni ai mei.
Dupã cum vã spuneam, sunt un supliment scris în cea mai mare parte de voi
ºi mare îmi este bucuria când primesc poveºti, compuneri, desene, poze ºi tot
felul de creaþii nãstruºnice. De aceea, am pregãtitã de fiecare datã o temã,
anunþatã pe www.dilemaveche.ro. Voi puteþi sã îmi trimiteþi cât mai multe
creaþii de-ale voastre legate de acea temã.
Dilematix, vã asigurã ca apreciazã originalitatea, iar dacã lucrãrile voastre,
dragi prieteni, sunt originale, atunci eu sunt cel mai fericit. Cum fiecare
muncã are ºi o rãsplatã, copiii ale cãror lucrãri vor fi publicate in Dilematix
vor fi premiaþi pe mãsurã... ªi vã mai spun un secret: mama mi-a promis cã
fiecare numãr pe care îl împlinesc o sã fie sãrbatorit împreunã cu voi, cei mai
buni prieteni ai mei. Vã daþi seama, putem sã ne ºi întâlnim!
Tot pe www.dilemaveche.ro aflaþi când ºi unde.
Dragii mei, din pãcate trebuie sã fug pentru cã o aud pe mama strigându-mã
ºi nu vreau sã o supãr... Sper cã nu am uitat sa vã spun ceva... aaaaa, ba da, nu
uitaþi ca lucrãrile voastre trebuie sã le trimiteþi pe adresa mea: dilematix@gmail.com.
...Sunt tare fericit cã v-am cunoscut ºi cã acum am ºi mai mulþi prieteni J.
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Vizietazã-ne online!
Poveºile care te-au inspirat pot fi descãrcate
de pe pagina www.salvaticopiii.ro
iar dacã eºti curios sã afli poveºtile din
celelalte þãri implicate în campanie, viziteazã
www.campaignforeducation.org/bigread

Salvaþi Copiii România este membrã a Alianþei Internaþionale
Salvaþi Copiii, cea mai mare organizaþie independentã din lume
de promovare ºi apãrare a drepturilor copiilor, ce cuprinde
27 de membri ºi desfãºoarã programe în peste 120 de þãri.
Date de contact: Intrarea ªtefan Furtunã, nr. 3
Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 316 61 76, Fax: 021 312 44 86
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