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Cu siguranță, fiecare dintre noi am cumpărat produse de orice tip care vin cu un 

manual de instrucțiuni. Unde pun șurubul ăla, cât trebuie să las crema pe foc sau 

cum instalez un windows. Instrucțiunile tehnice funcționează foarte bine pentru 

obiectele materiale. Ce facem, însă, atunci când ajungem la un moment în care 

avem nevoie de instrucțiuni emoționale? N-avem un manual, pentru că unicitatea 

ne face să fim în situații atipice, pentru care nu există un tipar. 

Pentru asta există mentorii. Diriga din liceu, bunelul de la țară, părinții, preotul de 

la biserica din colț, Florin Piersic, învățătorul din primare, Stephen Hawing sunt 

repere pentru cei care le admiră munca și sunt recunoscuți pentru calitățile, 

talentele sau emoțiile pe care le provoacă. Ei sunt mentorii. 

Maestre! 

În trecut, cea mai la îndemână școală 

pe care o puteau urma cei care 

doreau să deprindă o meserie din 

urma căreia să-și câștige pâinea era 

școala unui maestru – o persoană 

inițiată în tainele meșteșugului, care 

ducea totul la nivel artistic și care era 

cel mai indicat să transmită cu 

profesionalism tradiția către urmași. 

Deseori, calitatea ucenicului se vădea 

prin stăruința și dorința nestăvilită pe 

care o arăta pentru învățarea 

meșteșugului, iar a mentorului de a 
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alege pe cei care se dovedeau 

vrednici. Uneori, viitorul ucenic trecea 

chiar prin probe dificile de încercare, 

care îi dovedeau răbdarea și tăria 

caracterului, astfel încât metehnele 

ucenicului să nu se extindă ca o plagă 

și asupra mentorului. De aici, se vedea 

și calitatea mentorului. 

Timpul și timpurile 

Suntem stagiari ai timpurilor. Vedem 

că existența noastră este determinată 

de curgerea unilaterală a vremii. 

Suntem, astfel, discipolii timpurilor. 

Chiar dacă vrem sau nu, suntem 

supuși influențelor vremurilor în care 

trăim. Ne apasă curentele, obiceiurile, 

inerția, rutina lumii în care trăim. Sunt 

însă caractere care, prin abilitățile cu 

care s-au născut sau pe care și le-au 

cultivat pe parcursul vieții, au reușit să 

transceandă timpurile și au devenit 

discipolii timpului. Sunt și ei supuși 

acestor influențe nefaste ale 

vremurilor, însă par să uite că acestea 

conviețuiesc cu ei. Au înțeles că 

veșnicia e înlăuntrul omului. Au înțeles 

că lucrurile le sunt folositoare, dar au 

evitat să devină robi ai acestor lucruri.  

Constrângerile exterioare nu-i 

impresionează. Ei gândesc dincolo de 

timpuri. Ei au devenit maeștri. Pe ei îi 
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denumim generic mentori. 

Însă nu-i etichetăm direct. În funcție 

de context, iau diverse forme. 

Ce face un mentor? 

Prin definiție, mentorul dă lecții. El 

completează manualul de instrucțiuni 

de care are nevoie cel mentorat. Exact 

așa cum, învățând un meșteșug, 

manualul de instrucțiuni al 

procedeelor tehnice și măiestriei 

artistice i se împlântau în minte 

ucenicului din introducere. Pe de altă 

parte, el se și maturiza. Își scria singur 

manualul de instrucțiuni al 

caracterului său. Ucenicul devenea 

mai stăpân pe sine, mai responsabil și 

mai atent la urmările faptelor sale. 

Revenind la actualitate și vorbind 

despre noi - noi am început de acasă. 

Primii pași în lume ne-au fost 

vegheați de oameni simpli, dar în care 

găsim nemărginirea iubirii și pe care îi 

numim generic părinți. Ei ne-au fost 

primele călăuze și tot ei sunt cei de la 

care am învățat ABC-ul vieții. Am 

adăugat, pe rând, oameni pe care nu 

îi cunoșteam, dar care ne-au destupat 

niște principii și ne-au dat 

posibilitatea de a deschide ușa 

cunoașterii raționale în mințile 

noastre, în timp ce am traversat niște 

etape foarte importante, chiar dacă 

această destupare a fost mai lină sau 

mai bruscă. Ei ne sunt profesorii. 

Iar în viața de zi cu zi ne-am ales sau 

s-a întâmplat să ne întâlnim caractere 

care ne destupă în continuare - care 

ne determină să ieșim dintr-o zonă 

promiscuă de confort și ne determină 

să gândim în afara cutiei. Ei ne sunt 

prieteni cu adevărat, pentru că ei sunt 

cei în care putem cu ușurință să ne 

oglindim fix așa cum suntem. 

Ei bine, aceștia sunt mentorii. Iar rolul 

lor este să ne scoată din ale noastre. 

Să ne scoată din inerție, din cercuri 

vicioase, din indiferență. Să ne redea 

sensul credinței. Să ne dea un brânci 

către a face. Să ne sugereze o 

continuare atunci când ne pierdem 

determinarea. 

Și totuși, ne întrebăm de ce face 

mentorul, chiar dacă involuntar, acest 

efort? Are ceva mentorul de câștigat 

de pe urma asta? E mentoratul o 

simbioză? 

Mecanismul 

Ați văzut, probabil, că multe relații din 

natură se bazează pe ideea simplă de 

schimb. Ceea ce am eu și-mi 
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6 

 

prisosește îți trebuie ție, și invers – 

atunci hai să te ajut! 

Prin excelență, mentorul e un om care 

își cunoaște foarte bine sinele, fiecare 

pliu al sufletului propriu. Mintea-i e 

vie, voința călită și socotește drept în 

împrejurările vieții. Experiențele i-au 

îmbogățit caracterul. Atunci, ce-i mai 

trebuie, la ce-i mai folosește relația 

asta? Nu e mai confortabil să stea 

liniștit și să mediteze la ale lui? 

Spuneam mai devreme că mentorii ne 

scot din zona de confort. Dacă ei înșiși 

nu ne dau acest exemplu, atunci ce 

credibilitate se numește că mai au? Și 

iată că am ajuns o altă stare de fapt: 

mentorii funcționează doar prin 

puterea exemplului. Știu că ei au o 

responsabilitate foarte mare, pentru 

că ei formează. Ideile lor devin 

curente, iar acțiunile lor declanșează 

faptul de a face bine. Ei au stofă de 

lider. Și, chiar dacă stau ascunși în 

creieri de munți, influența lor asupra 

lumii este covârșitoare. 

Și, da, mentoratul îi îmbogățește. Și 

partea de îmbogățire e cu atât mai 

puțin despre averi, cu cât despre 

îmbogățirea cognitivă și emoțională. 

În plus, profesorul lasă prin 

intermediul activității sale o amprentă 

asupra generațiilor care îi urmează. Se 

creează astfel un lanț care străbate 

generații și perpetuează percepte de 

viață care îndeamnă la bine. Mai mult 

decât atât, paradigma funcționează și 

pe orizontală; binele se transmite 

contagios către ceilalți, iar societatea 

devine conștientă de potențialul pe 

care îl are pentru a face binele. 

Sună ciudat, dar cam așa stau 

lucrurile. Mentoratul e mai mult decât 

o relație formală și rece dintre 

profesor și ucenicul lui. 

Două inimi 

E un manual nescris de instrucțiuni pe 

care mentorul îl dă celor mentorați. Ba 

mai mult, manualul e scris de însăși 

ucenic – profesorul îl inspiră și îi dă 

uneltele necesare pentru ca el să-și 

dea seama exact de instrucțiunea 

următoare. Iar mentorul își finisează 

capacitățile și abilitățile în așa fel încât 

el însuși devine o „piatră din ce în ce 

mai netedă”. 

