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Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, colaborare pentru educaþie profesionalã cu o ºcoalã din Norvegia

Tot rãsfoind prin tolba cu amintiri spor-
tive, un cititor fidel ºi asumat al Gazetei
Viaþa „CM” ne-a ademenit într-o cursã a
memoriei cu o informaþie poate nu uitatã,
dar pe nedrept lãsatã deoparte. Competiþiile
sportive organizate de cooperaþia meºte-
ºugãreascã, atât de populare în trecut, bine
primite în breaslã ºi nu numai. ªi dacã tot
am scris în numerele din 2019 despre orien-
tare turisticã sau atletism, de ce sã nu facem
referire ºi la fotbal, doar rãmâne „sportul
rege”, nu-i aºa?!

Asta, mai cu seamã fiindcã trãim vremuri
tulburi, în care îngrijorarea pentru viitorul
copiilor noºtri joacã un rol de seamã. Când
prezentul înseamnã obezitate în bãncile
ºcolilor, sã ne amintim cã o întrecere precum
Cupa Ucenicului aduna la start zeci de elevi
de la ºcolile cooperaþiei meºteºugãreºti.

În presa vremii, un articol semnat Aurel
Pãpãdie anunþa desfãºurarea concursului
Cupa Ucenicului: „Oficiul Sport UCECOM,
în colaborare cu clubul sportiv Voinþa
Bucureºti, a organizat în perioada 18 iunie
– 9 iulie un turneu de fotbal deschis tuturor
elevilor ºcolilor profesionale din cadrul
cooperaþiei meºteºugãreºti din municipiul
Bucureºti ºi dotat cu Cupa Ucenicului”.
Autorul relata faptul cã la startul întrecerii
„au luat parte un numãr de 24 de echipe,
reprezentând acelaºi numãr de coope-
rative”. Învingãtori au ieºit copiii de la A.S.
Mobilã ºi Tapiþerie, podiumul fiind completat
de formaþiile A.S. Tehnica Încãlþãmintei ºi
A.S. Avîntul Îmbrãcãmintea.

Din pãcate, dupã momentul Decembrie
’89, schimbarea care s-a produs în România
nu a adus rezultatele aºteptate. S-a re-
nunþat la o serie de lucruri pozitive, printre
care ºi întrecerile sportive de acest tip,
importându-se, în schimb, un model occi-
dental pe care mulþi îl considerã nociv
pentru societate.

LAURENÞIU TEODORESCU

prin toate informaþiile false, de multe
ori alterate din mediul online?

La America de astãzi. Citiþi cartea
mea! Când americanii au fost obligaþi sã
aleagã între o „lady” Macbeth unsã cu
toate unsorile ºi un „ego-man” patologic,
a învins stupiditatea. Sub dictaturile în
care am trãit aveam speranþa cã libertatea
ne face mai deºtepþi ºi mai responsabili.
A fost o iluzie? Scrisesem, sub Ceauºescu,
cã fiecare popor are conducãtorii pe care
îi meritã. Îmi pare rãu cã am avut ºi am
dreptate.

Publicam în numãrul anterior un
interviu cu Mihai Nadin, profesor de talie
mondialã, un român care ºi-a croit drum
cu maceta neuronalã prin jungla aca-
demicã americanã. Considerat înainte-
mergãtorul vremurilor pe care le trãim azi,
Mihai Nadin ne vorbeºte în rândurile de
mai jos despre provocãrile viitorului,
desfiinþeazã inteligenþa artificialã pro-
movatã intens de IT-iºti ºi pune o etichetã
omenirii: „Fiecare popor are conducãtorii
pe care îi meritã”.

Unde poate sã ducã accesul nelimitat
la mediocritatea la care suntem expuºi

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” desfãºoarã în
acest an ºcolar (septembrie 2019 – octombrie 2020)
proiectul cu tema „Îmbunãtãþirea stagiilor de instruire
clinicã prin model norvegian”, finanþat în România
prin Programul de educaþie, burse, ucenicie ºi antre-
prenoriatul tinerilor. Partenerii în cadrul acestui
proiect sunt Colegiul UCECOM „Spiru Haret”,
HOSPICE Casa Speranþei ºi Glemmen videregaende
skole, din oraºul Fredrikstad, Norvegia.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” poate oferi exemple de
bunã practicã, având în vedere cã nu întâmpinã probleme
referitoare la absenteismul elevilor din domeniul Sãnãtate ºi
asistenþã socialã.

Pentru Colegiul UCECOM „Spiru Haret” rezultatele imple-
mentãrii acestui proiect sunt actualizarea memorandumului
de înþelegere ºi a acordurilor de instruire practicã pentru
elevii din domeniul Sãnãtate, realizarea unui caiet de instruire
practicã pentru elevi cu actualizãri din memorandumul ºi
acordurile de învãþare, actualizarea documentelor de evaluare
folosite în stagiile de instruire practicã, utilizând exemple de
bunã practicã ale sistemului de învãþãmânt norvegian,
elaborarea unei programe ºcolare (curriculum la decizia ºcolii)
pentru îngrijirea vârstnicilor.