Așa că profesorul şi ucenicul îşi pun la 

bătaie minţile spre a învăţa şi sfârşesc 

prin a se completa. Ucenicul preia 

experienţa învăţătorului, iar dascălul 

îşi însuşeşte râvna şi entuziasmul 

tânărului. De-asta ne trebuie mentori. 

Și de-asta și ei au nevoie de noi. 

Editorial 
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Vom vorbi astăzi cu un mentor care călăuzește destinele învățământului 

preuniversitar din Caraș-Severin. Nicoleta Marcu este directoare a Casei Corpului 

Didactic Caraș-Severin. În activitatea sa didactică și în viața personală, se 

călăuzește după un dicton pe cât de simplu, pe atât de eficient: puterea 

exemplului. 

Care este rolul mentoratului în viața 

fiecăruia dintre noi? 

În ultimii ani, motivarea pentru cariera 

didactică a devenit o condiţie 

obligatorie nu doar pentru 

dezvoltarea sistemului de învăţământ 

ca atare, ci și  pentru însăşi evoluţia 

societăţii într-o direcţie pozitivă.  

Astfel, cadre didactice motivate 

înseamnă elevi motivaţi. Evident că 

reciproca la aceasta situație este 

îngrijorătoare: lipsa motivării cadrelor 

didactice poate conduce destul de 

uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la 

elevii cu care lucrează.  Mentorul 

didactic are un rol esențial în această 

direcție: a menține motivația 

debutanților pentru rămânerea și 

evoluția în învățământ, nu în altă 

parte. 

În viață, prin mentorat realmente poți 

afla câte ceva din „rețetele și secretele 

de succes” pe care le-a folosit 

modelul tău pentru a ajunge la un 

nivel superior, poți primi consiliere și 

Cătălina Dan 
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ajutor. Mentoratul însă nu e o 

activitate caritabilă.  

Ce câștigă mentorul? Prin lege poate 

fi remunerat, dar ceea ce cu siguranță 

îi rămâne, e satisfacția de a contribui 

la dezvoltarea cuiva. Mentorii sunt 

persoane care se află foarte sus în 

piramida lui Maslow, la nivelul de 

autodezvoltare, moralitate, 

creativitate, utilizarea potențialului 

creativ, autoîmplinire. 

Mentoratul este o parte importantă 

din viața fiecărui om, în sensul că 

fiecare om are, conștient sau neștiut, 

un mentor, sau este el însuși mentor 

pentru alții. Am dori, pentru început, 

să ne spuneți ce este, de fapt, 

mentoratul? 

Dacă vorbim la modul general, 

mentoratul trebuie înțeles ca o 

relație de sprijin și orientare în viață și 

carieră, în evoluția personală și 

profesională, în care, pe de o parte se 

află mentorul, definit în dicționar ca 

fiind „conducător spiritual, povățuitor, 

îndrumător, educator”, iar pe de altă 

parte – discipolul, cel care se 

formează lângă un model uman. 

Referindu-ne la învățământ, la 

educație, mentoratul prefigurează o 

nouă relație profesională între 

profesorul debutant / student /  

începător şi mentorul / maestrul / 

profesorul experimentat, care 

consiliază formarea continuă și 

dezvoltarea profesională a celui dintâi. 

Care au fost mentorii dvs? Cu alte 

cuvinte, care sunt persoanele care v-

au influențat în carieră și în viața 

personală? 

Încă din primii ani de grădiniță avem 

în fața noastră modele. În goana după 

o şcoală mai bună, părinţii caută, de 

fapt, profesori-mentori, ei stau la cozi 

la înscriere la şcoli cu renume, doar 

pentru că acolo predau oameni pe 

care îi doresc ca îndrumători pentru 

copiii lor. Resursa umană este de fapt 

principalul factor care aduce o școală 

în fruntea unor clasamente. 

Din acest punct de vedere, am avut 

noroc de un învățător deosebit la 

școala din Anina, domnul Iosif Goșa, 

care mi-a imprimat o veritabilă 

disciplină și organizare a învățării, a 

vieții, și – esențial – interesul imens 

pentru cărți și lectură. Apoi, 

profesoara de limba română din 

gimnaziu, doamna Ana  Nițoiu, care a 

construit frumos mai departe 

pasiunea pentru cuvântul citit și scris 

și, împreună, am reușit să aducem 

Interviu 
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pentru prima dată în micuțul oraș 

minier un premiu special de la o 

olimpiadă națională, în clasa a VIII-a.  

În liceul pedagogic de la Caransebeș, 

directoarea școlii și profesoara 

noastră de istorie mi-a transmis, 

cumva, modul în care trebuie să te 

prezinți în fața clasei: impecabil 

pregătit științific și metodic, dar cu o 

disponibilitate imensă pentru a 

asculta și înțelege fiecare elev de 

acolo. 

În viața personală, mama mea – 

dascăl pensionar acum – este un 

veritabil model.  Ceea ce încă mai am 

de învățat de la ea este un soi de 

putere și răbdarea infinită atunci când 

e vorba de familie, de copiii proprii, 

calmul și tăria de a face față la orice, 

pentru ca celor dragi să le fie bine. 

În general admir oamenii care 

gândesc, cum spun eu, cu mintea 

coborâtă în inimă. Întotdeauna așa am 

încercat să mă dezvolt și să aplic acest 

crez al meu, atât la catedră, ca 

învățătoare timp de 25 de ani, cât și în 

calitate de manager, dar și în viața de 

toate zilele. 

Care credeți că sunt calitățile pe care 

trebuie să le îndeplinească un 

mentor? Există o abilitate definitorie 

a acestuia?  

Denumirea de mentor provine de la 

un personaj mitologic, bătrânul şi 

înţeleptul prieten și sfătuitor al lui 

Ulise și, totodată, profesorul lui 

Telemah, fiul acestuia. Sub 

îndrumarea lui, Telemah devine un 

conducător iubit şi eficient. Astăzi, 

termenul este folosit pentru a numi 

un prieten şi un model, în acelaşi 

timp, un sfătuitor - consilier, o 

persoană care oferă suport, în moduri 

diferite, pentru a atinge obiectivele 

propuse.  

Mentorul din învățământ îl ajută pe 

profesorul debutant să-şi dezvolte 

calităţile de care are nevoie pentru 

scopurile profesionale propuse, în 

primul rând prin modelul personal. 

Generic vorbind, aceste calități sunt: 

înţelepciunea (înseamnă să înveţe 

cum lucrează sistemul), analiza (să 

înţeleagă consecinţele deciziilor şi 

acţiunilor sale), flexibilitatea (îl învaţă 

pe tânăr să înveţe din greşeli, să se 

reconsidere cu încredere, putere şi 

determinare) şi independenţa (tânărul 

este pregătit pentru schimbare, gata 

să-şi asume riscurile). Mentorul te 

poate ajuta în multe feluri: din vasta 

lui experienţă să nu faci anumite 
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greşeli pe care poate el le-a făcut; să 

îţi defineşti scopurile principale în 

carieră; să îţi descoperi punctele slabe 

şi punctele tari; te motivează; este 

onest, obiectiv și critic – dacă este 

cazul. Definitorii ar putea fi 

considerate generozitatea – cu 

referire la împărtășirea propriei 

experiențe - și creativitatea – cu 

referire la alegerea acelor 

situații/experiențe noi de 

învățare/experimentare, care dezvoltă 

plenar cariera discipolului. 

Ce mentori își pot alege tinerii, elevi 

sau studenți, din zilele noastre? 

Mentorii mei și, probabil, ai generației 

mele, sunt, în principal, dascăli, 

oamenii cu care interacționam zilnic, 

care ne învățau. Aveam foarte des o 

carte în mână și ne raportam și la 

modele din lecturile noastre. 

Astăzi, însă, trăind într-o eră 

informațională și digitală, cu o 

răsturnare a valorilor sociale, lucrurile 

stau altfel. Nu întotdeauna școala 

răspunde nevoilor și dorințelor 

copiilor noștri, iar în aceste cazuri și 

modelele lor în viață vor fi din alte 

domenii. 

Din păcate, foarte mulți tineri își aleg 

modele din categoria celor 

promovate de mass-media, intens, 

dar nefast pentru educarea tinerei 

generații: oameni care dobândesc 

bunuri materiale foarte repede și ușor, 

fără studiu aprofundat, fără muncă 

susținută. 

Vorbeam despre devalorizarea 

educației în primul număr al revistei. 

Pare că acest fenomen este unul mult 

mai generalizat. Ce se poate face? 

Menirea școlii și a familiei este de a 

apropia copiii și tinerii de adevăratele 

valori umane, de a aduce în fața lor 

personalități care au reușit prin 

învățătură, de a-i apropia de cartea 

scrisă și de artă, de a le oferi 

alternative interesante, educative de 

petrecere a timpului liber. 

Am vorbit despre tineri, însă și 

modelele au mentorii lor. Care sunt 

persoanele care se pot constitui în 

mentori pentru profesorii zilelor 

noastre? 

Pentru profesorii debutanți există cu 

siguranță în fiecare școală dascălii cu 

experiență, a căror carieră a evoluat 

odată cu școala, care pot fi mentorii 

direcți. De asemenea, cu accesul 

practic nelimitat la informație, poți 

găsi un mentor într-un profesor de 

succes, chiar premiat, din altă școală, 
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din altă țară. Comunicarea nu mai are 

bariere nici logistice, nici lingvistice, 

deci, în funcție de disponibilitatea 

fiecăruia, experiența se poate 

împărtăși și „indirect”. O oportunitate 

este și multitudinea de proiecte, prin 

care se pot finanța mobilități 

individuale/de echipă, în urma cărora 

un mare impact are stabilirea unor 

colaborări între cadre didactice. 

În ce condiții un profesor devine 

mentor pentru învățăceii săi, fie ei 

elevi, studenți sau adulți? 

Cadrul legal la acest moment 

conturează o relație de îndrumare-

mentorat doar între profesori și 

studenți practicanți, iar acest lucru se 

întâmplă în unități școlare care au 

parteneriat de practică pedagogică cu 

universitățile. 

În martie 2012 s-a realizat la nivel 

național, la apelul Ministerului 

Educației, o selecție în urma căreia, 

prin parcurgerea anumitor etape 

impuse (depunerea/evaluare la ISJ  a 

unui portofoliu profesional; susținerea 

unei lecții deschise; asistarea/analiza 

unei lecții susținute de un cadru 

didactic) s-a constituit corpul național 

al mentorilor din învățământ. Aceștia, 

însă, nu au derulat activități.  

Instituirea funcţiei tutoriale/de mentor 

ca sprijin în inserţia socio-profesională 

a debutanţilor este clar o nevoie 

identificată la nivelul învățământului 

preuniversitar. Astfel, aceste atribuții 

de îndrumare sunt preluate de 

profesori metodiști ISJ sau chiar de 

cadre didactice cu expertiză și 

experiență din școli, în mod tacit. 

Una din funcțiile activității dvs în 

calitate de director al CCD Caraș-

Severin este aceea de mentorat în 

educație. Care sunt, mai concret, 

activitățile pe care le realizați în 

cadrul instituției pentru a dezvolta 

învățământul? 

Formarea continuă este esențială în 

evoluția în cariera didactică. Deviza 

CCD Caraș-Severin este FORMARE-

DEZVOLTARE-PERFORMANȚĂ, iar 

motto-ul nostru l-am preluat din 

cuvintele lui Constantin Noica: „O 

școală în care profesorul nu învață și 

el, e o absurditate”.  

Ce urmărim noi la CCD? 

Profesionalizarea carierei didactice 

prin realizarea de programe specifice. 

Cum realizăm acest obiectiv? Prin 

organizarea activităţilor de formare 

continuă şi a activităţilor cu caracter 

ştiinţific, metodic şi cultural pentru 
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personalul din învăţământul 

preuniversitar. Având în vedere faptul 

că Legea învățământului prevede ca 

fiecare cadru didactic să urmeze un 

anumit set de cursuri în vederea 

obțineri de credite transferabile, 

considerăm că ele trebuie astfel 

proiectate și organizate încât să aibă 

un impact semnificativ asupra carierei. 

De aceea, cursurile noastre de 

formare sunt interactive și structurate 

pe necesitățile cursanților, ating atât 

partea practică cât și partea teoretică 

a problemelor vizate. Oferta de 

formare este diversificată, cele mai 

multe cursuri fiind destinate 

personalului didactic din școli, 

evident, dar și cu programe având ca 

grup țintă personalul didactic auxiliar 

sau personalul didactic din cluburi 

sportive și Palatul Copiilor. Avem un 

calendar bogat și diversificat al 

activităților metodico-științifice și 

cultural-artistice, foarte multe 

derulate în parteneriat cu instituții din 

comunitate și chiar externe. 

Prin tot ceea ce facem ne dorim și 

urmărim reconsiderarea statutului 

social al profesorului în societatea 

românească, și anume, de expert în 

ceea ce privește actul educațional în 

școală,  precum și promovarea 

imaginii școlii și dascălului din Caraș-

Severin, din România. 

Pentru final, am dori să ne 

transmiteți un îndemn frumos și, 

astfel, să deveniți, pentru un 

moment, mentor al cititorilor noștri. 

A fi dascăl este o profesie și o 

vocație… Fără dascăli nu avem 

doctori, artiști sau conducători. Dar 

este și o răspundere imensă pentru 

fiecare oră a fiecărui elev. O decizie a 

noastră poate influența pe termen 

lung un destin. Dacă ne amintim cine 

a fost primul om numit învățător, vom 

înțelege minunata misiune pe care 

ne-o asumăm zi de zi educând copii 

sau pregătind pe cei care îi educă. Vă 

doresc, dragi colegi, să găsiți împlinire 

deplină în această profesie, iar cu 

fiecare generație pe care o preluați, să 

vă întineriți de fapt, spiritul! Citatul 

care se potrivește temei noastre de 

discuție – mentoratul –, dar și 

educației, în general, și afirm asta ca 

dascăl și ca mamă a unui tânăr de 21 

de ani și o adolescentă de 16 ani, 

este:  

Puterea exemplului nu este doar o 

metodă de educație, ci este singura 

metodă (G. G. Jung). 
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DESPRE MENTORI ȘI MODELE 

   

Înțelesul cel mai simplu purtat de termenul „mentorat”, este acela de „activitate 

întreprinsă de către mentor, acțiune a mentorului”. Dar care este conotația lui 

„mentor”? Ea ne este oferită chiar de către Dicționarul explicativ al limbii române, 

ce spune că mentorul este conducătorul spiritual, povățuitorul, îndrumătorul, 

perceptorul, educatorul. Așadar, nu oricine se poate numi sau este socotit mentor. 