În perioada 25 – 29 noiembrie 2019, grupul þintã format
din patru profesori de instruire practicã, calificãrile Asistent
medical generalist ºi Asistent medical balneofiziokinetoterapie
ºi recuperare ai Colegiului UCECOM „Spiru Haret”, un pro-
fesor calificarea Tehnician optometrist, un profesor de limbã
englezã ºi trei tutori de instruire clinicã ai HOSPICE Casa
Speranþei a participat la o vizitã în Norvegia, în Fredrikstad,
oraºul în care se aflã ºcoala partenerã în proiect.

Obiectivele declarate ale proiectului sunt îmbunãtãþirea
parteneriatului agent economic – ºcoalã ºi dezvoltarea com-
petenþelor profesionale pentru derularea stagiilor de instruire
practicã ale tutorilor ºi profesorilor participanþi la proiect.

ªcoala partenerã din Norvegia, Glemmen videregaende
skole, este una dintre cele mai mari ºcoli de învãþãmânt
secundar superior din Norvegia. Elevii au vârste cuprinse
între 16 ºi 19 ani, dar existã ºi adulþi care învaþã fie pentru
completarea studiilor liceale, fie pentru reconversie profe-
sionalã.

Oferta educaþionalã a ºcolii Glemmen cuprinde urmã-
toarele domenii de studiu: sãnãtate ºi asistenþã socialã,
alimentaþie ºi bãuturi, electronicã, mecanicã, arte ºi meserii.
În plus, la Glemmen, elevii au posibilitatea sã continue studiile
generale. În domeniul Sãnãtate ºi asistenþã socialã, ºcoala
are o bogatã experienþã în formarea asistenþilor medicali
pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Judeþul în care se
aflã ºcoala Glemmen, Ostfold, este printre cele mai sãrace
din Norvegia, înregistrând una dintre cele mai mari rate de
abandon la nivel naþional. De aceea, ºcoala se concentreazã
pe prevenirea abandonului ºcolar ºi pe motivarea elevilor
pentru a termina cu rezultate bune.

Motivaþia ºcolii Glemmen videregaende skole de a
participa în acest proiect este schimbul de bune practici.
Instituþia de învãþãmânt din Norvegia este interesatã sã afle
mai multe despre modul în care alte þãri organizeazã acti-
vitatea educativã ºi pe cea practicã în departamentul de
sãnãtate ºi asistenþã socialã, sã obþinã idei noi referitoare la
procesul de învãþãmânt ºi, la rândul lor, sã trimitã în viitor
atât profesori, cât ºi elevi în ºcoala partenerã.  PAGINA 3
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãParfumul unui meºteºug uitat – decorator de vitrine

„Fiecare popor are conducãtorii pe care îi meritã” (II)
(Urmare din pagina 1)

Cooperativele sunt capital social
pentru pace

Preºedintele Alianþei Cooperatiste Internaþionale,
Ariel Guarco, aratã cã un recent raport dat publicitãþii
informeazã cã omenirea a cunoscut în ultimele 12 luni
un numãr de 34 de conflicte armate, dintre care 33
încã mai erau valabile la sfârºitul lui 2019! Cele mai
dramatice lupte se dau în Libia, Mali, Ciad, Somalia,
Sudanul de Sud, Afganistan, Irak, Siria ºi Yemen.
Sunt sute de mii de morþi ºi rãniþi ºi zeci de milioane
de refugiaþi, o realitate de care lumea trebuie sã þinã
cont.

„Lumea este strãbãtutã de violenþã, iar întrebarea
pe care o pun eu este cum putem contribui noi, ca
miºcare cooperatistã, la stoparea ei. Atenuarea
conflictelor ºi gãsirea unei soluþii la toate luptele þine
doar de responsabilitatea factorilor politici sau ºi noi
avem ceva de spus ºi de fãcut? Construim, oare, cu
adevãrat economia bazatã pe solidaritate ºi ajutor
reciproc?!”, lanseazã provocarea ºeful ACI.

Avertisment ONU: „Oamenii riscã
sã locuiascã într-o lume pustie”

Extincþia faunei ºi distrugerea ecosistemelor, iatã
principalele preocupãri de mediu ale ONU. Naþiunile
Unite avertizeazã cã oamenii riscã sã ajungã sã
locuiascã într-o lume pustie dacã liderii planetei nu
vor înþelege pericolul. „Viaþa oamenilor depinde de
biodiversitate, iar sãnãtatea lor, de serviciile oferite
de ecosistem: disponibilitatea apei proaspete, surse
alimentare etc. Toate acestea sunt precondiþii pentru
sãnãtatea umanã ºi mijloacele de trai”, a declarat
Elizabeth Maruma Mrema, secretar executiv al Con-
venþiei ONU asupra Biodiversitãþii (UNCBD).

În mai 2019, oameni de ºtiinþã au avertizat cã
natura dispare într-un ritm de zeci pânã la sute de
ori mai mare decât se credea. Activitatea umanã va
conduce, în final, la al ºaselea eveniment de extinc-
þie în masã din istoria Pãmântului!