Având în vedere faptul că mentorul se 

ocupă de latura spirituală, 

comportamentală și atitudinală a 

existenței și a personalității umane, el 

trebuie să fie un model. De fapt, cele 

două noțiuni, de mentor și model 

sunt considerate chiar sinonime, dacă 

stăm să analizăm substratul lor și 

implicațiile pe care  le provoacă 

asupra celor cu care iau contact 

Valeriu Alexe 
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direct, de cele mai multe ori. Mentorul 

întotdeauna va trebui să fie un 

exemplu în cheie pozitivă pentru toți 

care se află sub influența lui, pe care 

dorește să îi cizeleze, adoptând 

tehnica dialogului, a sfatului, oferit 

doar dacă empatia dintre el și 

persoana în cauză există; astfel, 

garantat va fi și eșecul legăturii dintre 

mentor și elevul său, înțelegând prin 

elev, nu doar școlarul, ci orice individ 

ce are nevoie să fie învățat, povățuit, 

îndreptat pe calea cea bună a vieții, 

pe o cale a dreptății, a corectitudinii, a 

bunelor practici, a înțelegerii între 

semeni, a promovării valorilor și a 

evitării mediocrității. 

Dar care sunt, în fond, aptitudinile de 

care un mentor se servește, pe 

parcursul activității sale de mentorat? 

Mentoratul nu se rezumă doar la 

îndrumare și spirijin, ci este mult mai 

complex, implicând, printre altele, și 

capacitatea de a fi un excelent 

ascultător și un excelent consilier pe 

probleme dintre cele mai variate și 

inedite. Întrebarea care ne vine în 

minte în acest punct este simplă și 

sugestivă: De ce? De ce să fii un bun 

ascultător? Pentru că doar cineva 

capabil să stea așezat în fața unui om 

sau  vorbindu-i  de la distanță (prin 

telefon, pe internet) posedă calitatea 

de a percepe așa cum trebuie 

problemele, frământările, neliniștile, 

temerile celui ce i se adresează. Întâi, 

vorbim despre ascultare. Ascultarea 

reprezintă prima etapă a acțiunii de 

mentorat. Ulterior, se manifestă 

analiza, trecerea prin filtrul interior al 

mentorului, pentru ca, în cele din 

urmă, să ajungă să ofere un răspuns 

îndelung așteptat. 

Mentorul nu trebuie să se ocupe 

neapărat de dezvoltarea spirituală a 

unei persoane, ci există mentori 

capabili de a te ghida în carieră. El 

este astfel o persoană cu experiență 

în domeniul în care profesează, 

același domeniu față de care o terță 

persoană manifestă interes. Așadar, 

mentorul devine un ghid, un trainer, 

un deschizător de uși și de cale. 

Mentorul se va implica într-o astfel de 

acțiune doar dacă simte că poate 

ajuta, că poate oferi tot sprijinul de 

care persoana ce îl alege ca mentor 

are nevoie. Munca sa este una 

dezinteresată, singura sa recompensă 

fiind reprezentată de recunoștința 

profundă ce ar trebui să se resfrângă 

asupra sa. Dezvoltarea este una 

multilaterală, atât pe plan profesional, 

al avansării pe treptele carierei, cât și 

pe plan sufletesc și spiritual, întrucât, 

analizând activitatea mentorului, ni se 

Tineri frumoși 
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întrezărește posibilitatea de a vedea o 

muncă neplătită, făcută din proprie 

inițativă, dovadă a dorinței de a ajuta 

și a îndruma o persoană străină.  

Mentorul nu este însă un clarvăzător. 

El trebuie să știe exact ceea ce 

persoana care apelează la ajutorul lui 

își dorește, trebuie să fie informat 

asupra abilităților pe care aceasta le 

posedă, asupra pasiunilor sale, asupra 

a ceea ce el se vede peste un anumit 

număr de ani. În funcție de toate cele 

expuse anterior, mentorul își trasează 

propriile linii de acțiune, știe la ce plan 

va recurge, astfel încât ghidajul lui să 

aducă rezultatele scontate. 

Obiectivele se cer și ele a fi clar 

stabilite și analizate de către mentor și 

persoana îndrumată. Mentorul va fi 

cel care va  stabili așteptările, iar în 

funcție de ele și programul de 

mentorat.  

Mentorii se găsesc pretutindeni: la 

locul de muncă, în cadrul grupului de 

prieteni, în reteaua de profesioniști pe 

care o persoană o cunoaște, în 

persoana profesorilor pe care cine i-a 

avut sau încă îi mai are, printre 

membrii familiei. Nu este important în 

care dintre aceste categorii se înscrie, 

ci important este ca persoana ce îl 

alege drept mentorul său să îl admire 

cu adevărat, să-i admire 

personalitatea, dar și realizările. 

Mentorul trebuie să fi ajuns măcar 

acolo unde cel supus mentoratului 

visează să ajungă, dacă nu chiar a 

depășit acest prag.  Modalitatea prin 

care o persoană ajunge să aibă un 

mentor este extrem de simplă. După 

ce ea supune analizei realizările 

persoanei pe care o admiră, o singură 

întrebare este suficientă pentru ca ea 

să îi devină mentor și să-i dedice din 

timpul lui, pentru a o sprijini în 

dezvoltarea sa profesională, personală 

și spirituală. Dialogul dintre mentor și 

persoana care are nevoie de ajutor 

poate începe, în primul rând, prin a 

discuta despre persoana mentorului, 

despre cum a ajuns el în poziția 

actuală, fără a neglija  etapele 

parcursului său profesional și a se 

informa despre sacrificiile pe care le-a 

făcut față de el sau față de familie.  

Mentoratul se transformă, deci, într-o 

activitate complexă, ce ține nu numai 

de o pregătire aproape desăvârșită în 

profesia exercitată, ci ține de formația 

de om, prin ilustrarea de calități 

precum altruismul, bunătatea, 

spiritualitatea, buna creștere, dorința 

de a face bine fără a primi în schimb 

nimic altceva decât recunoștință.

Tineri frumoși 
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MENTORATUL ÎN CIFRE 

Mentoratul este un arbore – rădăcina este experiența mentorului, tulpina este 

entuziasmul celui mentorat, ramurile sunt efectele mentoratului asupra celor 

implicați. S-au făcut diverse studii asupra mentoratului, pentru a cuantifica 

efectele acestuia – să vedem ceea ce s-a descoperit din punct de vedere 

științific. 
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 Kennelly & Monrad, 2007, Thurlow, Sinclair & Johnson, 2002, The Mentoring Effect, 2014, Mentoring: At the crossroads of education, 

business and community, 2015  
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MENTORII COLECTIVI AI ROMÂNIEI – MENTORI DE 

IERI, DE AZI, DE MÂINE 

  

Societatea românească a ajuns să fie dominată de neîncredere. Asta, în primul 

rând, datorită unei generalizări care erodează din plin credința în ceilalți. 

Destabilizarea acestei neîncrederi se aplică și asupra trecutului. Astfel că, la nivel 

de colectivitate, nu prea putem să ne lăudăm cu o memorie extraordinară: 

ajungem să uităm de evenimente și personalități de la care avem ce să învățăm. 

Iar uitarea ne e adusă aminte de ciclicitatea istoriei: periodic, lucrurile tind să 

evolueze spre un tipar. Aceste uitări ne pot fi însă readuse aminte de personalități 

care au pus temelie societății, așa cum o cunoaștem noi azi. Oameni care, din 

perspective educaționale, politice, științifice, culturale sau religioase, au pus 

început bun unor lucruri de maximă necesitate pentru dezvoltarea societății 

românești. Ei sunt mentorii de ieri. 