Titanicul, sub protecþia Marinei
Regale Britanice

Guvernul Marii Britanii, printr-un tratat semnat
cu SUA, ºi-a luat angajamentul sã protejeze epava
Titanicului, aflatã la 2500 de metri sub apele inter-
naþionale ale Atlanticului. Acordul împuterniceºte
autoritãþile britanice sã permitã ºi chiar sã interzicã
accesul total ori prelevarea de artefacte de pe vas!
„Titanicul va fi tratat cu sensibilitatea ºi respectul
cuvenite ca loc de veci pentru mai mult de 1.500 de
oameni”, promite ministrul britanic al Transportului
maritim, Nusrat Ghani.

În opinia lui Ariel Guarco, este nevoie de un
angajament global ºi activ din partea întregii comu-
nitãþi internaþionale pentru stoparea rãzboaielor
locale. Iar cooperaþia are obligaþia sã participe la
acest proces, sã îºi aducã ºi ea contribuþia; sunt
trei milioane de cooperative în toatã lumea care au
un crez comun – pacea mondialã! Iar pacea nu se
obþine doar prin încetarea focului, mai afirmã preºe-
dintele Alianþei Cooperatiste Internaþionale, care
crede cã fiecare stat trebuie, înainte de toate, sã-ºi
rezolve inegalitãþile sociale prin folosirea cores-
punzãtoare a resurselor instituþionale, economice ºi
culturale. ªi astfel se face legãtura cu cooperaþia ºi
principiile ei – egalitate de ºanse, reciprocitate,
dezvoltare durabilã.

Prin urmare, cooperativele pot contribui foarte
mult la furnizarea capitalului social necesar pentru
realizarea pãcii mondiale.

„Dupã ce am terminat Armata, am fost decorator de
vitrine la o cooperativã meºteºugãreascã hunedoreanã.
Þin minte cã se apropia 1 mai ºi trebuia sã pavoazãm
clãdirea instituþiei. Eu trebuia sã mã urc pe o scarã, sã
fac niºte decoraþiuni tricolore ºi sã aºez tabloul lui
Ceauºescu pe o grindã. Scara era mai scurtã ºi intra sub
acea grindã, iar ca sã-l pot aºeza trebuia sã duc mâinile
în spate. Le-am tot dus pânã când am cãzut cu tot cu
tablou. Jos erau niºte frumoase rãsaduri de flori, încon-
jurate de cãrãmizi, aºezate sub formã de triunghi, deci
cu muchia ascuþitã în sus. Tabloul era intact, îl aveam în
braþe. Când am privit cu coada ochiului, muchia cãrã-
mizilor se afla la jumãtate de centimetru de capul meu.
Am fost la câþiva milimetri de moarte. Atunci m-am ridicat
ºi am dat cu tabloul de zid pânã l-am fãcut praf”, îºi
aminteºte omul care aduce vremea la Pro Tv.

MARIUS OLARU

Din tolba cu meºteºuguri ce odinioarã
erau la mare cãutare am ales sã vorbim în
numãrul de faþã despre unul care azi, din
pãcate, puþin spre deloc îºi mai pune amprenta
asupra societãþii.

Decoratorul de vitrine este strãmoºul merchandi-
serului din prezent. Misiunea lui consta în scoaterea în
evidenþã a produselor pe care proprietarul de magazin
la avea la vânzare. Cu pricepere ºi grijã, un decorator
de vitrine trebuia sã atragã atenþia potenþialilor cumpã-
rãtori care treceau pe stradã, prin faþa prãvãliilor.

În fiºa postului, cãci exista ºi aºa ceva, avea stipulat
sã decoreze vitrinele cu anunþuri ºi afiºe atractive, sã
foloseascã inscripþionãri ornamentale pe bannere confec-
þionate din diferite materiale, sã aranjeze produsele din
vitrinã ºi, în multe cazuri, întreg magazinul, dar ºi sã se
ocupe de standurile/saloanele de vânzare din expoziþii.
Un bun decorator de vitrine ºtia ce design se potriveºte
mãrfurilor expuse, îºi începea lucrul pe baza unor schiþe
detaliate ºi, în general, avea o viziune de ansamblu
despre cum o sã arate totul „la gata”. Poseda cunoºtinþe
solide despre materialele folosite în decorarea vitrinelor,
cum ar fi pânza, hârtia, metalele sau materialele plastice.
În meseria sa, decoratorul folosea ca instrumente pensule
(sau alte ustensile de desenat), foarfece, adeziv ºi
creioane colorate, însã cel mai mult se ajuta de... dexte-
ritate ºi idei.

ªi, în loc de încheiere, o informaþie de culoare. Este
una dintre cele mai cunoscute vedete din România,
prezentator TV pe care telespectatorii îl aºteaptã searã
de searã cu sufletul la gurã. Ce legãturã are Florin
Busuioc cu cooperaþia meºteºugãreascã? Are, fiindcã în
tinereþe „Busu” de la Pro Tv a fost decorator de vitrine
la o cooperativã meºteºugãreascã din Hunedoara!

Cum vedeþi viitorul României? Ce perspectivã
întrezãriþi pentru tineri?

M-am nãscut aici, am dobândit o educaþie bunã de la
profesori cinstiþi ºi competenþi ºi am în România prietenii
cei mai buni. Dar, ca o poziþie principialã: de vreme ce nu
trãiesc aici, nu am dreptul sã judec ceea ce se petrece în
România! Aº fi fericit dacã mesajul meu ar fi luat în seamã:
Nu imitaþi pe ceilalþi! România sã-ºi urmeze cursul ei ºi cei
care trãiesc ºi cresc aici sã descopere de ce o iubesc ºi de
ce sunt responsabili pentru viitorul ei. Autenticitatea se poate
pierde foarte repede (...) Uniunea Sovieticã a fãcut implozie,
un fenomen inevitabil. America ar putea avea aceeaºi soartã
dacã americanii nu-ºi iau destinul în propriile lor mâini. La
ora când scrieþi aceste rânduri, nu am motive sã fiu foarte
optimist. Norocul meu e cã probabil nu voi apuca implozia.
Dar ar putea avea consecinþe catastrofale în întreaga lume.
Sã nu dorim, niciodatã, catastrofe. Durerile naºterii sunt
întotdeauna greu de suportat.

L.TEODORESCU

Ce credeþi cã se întâmplã cu cei care nu urcã în
trenul progresului? 

Suntem atât de productivi încât ne putem permite sã
menþinem în viaþã, ºi satisfãcuþi, pe toþi cei care preferã
îndobitocirea. De fapt o facem deja. Creangã ne-a dãruit o
expresie genialã – „da’, muieþi-s posmagii?” – care se
potriveºte de minune acestui moment istoric al unei pros-
peritãþi fãrã precedent. Iatã paradoxul unei societãþi în care
este mai puþinã muncã disponibilã, pentru cã maºinile o
executã mai ieftin ºi mai repede, dar sunt mai multe produse
care aºteaptã sã fie cumpãrate.

Ce consideraþi cã ne face umani în epoca inteligenþei
artificiale?

Nicio maºinã nu este ºi nu va fi inteligentã. A înþelege
– acesta e nivelul la care inteligenþa se manifestã. Un
calculator care învinge la ºah sau la Go, dar nu înþelege
nimic, a automatizat cãutarea într-un spaþiu matematic uriaº.
Nimic mai mult! Oamenii au dat calculatoarelor informaþii
despre ceea ce facem când ascultãm muzicã, când privim
un tablou, când jucãm ºah sau poker, dar asta nu a fãcut
maºinile mai deºtepte, ci doar le-a oferit „reþeta” pentru
automatizarea unor acþiuni de succes din trecut. Inteligenþa
este capacitatea de a interoga viitorul, nu de a imita trecutul.
Pentru a ajunge în situaþia de a rãspunde întrebãrilor dum-
neavoastrã, am consumat de la naºtere pânã în momentul
actual o mare cantitate de energie. Gândiþi-vã la circa 2000
de calorii pe zi, vreme de mulþi ani. Un calculator poate
imita performanþa mea trecutã (sau pe aceea a unui ºahist,
pictor sau compozitor) numai dacã bilanþul energetic este
respectat. Adicã, nu o poate face folosind mai puþinã
energie. Victoriile în Go au costat energia echivalentã
electricitãþii consumatã de un orãºel cu circa 20.000 de
locuitori. O micã centralã electricã. Creierul nostru consumã
infinit mai puþin, pentru cã, în loc sã calculeze în spaþiul
tuturor posibilitãþilor, el evalueazã semnificaþia fiecãrei
decizii.

Încurajez oamenii sã citeascã Civilizaþia Analfabe-
tismului. Dacã o fac, vor înþelege cã nimic nu e mai
important decât educaþia. Educaþia în modelul industrial
este fãrã viitor, costã mult ºi are o eficienþã foarte scãzutã.
Conduce la îndobitocire. Eliberarea învãþãmântului de
modelul industrial necesitã o altã perspectivã, un alt mod
de gândire. Stimularea individualitãþii. A învãþa înseamnã a
pune întrebãri, a descoperi.

Mai mult de 1500 de pasageri ºi membri ai
echipajului au murit în naufragiul Titanicului. Cel
mai mare vapor construit vreodatã a fost lovit de un
iceberg în 1912 ºi s-a scufundat.
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Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, colaborare pentru educaþie
profesionalã cu o ºcoalã din Norvegia

George Emil Palade – de la Arghezi la Premiul NobelOameni ºi locuri – întâlniri istorice

Când i-a salvat viaþa lui Tudor Arghezi, s-a spus
cã a fost „norocul începãtorului”. Când a luat
Nobelul pentru Medicinã, premiul a venit ca o
încununare a unei munci de-o viaþã în domeniul
fiziologiei umane, iar norocul începãtorului se
transformase, dupã ani de cercetãri, în ºtiinþã purã,
doveditã de rezultate. George Emil Palade, un
român cu o poveste fascinantã, a reuºit sã triumfe
în faþa prejudecãþilor ºi a câºtigat cea mai impor-
tantã bãtãlie dintre toate – cu autosuficienþa.