Pe de altă parte, Ministerul Educației a avut frumoasa inițiativă, în anul 2011, de a 

crea un Corp Național de Profesori Mentori – un nucleu de profesori care să 

atragă atenția asupra beneficiilor mentoratului strategic în învățământ și care să 

fie mentori ai profesorilor din învățământul preuniversitar românesc. Numai că și 

aici, plaga uitării s-a întins asupra întregii inițiative. Legea a fost dată, mentorii au 

început să se înscrie și... cam atât. De-atunci, nu s-a auzit de ei, nicio informație la 

nivel național. Ei sunt, însă mentorii de azi. 

Sistemul educațional e într-un proces de transformare. Copiii noștri sunt și ei 

diferiți față de cum eram noi la școală: mai dezghețați, mai receptivi la tehnologie 

și mai curioși. De ei vor depinde multe situații și de ei vom depinde și noi, atunci 

când vor avea frâiele acestei țări. Ei sunt mentorii de mâine. 

Avem o memorie de reamintit și o încredere de restabilit și o generație de crescut. 

Cum facem? 

Nicolae Bold 

Dezbatere 
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Introducere 

Oamenii de azi au o aplecare 

neobișnuită către uitare. Uitarea cea 

ne-bună, însă, cea de care avem cea 

mai puțină nevoie. Ne-uitarea care 

echivalează cu ne-iertarea nu e un 

fenomen al zilelor noastre. Asta se 

întâmplă din cauza diverșilor factori, 

mai umani sau care țin de latura 

subiectivă / emoțională a lucrurilor. Și 

aici nu vorbim neapărat de 

circumstanțele geografice – nu e un 

fenomen exclusiv românesc, pentru că 

lumea în întregul ei tinde să se 

schimbe. 

Acest fenomen de uitare se răsfrânge 

asupra oamenilor din câteva motive 

simple. Poate cel mai evident dintre 

ele este suprastimularea: uităm de 

trecut prin faptul că ne înconjurăm 

(voit sau nu) cu stimuli din exterior, 

care ne satisfac nevoi mai mult sau 

mai puțin necesare. Problema este fie 

multitudinea acestor stimuli, fie 

intensitatea lor extremă, care ne duc 

către o alterare a memoriei colective. 

Fenomenul e vizibil, la o scară mai 

mică, dar cu manifestări ușor diferite, 

la nivelul copiilor de școală: sunt 

bombardați cu o multitudine de 

informații, cu o pleiadă întreagă de 

cursuri și activități extrașcolare, după 

care vedem că școala nu îi mai atrage, 

ba chiar tind să perceapă o repulsie 

față de mersul la școală. 

Uitarea este dublată, în zilele noastre 

și de un fenomen generalizat de 

neîncredere și indiferență. Această 

lipsă de credință are cauze destul de 

clare care țin de istoria vremurilor. 

Și uitarea, e totuși, naturală și în multe 

cazuri benefică. E un mecansim care 

protejează mintea de supraîncărcare 

și evită unele frustrări sau probleme 

de ordin psihologic. E necesară, cu 

alte cuvinte. Vorbim însă aici de o 

amnezie colectivă. De faptul că uităm 

niște experiențe și niște personalități 

ale căror exemple ne pot ajuta să 

trecem peste anumite situații-limită 

sau să luăm decizii în momente-cheie. 

Avem nevoie, deci, de mentori. De 

persoane care să ne dea acest impuls 

colectiv de alegere a deciziilor cele 

mai benefice pentru binele comun. 

Mentori neuitați 

Avem o istorie a neamului care ne 

obligă să ne amintim. Trebuie să 

ținem cont de ei și să avem un 

respect, indiferent că susținem 

acțiunile lor sau nu prea suntem de 

acord cu ceea ce au făcut. 
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Sunt oameni care au reușit să 

performeze în domeniul în care au 

lucrat și care au pus bazele unor 

mișcări de fapt în domenii-cheie ale 

evoluției societății românești. În 

politică, perioada interbelică și chiar 

secolele dinainte au reprezentat un 

timp de aur – am avut reprezentați de 

seamă, care cu responsabilitate, 

diplomație și tact, au făcut tot ce a 

ținut de ei să dezvolte clasa politică 

din România și reprezentarea sa în 

afara țării. Știința a dat oameni care 

au inspirat din plin oameni și care au 

stat la baza unor descoperiri esențiale 

pentru progresul tehnologic. În plan 

cultural, academicieni, actori, 

cântăreți, filosofi și mulți alții au 

luminat calea unui spirit românesc în 

formare. Sihaștrii și monahii, ca și 

oamenii simpli care au mărturisit 

credința și au fost călăuze ale 

poporului în vremuri de restriște. 

Educația a beneficiat de oameni care 

au știut ce să facă, de pedagogi în 

sensul real. 

Ei sunt mulți. Atât de mulți, încât 

enumerarea lor ne-ar lua câteva 

volume comparabile cu DEX-ul. Nu 

mai spunem de faptul că menționarea 

singulară a două sau trei exemple ar fi 
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nedreaptă în contextul neamintirii 

celorlalte. Recurgem astfel, la 

memoria colectivă. 

Să ne amintim și de cei care au 

înfruntat închisorile comuniste. Să ne 

amintim și de oamenii simpli ai 

Revoluției din ’89, care au strigat 

eliberați de frică „Vom muri și vom fi 

liberi!”, să le respectăm decizia și să 

ne gândim că au făcut-o nu atât 

pentru ei, cât pentru generațiile de 

după ei. 

Adăugăm aici personalități din afara 

țării noastre, români sau străini, care 

prin bunătatea lor și prin inteligență 

au adus bine omenirii. 

Iată că de modele nu ducem lipsă. 

Restructurarea memoriei colective e 

mult mai ușoară decât reamintirea de 

fapte din memoria individuală, pentru 

că se vor găsi în mod sigur persoane 

în comunitate prin care efortul 

înaintașilor nu este uitat. 

Iar soluția pentru ieșirea din situațiile-

limită în care ne găsim este simplă. 

Insiprându-ne din soluțiile pe care le-

au găsit cei dinaintea noastră, putem 

rezolva probleme din cadrul societății 

noastre. 

Mentorii oficiali în educație 

Ministerul Educației a avut, în jurul 

anului 2011, o inițiativă extrem de 

interesantă. Așa cum spuneam în 

introducere, a fost creat un Corp 

Național pentru Profesori Mentori, 

care să pregătească și să inspire 

profesorii din învățământul 

preuniversitar. Metodologia oficială 

descrie pe scurt condiția  profesorului 

mentor: „Profesorul mentor 

instruieşte şi formează prin exemplul 

personal: (a) este un model 

profesional prin cunoştinţele ştiinţifice 

şi de specialitate; (b) este un model 

comportamental prin ţinuta, 

atitudinea generală, conduita, 

modalitatea de a se exprima,  

punctualitatea şi respectul pentru 

valori; (c) are exigenţele realiste şi 

bine fondate”. 

Pe lângă evidentul beneficiu pe care îl 

aduc, să nu uităm faptul că activitatea 

acestor mentori era și una materială, 

oricât ar fi cuantumul ei, ca semn de 

mulțumire pentru ceea ce ei 

realizează. Astfel, s-au instituit aceste 

corpuri de mentori, la nivelul 

inspectoratelor școlare județene, însă 

rezultatele activităților acestor corpuri 

fie nu au fost diseminate, fie nu au 

fost realizate. Ceea ce este un lucru 

demn de subliniat, deoarece o astfel 

de inițiativă este foarte importantă în 
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contextul unui sistem de educație în 

profundă schimbare. 