„M-am nãscut în noiembrie 1912 în Iaºi, vechea capitalã
a Moldovei. Educaþia mea a început în acel oraº ºi a
continuat prin luarea Bacalaureatului la «Haºdeu», în
Buzãu. Tatãl meu, Emil Palade, a fost profesor de filozofie,
iar mama mea, Constanþa Cantemir, a fost învãþãtoare.
Mediul familial m-a ajutat sã capãt un mare respect pentru
cãrþi, ºcoalã ºi educaþie”. George Emil Palade recunoaºte
cã destinul sãu putea fi cu totul altul, mai ales cã „tata a
sperat ca eu sã urmez, la fel ca el, filozofia în mediul
universitar. Am preferat lucruri tangibile ºi mai specifice –
astfel, influenþat de rudele de vârsta mea, în 1930 am intrat
la ªcoala de Medicinã de la Universitatea din Bucureºti”.

În 1930 a intrat la facultate, iar dupã zece ani de studii
a ieºit doctor în medicinã cu o tezã dedicatã problemelor
de structuri histologice („Tubul urinifer al delfinului”). Din
aceastã perioadã meritã relatatã o interesantã întâmplare
(anul 1939). Tânãrul George Palade este chemat sã facã
parte din echipa medicalã care îl trateazã pe Tudor Arghezi.
Poetul suferea de o sciaticã dureroasã ºi niciun tratament
nu dãdea rezultate. Atunci, câºtigându-i încrederea soþiei,
Paraschiva Arghezi, studentul Palade cere sã fie opritã
administrarea morfinei ºi sã se treacã la un tratament de
detoxifiere a corpului pacientului. Rezultatele au fost
uimitoare, iar recuperarea lui Tudor Arghezi, totalã! Dupã
ce a ieºit din spital, poetul a scris piesa „Seringa”, în care
i-a ironizat pe toþi medicii habarniºti ce s-au ocupat de el.

Fuga din România, ºansã pentru medicinã
Între 1942 ºi 1945 (anii rãzboiului) face parte din Corpul

Medical al Armatei Române. Pacea nu aduce, însã, ºi
liniºtea, fiindcã venirea la putere a bolºevicilor alungã din
þarã o bunã parte din elitã. Personalitãþi medicale excep-
þionale, ca Grigore Popa ºi Dimitrie Bagdasar, îl îndeamnã
sã plece în strãinãtate pentru a deveni un veritabil om de
ºtiinþã.

(Urmare din pagina 1)

Între timp (1946), George Emil Palade se cãsãtoreºte
cu fiica industriaºului Nicolae Malaxa, Irina (Lulu) Malaxa,
cu care face doi copii: Georgia Palade van Dusen ºi Philip
Palade. Dupã nuntã, familia fuge în America, îmbarcatã la
bordul unui vas de marfã. Peste Ocean, este angajat pe
post de cercetãtor la Universitatea Rockefeller (New York).

Prima realizare vine în 1951: inventeazã fixatorul care
ºi azi îi poartã numele, utilizarea lui conducând la o mai
bunã observare a structurilor celulare. A doua, în 1974:
împreunã cu Albert Claude, om de ºtiinþã care avea sã-i
devinã mentor, primeºte Premiul Nobel pentru Medicinã
„pentru descoperiri privind organizarea funcþionalã a celulei
ce au avut un rol esenþial în dezvoltarea biologiei celulare
moderne”.

Se stinge din viaþã în Statele Unite, la vârsta de 95 de
ani, lãsând în urmã o muncã titanicã de pe urma cãreia
ºtiinþa a progresat, în folosul omenirii.

LAURENÞIU TEODORESCU

49 de ani de Coop. Haþegana. 49 de ani de excelenþã
În rândul cooperativelor meºteºugãreºti din România, Haþegana este

un nume care nu mai necesitã vreo prezentare suplimentarã. Profesionalismul
managerilor ºi dedicaþia lucrãtorilor au adus faimã societãþii, purtând-o în
topul exigenþei ºi al calitãþii produselor.

Pentru Coop. Haþegana, 2020 marcheazã 49 de ani de existenþã.
Aproape o jumãtate de veac în care pe poarta fabricii hunedorene a intrat
materie primã ºi a ieºit un produs finit apreciat din România pânã în cele
mai îndepãrtate colþuri ale lumii.

Cu timpul, schimbarea socio-economicã produsã în þarã a obligat con-
ducerea cooperativei sã se adapteze noilor vremuri. Iar Coop. Haþegana a
ºtiut sã cimenteze brand-ul moºtenit de generaþii, îmbinând tradiþionalul cu
modernul, totul spre satisfacerea nevoilor pieþei, dar fãrã a face nici cel mai
mic rabat de la calitate ºi bun-gust, principii de bazã încã de la începutul
activitãþii. De exemplu, pe lângã clasicele fuste, bluze ºi rochii ori cãmãºile
bãrbãteºti cu migalã brodate, Coop. Haþegana propune iubitorilor de literaturã
frumoase semne de carte, care în mod cert conferã o notã de originalitate
oricãrei biblioteci. ªi sã nu uitãm vestitele traiste atât de prezente azi în
garderoba tinerilor frumoºi ºi liberi ai României.

Cooperativa din Haþeg este implicatã activ ºi în promovarea regiunii,
semn cã mesajul pe care îl transmite depãºeºte cu mult graniþele comer-
þului. Meºteºugarii de la Coop. Haþegana sunt membri activi ai comunitãþii
locale, preocupaþi de dezvoltarea zonei ºi dornici sã îºi aducã ºi ei o
contribuþie în acest sens.

Cu prilejul aniversãrii a 49 de ani de existenþã a societãþii, colectivul
Gazetei „Viaþa CM” transmite meºteºugarilor de la Coop. Haþegana cele
mai calde gânduri ºi urãri, iar în semn de preþuire publicã douã epigrame
scrise de Ioan Prodan, personaj binecunoscut în breaslã, om care a ºtiut
cu mãiestrie sã „croºeteze” fraze atât de meºteºugite. (L.T.)

Secondary, Greaker Upper Secondary, care
pregãtesc elevi prin sistemul VET în calificarea
asistent medical. De asemenea, grupul a mai
vizitat douã centre de îngrijire a persoanelor
vârstnice, centre ultramoderne din punct de
vedere tehnico-funcþional ºi medical, respectiv
Gressvik elderly home ºi Holmen Elderly
Center. Aici a avut loc un schimb interesant de
idei ºi s-a putut observa modul de desfãºurare
a instruirii practice a elevilor repartizaþi în
aceste centre.

Pentru schimbul de experienþã, reprezen-
tanþii Glemmen videregaende au pus la dispo-
ziþia delegaþiei române documentele pe care
profesorii de teorie ºi tutorii de instruire practicã
din cadrul centrelor de îngrijire a vârstnicilor le
utilizeazã pe parcursul derulãrii stagiilor clinice.
Au fost prezentate, de asemenea, modele de
utilizare a echipamentelor moderne pentru
dezvoltarea competenþelor din standardele de
pregãtire profesionalã ale calificãrii asistent
medical. În cele cinci zile au avut loc discuþii
interesante despre modul de desfãºurare a
activitãþii educative în sistemul de învãþãmânt
norvegian ºi am observat metodele ºi mijloa-

cele de predare-învãþare-evaluare utilizate de
cadrele didactice în timpul orelor de predare ºi
evaluare.

La nivelul Colegiului UCECOM „Spiru Haret”,
rezultatele proiectului vor fi utilizate prin trans-
ferarea experienþei dobândite de cãtre profesori
cãtre colegii din ºcoalã ºi din unitãþile sanitare
partenere, prin organizarea stagiilor de instruire
practicã pe baza noilor documente ºi a exem-
plelor de bunã practicã din Norvegia, în vede-
rea creºterii calitãþii pregãtirii de specialitate a
elevilor de la calificãrile din domeniul Sãnãtate,
dar ºi la nivelul altor calificãri, în special la
nivelul calificãrii tehnician optometrist.

De asemenea, se vor îmbunãtãþi atât instru-
mentele de învãþare, cum ar fi caietul de
practicã folosit în timpul stagiilor clinice, cât ºi
instrumentele de evaluare utilizate de cãtre
profesorul îndrumãtor de practicã pentru evalu-
area elevilor pe parcursul ºi la finalul stagiului
de pregãtire practicã.

Schimbul de experienþã dintre delegaþia
românã ºi cadrele didactice norvegiene a fost
unul interesant ºi util pe termen lung.

NICHOLAS CEZAR

În cadrul acestei vizite, grupul þintã a vizitat
cele mai mari trei ºcoli din Ostfold, ºcoli de
învãþãmânt secundar superior, ºi anume:
Glemmen videregaende skole, Borg Upper

În scumpa noastrã Românie,
Brodând cu mâinile amândouã,
Cuprinºi de sârg ºi de mândrie,
Avem, ani, patruzeci plus nouã!

Nu þinem azi seama de ore
ªi nici de cauze fireºti.
Cu multe flori multicolore,
Brodãm produse româneºti!
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4 februarie
 TEODORA PETRESCU, pre-

ºedinte al SCM GR1 MUNCA INVALIZILOR Iaºi
 CEZÃRICA ION, contabil ºef al SCM BLÃNARI

Bucureºti  PÃUNIÞA VLÃDÃIANU, director
adjunct al Colegiului UCECOM „Spiru Haret”
Bucureºti.

5 februarie
 LENUÞA ELCEAN, preºedinte al SCM

MOBILÃ ªI JUCÃRII Cluj-Napoca  SUZANA
CHVATAL, contabil ºef al SCM TRICOTEXTIL
Oradea.

6 februarie
 BOGDAN BORDEA, preºedinte al UJCM

Constanþa  AURORA ROXANA COMÃNESCU,
preºedinte al SCM UNIREA NEVÃZÃTORILOR
Ploieºti.

7 februarie
 SIMONA NISTE, preºedinte al Societãþii

Cooperative TEHNOMETAL din Satu Mare
 DUMITRU POPOVICI, administrator al SCM

METALO-CHIMICA Oþelu Roºu  LUCIA VOICA,
ºef contabil al SCM MODA LUX Rm. Vâlcea

 CRISTINA COLOTELO, director al Liceului
Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Ploieºti.