Ceea ce înseamnă că lucrurile trebuie 

să reintre pe făgașul normal. Pentru 

că selecția unor astfel de oameni care 

au capacitatea de a prelua frâiele 

îmbogățirii mentale a celor care ne 

educă copiii este extrem de propice în 

cadrul acestui sistem educațional din 

care trebuie să rezulte caractere 

profunde și specialiști de anvergură. 

Viitorii mentori 

Mentorii de azi și de ieri ne inspiră. Ne 

inspiră la formarea noastră personală. 

Ei sunt mai mult decât figuri prăfuite 

din cărțile din bibliotecă, oameni 

mărginași ai unor orășele gri de 

provincie sau nume de autori scrise 

pe coperți de cărți uitate. De-asta, 

copiii noștri trebuie să audă de aceste 

modele și să le asculte principiile de 

viață. De altfel, ei trebuie să 

beneficieze de adevărați pedagogi, 

pregătiți cu mult profesionalism de 

mentorii generației noastre. De-asta, 

atât mentorii apropiați de suflet, dar și 

cei apropiați cronologic de noi, cei 

oficiali, trebuie să stea la baza 

dezvoltării personale a elevilor școlii 

noastre. 

Asta pentru că pruncii noștri de azi 

vor fi modelele noastre de mâine. Ei 

vor duce numele României în lume, ei 

ne vor ajuta să trecem prin 

momentele-cheie. De-asta, ei trebuie 

să fie caractere puternice, nu numai 

referitoare la forță, ci și la sensibilitate. 

Lor le inspirăm curajul de a avea 

opinii proprii și de a le argumenta, 

profesionalismul dovedit cu tact, 

iertarea venită din adâncul inimii, 

blândețea care vindecă inimi rănite, 

răbdarea care ascunde respect, 

comuniunea în simțiri, simplitatea 

plină de eficiență, iubirea care naște 

iubire. Născuți din caractere 

puternice, memoria lor colectivă va 

omagia înaintașii.  Și le inspirăm 

aceste lucruri prin mentorii de ieri și 

de azi – profesori, părinți, oameni 

simpli. 

Am putea spune că suntem într-un 

moment-cheie al societății. Soluțiile 

de rezolvare ale acestui moment sunt 

în memoria noastră colectivă și în 

modul în care ne vom crește viitorul.  

 

„Unii oameni sunt ca aurul. Neavând valoare de întrebuințare, ajung însemne 

ale valorii.” 

Valeriu Butulescu 
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Gheorghe Vadana: „Niciodată nu se abandonează 

lupta, ci se desăvârșește prin exemplu personal” 

   

Arta e un domeniu în care mentoratul este crucial. Fără mentori în artă, chiar și cu 

un talent de geniu, există riscul apariției supra-entuziasmului sau al delăsării. 

Unul dintre acești mentori este Gheorghe Vadana. Nenea Puiu, cum îl alintă 

cunoscuții, e un monument în materie de artă. La cei 84 de ani ai săi, de 

entuziasmul de care dă dovadă ar fi invidios chiar și un tânăr aflat la început de 

carieră. 

Cătălina Dan 
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Sunteți recunoscut ca un factor de 

echilibru în peisajul românesc al 

artelor plastice. Povestiți-ne despre 

începuturile dvs în pictură și despre 

modul în care ați ajuns să îndrăgiți 

această preocupare. 

Arta plastică este în esența sa un 

limbaj de comunicare, este primul 

contact între om și natură, este un 

mod de trăire și de acceptare a 

realităților transformate și realcătuite 

după imaginația și raționamentul 

individului. 

În artă există echilibru și nu putem să 

creem noi altul, doar să-l înțelegem și 

să-l reprezentăm prin propriile 

posibilități artistico-plastice, ajutându-

ne de figurile de stil. 

În ceea ce mă privește, cu greu am 

reușit să mă desprind de metodele de 

exprimare a marilor titani și să devin 

personal în modalitățile de a alcătui o 

comunicare artistică printr-un tablou. 

Artiștii sunt orgolioși și plini de 

vanitate. Ei nu acceptă protecții și nici 

comenzi cu obligativitate. Cei care se 

supun unor reguli politice sau socio-

culturale cu obligativitate trădează 

crezul artistic. Este foarte mult de 

vorbit despre această breaslă și în 

general despre individ. S-au scris și se 

definesc multe adevăruri în această 

meserie, dar despre asta sunt multe 

studii și tratate scrise de specialiști și 

critici de artă. 

Dacă doriți să vă povestesc despre 

mine și începuturile mele în pictură, 

am multe lucruri de spus, dar cred că 

nu sunt unice și nu sunt unic ca artist 

plastic. Am început să desenez de 

când eram copil și nu știam să scriu. 

Aveam ceva de comunicat și o făceam 

printr-o joacă grafică. 

Tătăica, cum îi spuneam lui tata, mă 

îndemna să desenez. Mi-a adus prima 

dată trei culori (roșu, albastru și 

verde). Erau niște creioane pe care le 

foloseau la primărie pentru anumite 

corecții la contabilitate. Nu știam să 

mânuiesc aceste instrumente și le 

foloseam la întâmplare.  

Reportaj 
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Mai târziu, când am mers la școală, în 

cursul primar, am început să înțeleg 

ceva din regulile desenului.  Când am 

început să desenăm în cadrul orei de 

desen, mi-am dat seama că pot mai 

mult decât era sarcina didactică la oră. 

La începutul orei, când trebuia să ne 

arate cum se desenează un măr sau să 

reprezinte un copac, o casă, un obiect 

uzual, învățătoarea noastră mă punea 

mă scotea la tablă să le arăt și 

colegilor. Le desenam cu multă 

ușurință fără ca să-mi dau seama. 

La liceu, profesorul de desen m-a ales 

să fac parte din cercul de desen pe 

care-l urmam cu multă plăcere, iar 

desenele mele erau selectate pentru 

expoziția de desen la sfârșit de an 

școlar. 

Am terminat școala pedagogică cu 

profil de învățător. Pentru merite 

deosebite, comisia guvernamentală 

pentru învățământul superior mi-a dat 

aprobare să particip la învățământul 

superior, Academia de Belle Arte, și 

așa am devenit profesor de desen. 

Ați împletit, astfel, mentoratul cu 

pasiunea dvs pentru artă și ați fost, 

într-o anumită proporție, recunoscut 

pentru talentul deosebit. Cum a 

continuat acest parcurs? 

Viața complicată pe care am dus-o nu 

mi-a dat răgaz să mă ocup strict de 

meseria de profesor, căci m-a purtat 

prin mai multe experiențe. Dar mi-am 

dat seama că realizările cele mai mari 

nu le pot avea în alte domenii și am 

revenit la meseria de profesor de 

desen, unde m-am desăvârșit și am 

reușit să-mi fac un destin prevăzut 

încă din copilărie. 

 În acest moment, ce vă motivează să 

vă continuați cu succes activitatea? Cu 

alte cuvinte, care este sursa inspirației 

dvs? 

Perfecțiunea didactică și cea 

profesională din afara școlii, în cadrul 

Cenaclului profesorilor de desen, mi-a 

prilejuit ocazia de a cunoaște colegii 

de breaslă pentru care am devenit 

lider ca inspector de specialitate pe 

județul Neamț, metodist pentru 

cadrele didactice (învățători-

educatori) în cunoașterea limbajului 

artistic-plastic și metodologia predării 

desenului la grădinițele și clasele I-IV. 

Prin eforturi susținute, fiind ajutat de 

cadre competente de la Școala 

elementară de arte din Piatra Neamț, 

am înființat Liceul de Arte Piatra 

Neamț, liceu care trăiește și astăzi și 

are rezultate meritorii în instruirea 

elevilor dotați la muzică și desen. 