8 februarie
 IOAN MATEI CSEPELLA, preºedinte al

SCM ÎNFRÃÞIREA din Pecica  ALEXANDRU-
ADRIAN CEHAN, administrator al SCM GR1
PEMA Iaºi.

10 februarie
 CRISTIAN FODOR, preºedinte al SCM

ELEDUR Bucureºti  VICTOR DULCÃ, preºe-
dinte al SCM MODA LUX Rm. Vâlcea.

11 februarie
 ADELA ZOE HARASENIUC, preºedinte al

SCM MESEªUL Zalãu.
12 februarie

 LIVIA STRÃUÞ, preºedinte al Societãþii
Cooperative VIITORUL din Jimbolia  ALINA
STRATU, contabil ºef al UJCM Constanþa

 ADRIANA ADELINA CUCU, contabil ºef al
SCM ÞIBLEªUL Târgu Lãpuº.

13 februarie
 VALENTIN DUMITRU, preºedinte al ACM

Buzãu  MARCEL LUPU, preºedinte al Societãþii
Cooperative UNIREA MEªTEªUGARILOR din
Caracal  DOINA MARIANA NÃSÃUDEAN,
contabil ºef al SCM UNIREA Bistriþa  PETRUÞA
GHEORGHE, preºedinte al SCM LIBERTATEA
Gãeºti  CORNELIA SURDEANU, contabil al
Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
Brãila.

14 februarie
 LIVIU ILIªAN, preºedinte al Societãþii

Cooperative MUNCA COLECTIVÃ Topliþa.

Plimbãri

Semne bune anu’ are! Poate fi spus ºi despre meºteºugurile
aproape reînviate din marginea judeþului Ialomiþa, mai precis din
satul Luciu, despre care am mai scris dar nu îl puteam pãrãsi pânã
nu îl vizitam ºi pe cel mai tânãr meºteºugar, Flavius Banu Mardale.

La numai 12 ani, Flavius este cel mai tânãr opincar din þarã.
Locuieºte în satul cu „meºteriþe” þesãtoare, fiind crescut ºi educat de
bunica sa, Ana Cloºcã Banu, învãþãtoarea celor ce vor sã înveþe, pe
lângã carte ºi meºteºugul tradiþional. „ªi-a dorit de mic sã facã asta.
În urmã cu câþiva ani el a vãzut un meºter opincar la un Târg de la
Bran. A fost atât de fascinat încât m-a convins sã-l învãþ sã creeze
opinci. La început a fost mai greu, era micuþ, puþin neîndemânatic,
dar uºor-uºor s-a perfecþionat. Crearea opincilor a devenit pasiunea
lui. În rest, este un copil ca toþi ceilalþi. Se joacã, aleargã, bate
mingea, merge cu bicicleta, dar este foarte serios când vine vorba
despre învãþãturã ºi meºteºug. Este un copil bun ºi sper sã ducã
mai departe acest meºteºug pe cale de dispariþie. La noi în sat nu
mai existã nimeni care sã-l practice”, mãrturiseºte bunica lui Flavius.
Ea l-a crescut de mic, iar la ºcoalã, în clasele primare, tot dânsa l-a
instruit. La ºcoalã i se adresa cu «doamna», acasã cu «Ani». Ana
Banu este sufletul satului Luciu. A reuºit sã se impunã, la concurenþã
cu noile tehnologii care i-au acaparat pe tineri. Blândã, priceputã la
cusut, creativã ºi cu dorinþa de a duce mai departe ceea ce a învãþat-o
bunica, învãþãtoarea a câºtigat sufletele copiilor. Toþi o îndrãgesc ºi
nu-i ies din cuvânt. Trãieºte pentru educaþie ºi meºteºug, fiind mândrã
de elevii ei ºi de nepotul deja cunoscut peste tot. Cea mai mare
satisfacþie a ei este sã ducã numele satului mai departe.

Deºi este un copil vesel, când începe sã lucreze Flavius devine
serios ca un om mare. Este atent, se concentreazã ºi nu scoate o
vorbã. Îi place ceea ce face, dar cea mai mare fericire o are atunci
când reuºeºte sã vândã opincile. Se bucurã când primeºte o comandã
ca un copil de vârsta lui care primeºte o jucãrie. Cu bunica lângã el,
mãsoarã, face tipare, taie ºi coase pielea naturalã care se transformã
în câteva ore într-o pereche de opinci, ca pe vremea vechilor daci.
Spune, cu glasul sãu copilãros, cã este foarte important sã nu
greºeascã atunci când croieºte materialul, deoarece pielea naturalã
este destul de scumpã. Flavius lucreazã numai cu piele naturalã pe
care „Ani Buni” o cumpãrã de la Suceava. Glumind spune – Piele
naturalã, cã doar strãbunii noºtri nu aveau muºama ºi vinilin. Meºter
de meºter, dar are numai 12 ani ºi este frumos ca o fatã, cuminte
ca douã ºi zvãpãiat ca o echipã de fotbal. Aºa îl descrie satul Luciu.
Cum este, dar opincile care ies din îndemânaticile sale mâini costã
între 100-200 lei, dar la Bucureºti se vând cu 450 lei. Încãlþãrile

Micul „Mare” meºteºugar din LuciuMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Ne însoþesc în concediu (pl.) 2) Firul
apei – Un gras care þine la bãuturã 3) Frate de sânge – Cap
de pupãzã! – Închise în casã (pl.) 4) Cu ea chiar cã nu se
înþelege nimeni – Arbore la roþi 5) Asta nu-i în ordine 6) Index
la purtãtor 7) Bun de gurã… la examene – Formaþie de indieni
8) Îºi cunoaºte meseria… ca la carte – Bun ºi la odihnã, dar
ºi la tratament 9) Asmute potaia din curte – Slabi la vânãtoare
10) Lung pe linie – Îi bate pe cei mai mulþi la cap.

VERTICAL: 1) Aflatã dupã cercetãri îndelungate – E pe
dreapta, la hartã 2) Bunã pentru cei din Grecia – Comoara
mamei 3) Motive crescute de îngrijorare 4) Bãgate în cãmarã!
– Cursã întinsã pentru atleþi 5) Enervant 6) Nu ºtie de capul
lui – Loc dupã care toþi tânjesc 7) Penet! – Tras pe roatã –
Curs la vãrsare! 8) Taie cãrþile – Pregãtit sã prindã un pui de
somn 9) Martorã la unire – Bãtutã la fix 10) Secretul nemuririi
– Nu are lipsuri.

Dicþionar: ANTAL

realizate de el sunt achiziþionate de membrii unor ansambluri
populare, dar ºi de alþi oameni care colecþioneazã obiecte tradiþionale.
Bunica este mândrã de nepotul sãu, la fel ca ºi toatã familia. L-au
sprijinit întotdeauna ºi l-au lãsat sã aleagã mereu ce-i place. Eforturile
materiale sunt pe mãsura talentului micului „Mare” meºteºugar. Dar
nu este în zadar, multã recunoaºtere în „lumea meºterilor”, iar acum
ºi destule satisfacþii bãneºti demonstreazã încã o datã, dacã mai
era nevoie, cã meºteºugul este o alternativã viabilã la industrializarea
produselor, fiindcã aduce, pe lângã utilitate, o adevãratã prezentare
a artei populare.

LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
În drumeþiile noastre pe meleagurile patriei descoperim cu o

mirare de nedescris minunãþii ºi frumuseþi ce nu ne aparþin numai
nouã, românilor, deoarece fac parte dintr-un patrimoniu aparte dãruit
de Cel de Sus tuturor oamenilor de bunã credinþã.

1. Majoritatea am vizitat ºi admirat Delta Dunãrii. ªtim cã este
o rezervaþie naturalã unicã în lume, dar nu toþi ºtim de ce. Delta
este cea mai întinsã zonã compactã de stufãriº de pe Terra. Suprafaþa
acoperitã de stuf este de peste 400.000 de hectare. Este un areal

cu cele mai multe canale ºi lacuri. Fauna ei este unicã deoarece
gãzduieºte cea mai mare colonie de pelicani din Europa. În apele
Dunãrii ºi ale Deltei întâlnim cel mai mare peºte de apã dulce din
lume – morunul. Specie contemporanã cu dinozaurii, morunul poate
trãi pânã la 100 de ani ºi poate depãºi ca mãrime un autobuz! ªi
totuºi este zona cea mai secetoasã din þarã – se înregistreazã
anual 400-500 mm precipitaþii –, temperatura medie anualã fiind cea
mai ridicatã din þarã: 10-11°C.

2. Altã minune este cel mai înalt copac din Europa care este
un brad ce a crescut în þara noastrã, în Valea Arþagului (unul din
afluenþii Buzãului). „Marele Brad” are peste 60 m înãlþime ºi se
presupune ca are peste 300 de ani.

3. Trebuie sã amintim, dacã nu am vizitat-o, ºi de Peºtera de
la Mânzãleºti din Subcarpaþii Vrancei. Este cea mai mare Peºterã
de sare din Europa ºi a doua din lume, cu o lungime de 1.337 metri.

4. ªi localitãþile au ceva de oferit cãlãtorului îndrãgostit de
cunoaºtere. Una din ele este Brad, orãºel ce deþine o colecþie
mineralogicã cunoscutã sub denumirea de Muzeul Aurului, unicat în
Europa. A fost fondat cu 124 de ani în urmã (1896), având peste
1.300 de exponate din aur gãsite în minele din þarã ºi din toatã
lumea. Demne de remarcat sunt pepitele din aur nativ, originare din
Munþii Metaliferi. Niciunul din exponate nu a fost prelucrat de vreun
meºter aurar sau bijutier, acesta fiind unul dintre elementele speciale
care definesc unicitatea Muzeului.

ªi încã multe mai avem de vizitat ºi descoperit pe drumurile ºi
cãrãrile þãrii noastre. (L.P.)