Reportaj 
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Aceste împliniri în cariera mea 

didactică și artistică m-au obligat să-

mi folosesc experiența în toată 

activitatea ce a urmat. Mi-am ajutat 

colegii și i-am încurajat să nu 

abandoneze în perioadele grele prin 

care a trecut învățământul românesc. 

Am folosit în 

toată 

activitatea mea 

rezultatele 

bune ale 

colectivului 

colegilor, am 

apreciat 

colegialitatea și 

prietenia 

tuturor celor 

care s-au 

apropiat de 

mine și am 

mers pas cu 

pas spre 

împlinirea unor 

vise pe care le-

am împlinit de-

abia după 

evenimentele din 1989. 

Prin arta pe care o creați, vă implicați 

activ în viața comunității. Cum vedeți 

această schimbare în bine a 

comunității prin artă? 

De la bun început am participat  cu 

lucrări tematice la solicitarea Primăriei 

și a Consiliului Județean și cu expoziții 

personale și de grup la Clubul 

Pensionarilor și Fundația de Îngrijiri 

Comunitare „Crizantema”, cu ocazia 

unor simpozioane și sărbători 

destinate celor 

bolnavi și lipsiți 

de posibilități 

materiale prin 

vânzarea de 

lucrări pentru 

fonduri 

umanitare. 

Tinerii sunt cei 

care ne dau 

curajul să 

mergem mai 

departe. 

Activitatea dvs 

de mentorat 

este, într-

adevăr, una 

foarte 

valoroasă, pe 

lângă exersarea talentului acționând și 

în direcția dezvoltării comunității. 

Astfel, care sunt proiectele actuale în 

care sunteți implicat? 

Am reușit să intrăm în U.A.P. (n.r. 

Uniunea Artiștilor Plastici) și să creăm 
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o filială U.A.P. Neamț de calitate și 

tânără. Toate aceste realizări mă 

motivează să lucrez în continuare cu 

dragoste și multă pasiune.  În paralel 

cu activitatea didactică am avut o 

bogată activitate artistică-plastică. Am 

activat și activez în cadrul filialei U.A.P. 

Neamț cu participări la expozițiile de 

grup, bienale, expoziții omagiale, 

tabere de creații, dezbateri despre 

arte. 

În afară de acestea, în fiecare an, la 

început de an, în februarie organizez 

expoziția județeană personală, fiind 

acum la a 31-a expoziție personală. 

Am și expoziții în străinătate: 

Strasbourg, Hamburg, Chișinău și cu 

lucrări personale în America, Canada, 

Turcia, Grecia, Italia, Australia, Belgia, 

Olanda, Anglia, Israel, Japonia. 

 O activitate care merită cu prisosință 

să fie făcută cunoscută. Cum receptați 

viziunea generațiilor tinere asupra 

artei, în general, și a picturii, în 

particular? 

La expozițiile pe care le deschidem ca 

program  sau cele planificate 
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personale, din ce în ce mai mult 

tineret frecventează și participă cu 

mult interes la vernisaje, prin întrebări 

și doresc să devină proprietarii unor 

lucrări de artă. Prin valențele sale, 

pictura a devenit un factor de 

echilibru și purificator de 

comportamente inadecvate societății. 

De ce credeți că tinerilor le este atât de 

greu să-și aleagă mentorii? 

Crearea de convingeri în educația 

artistică-plastică este unul din cele 

mai grele lucruri și aceasta se 

realizează numai pe latura formativă 

de către mentor. De aceea pentru 

tineri mentorul trebuie să fie 

desăvârșit în actualitatea profesională, 

morală și să dea dovadă de iubire și 

multă tenacitate în desăvârșirea 

actului artistic. Niciodată nu se 

abandonează lupta, ci se desăvârșește 

prin exemplu personal. 

Reprezentați un adevărat mentor 

pentru tineri. Care credeți că este 

esența mentoratului, a relației dintre 

profesor și ucenic? Ce importanță 

credeți că are mentoratul în viața 

fiecăruia? 

În general vorbind, ca mentor a 

activității artistico-plastice din cadrul 

școlilor și din cele sociale am căutat să 

fie o reciprocitate de idei și fapte, de 

însușiri a unor principii și deprinderi și 

de stabilirea rolului și locului 

desenului și a tuturor activităților 

plastice în conduita și comportarea 

formativă a omului civilizat și integrat 

social.  

 

Acţiunea înseamnă schimbare. 

Schimbarea înseamnă succes. 

Succesul înseamnă valoare. 

Valoarea înseamnă fericire! 

 

George Aurelian Stochiţoiu 
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Sunt zilele friguroase ale Postului Crăciunului. Ni-s dragi tradițiile românești, ne e 

poftă de mirosul de cozonac, ne e dor de acasă. Dar mai presus de asta, ne 

contopim cu fericirea când știm că ne-a fost dată posibilitatea de a moșteni o 

Împărăție veșnică. Trăim sau ne-am născut pe un pământ bogat. E bogat de 

binecuvântarea atâtor sihaștri neștiuți sau a unor părinți îmbunătățiți. E 

îmbelșugat de roadele toamnei și de dărnicia pâmântului. E plin de tradiția vividă, 

plină de viață și de suflu. Iar această tradiție, venită din negura timpului, din 

cărțile cu haiduci viteji și conducători înțelepți, vetustă, cum i-ar spune unii, e 

venită dintr-o comuniune vie, animată de sentimentul puternic de apartenență la 

un logos românesc . 

O frumoasă legendă spune că steaua 

arătată la Bethleem, odată ce-și 

îndeplinise menirea de a aduce vestea 

cea minunată a Nașterii Domnului, se 

simțea de-acum stingheră pe tăria 

cerului. Nu știa ce să facă mai departe. 

Așa că, în taină, se gândi să cutreiere 

lumea largă, să-și găsească un loc 

minunat, unde să nu înceteze să se 

bucure de frumusețea Creației celei 

dintâi. După ce cutreieră mări, oceane 

și felurite țări, descoperi un tărâm 

unde vârfurile semețe ale Carpaților 

vegheau truda zilnică a oamenilor 

ȚĂRANUL 

Nicolae Bold 

Rural 



31 

 

harnici, unde câmpiile întinse 

povesteau nemărginirea și apele 

curgeau vesele printre câmpuri 

muncite de țărani. Găsi că e un loc 

potrivit pentru ea. Din bolta cerului, 

țâșni spre stâncile ascunse de picior 

omenesc. Iar prin locurile pe unde 

atingea pământul apăreau pufuleți de 

flori, care îi oglindeau firea jucăușă și 

perfecțiunea. Oamenii au admirat 

aceste flori maiestuoase și, cu 

gingășie, i-au dat numele de floare-

de-colț. Lăsând deoparte profunda 

legendă, sâmburele de adevăr pe 

care-l citim în poveste e o realitate pe 

cât de frumoasă, pe atât de plină de 

responsabilitate. Suntem ai unei țări 

bogate, pline de comori, de aceea 

responsabilitatea noastră de a o avea 

e atât de mare. 

Satul românesc e o ladă de tezaur. E 

un tezaur imaterial, care nu poate fi 

estimat. Sunt tradiții care ne definesc, 

sunt oameni care duc meșteșuguri și 

principii de viață mai departe. Stilul 

lor de viață se transformă, astfel, în 

model pentru viață. Deci, țăranul 

român este un model al omului din 

zilele noastre. 

Dan Puric ne pune în față o 

întâmplare care dovedește simplitatea 

țăranului român. E vorba despre 

prințul Charles, care, venit la o vizită în 

conacul său din Transilvania, a găsit 

de cuviință să cunoască puțin oamenii 

locului. Întâlnește pe drum două 

mămăici, ieșite la drum ca să-și mai 

ostoiască bătrânețile. Scurt și cu 

duioșia ancestrală a mamei, una 

dintre ele îl întreabă: „ce mai face 

mămica ta?”. Cu jumătate de glob la 

picioare, mămăița bătrână de pe ulița 

singuratică prețuiește mai mult 

dragostea de mamă. 

Arhetipul țăranului român (și, în 

general, al țăranului simplu), care a 

dobândit înțelepciunea cea simplă, e 

un model pentru omul dezrădăcinat 

de azi. El, țăranul român care de multe 

ori își vinde pământul pentru ca fii lui 

să poată să devină oameni învățați, 

care lucrează șase zile în săptămână, 

iar a șaptea respectă cuvenita odihnă. 

El, cel pe care puternicii lumii îl uită, 

dar a cărei muncă valorează de zeci 

de mii de ori mai mult. Care îi 

mulțumește lui Dumnezeu pentru tot 

ceea ce are. Care trăiește într-o 

comuniune cu natura și știe că e 

responsabil pentru păstrarea ei curată. 

El e omul care, în simplitatea lui, 

construiește o țară. El e cu adevărat 

copilul țării sale. 

Sfântă și binecuvântată simplitate! 

Rural 
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MENTORATUL ÎN CERCETARE 

  

Sunt primele raze care dau geană zilei. Un drum scurt până la Craiova, trecând 

printr-un peisaj tomnatic al Pădurii Sarului și urmând liniile topite ale micilor văi, 

paralel cu un drum ritualic al unei prezentări de articol. Tușăm, pe genunchi, 

ultimele detalii ale unei prezentări clasice, dar totuși memorabile. Presărăm 

câteva neliniști personale despre trendurile educaționale de azi. O atmosferă 

clasică de familiar, de liniște, de momente de suflet. Pe unde-i stick-ul? A, l-am 

luat. Îl am. Suportul electronic e gata, design minimalist. Mai lipsește doar 

auditoriul. Apropo, artiștii își pun ca rington piesele create de ei? 

Money again Congresele, simpozionanele, 

conferințele au căpătat sau au avut 

probabil dintotdeauna o tentă de 
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„mergem acolo să pierdem timpul”. 

Mai mult de-atât, noțiunea s-a extins 

la „ăștia dau niște bani aiurea pentru 

nimic”. Și da, într-adevăr, sunt niște 

resurse risipite pentru nimic dacă 

mergi acolo să faci fix nimic. Lucrurile 

se schimbă în momentul în care intri 

în profunzime. Și-ntocmai cum sapi în 

adâncurile cele mai adânci ca să 

găsești aurul mai pur, tot așa 

cercetările colegilor de eveniment par 

înțelese după ceva momente intense 

de gândire. Ideea e de investire a unui 

minim efort asupra studiului muncii 

unor persoane care au, probabil din 

întâmplare, aceleași teme de interes 

ca ale tale. Mai mult de-atât, ți se 

livrează direcții de dezvoltare viitoare 

ale muncii tale proprii, ce se poate 

constitui mai târziu în cercetare 

asiduă, articole noi și participări la alte 

evenimente de acest tip. 

Prăpastia se adâncește 

Scaunele amfiteatrului Facultății de 

Informatică din Craiova se ocupă, 

încet-încet. Tineri elevi sau studenți, 

profesori, reprezentanți ai firmelor de 

specialitate așteaptă, într-o relativă 

liniște, debutul celei de-a 11-a ediții, 

respectiv celei de-a 14-a ediții, a două 

conferințe-surori. Soarele dimineții se 

reflectă polarizat în vitraliile masive. 

La pagina 319 citesc scurt: 

„Educational aspects of market 

mapping: student...”. 

Liniștea e brusc întreruptă de cuvântul 

de bun-venit. „În momentul în care 

am început acest proiect, nu se 

vorbeau decât foarte puține lucruri 

despre tehnologie în educație”. Am 

ajuns la un punct de cotitură. Și nu au 

trecut decât 15 ani, și e un semnal al 

unei dinamici puternici în această 

direcție. Trăim într-o lume în care 

educația este supusă unor teste care-i 

vor dovedi structura și atrasă în 

schimbări care-și vor dovedi sau nu 

fiabilitatea. Oricum, tehnologia (și nu 

atât în sensul apariției și folosirii 

device-urilor, ci mai ales în ideea 

folosirii de metode educaționale 

bazate pe metode algoritmice) este, 

deocamdată, o zonă exploratorie, 

demnă de studiat. 

ICVL (International Conference on 

Virtual Learning) este un proiect care 

se întinde până în jurul anului 2030. O 

grămadă de timp care se cere a fi 

investit în crearea unui cadru al unei 

învățări responsabile. Și tocmai pentru 

că este atât de mare investiția, atât de 

mare este și responsabilitatea celor 

care contribuie la acest proiect. 

Proiecte europene 
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Început în 2006, proiectul explorează 

și propune inovația în educație. 

Cuvintele-cheie ale obiectivelor ICVL 

sunt eLearning, innovative teaching 

technologies, long-life learning, 

software for education sau virtual 

reality. În acest moment, proiectul se 

află în faza a doua, care are ca temă 

generală e-Skills for the 21st Century. 

Programul se află deja în al 11-lea an 

(cel puțin pe partea internațională) și 

a trecut deja prin centrele universitare 

majore din toată țara. Ca-ntr-un 

periplu prin care își transmite 

obiectivele și care face cunoscute 

cercetări noi în domeniul educației. În 

care probleme vechi sau mai noi sunt 

dezbătute și care ia în considerare 

actorii novici, foarte tineri, dar și 

inițiații, cei experimentați, care au 

înțeles că tehnologia e un teren care, 

folosit cum trebuie, aduce avantaje de 

ambele părți ale catedrei. Sunt 

oameni cărora nu le e frică de 

schimbare, care se luptă (inclusiv din 

punct de vedere financiar) pentru a 

aduce în fața oamenilor un spirit de 

comuniune în educație și o 

posibilitate de schimb de metode și 

cercetări care s-ar putea constitui în 

metode eficiente, optime de învățare, 

apropiate de cel în jurul căruia 

gravitează un întreg sistem: elevul. 

„Ideea de predare este un nonsens. În 

cadrul educației, profesorul nu predă 

niște cunoștințe”. Provocarea e de a 

pune în balanță avantaje, dezavantaje 

și de a umple acest gol care se 

interpune între actorii actului 

educațional. „Este vorba de acel 

fenomen numit generation gap în 

ceea ce privește folosirea noilor 

tehnologii. Și este o prăpastie care se 

adâncește”. 

Șșșt... Urmează o prezentare 

În fiecare an, evenimentul are o dublă 

fațetă. Este o tradiție ca, în paralel, să 

se desfășoare Conferința Națională 

pentru Inovare în Educație (CNIV) și 

sora ei mai mică și mai internațională, 

ICVL. Cele două evenimente se 

desfășoară separat, astfel că suntem 

nevoiți să mergem, cu mici rețineri, 

către altă locație.  

După o pauză scurtă, coborâm către 

sala unde are loc desfășurarea 

propriu-zisă de forțe. Un loc nu foarte 

somptuos, dar cochet și liniștit. Ne 

simțim ca între noi prieteni. Sunt 

prime contacte neiertate de mici 

stângăcii. Emoții obișnuite, vorbire în 

public. Primele discuții merg spre 

folosirea platformelor sociale pentru 

evaluare.  

Proiecte europene Proiecte europene 
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În pauza de prânz, se creează noi 

contacte. Printre un bliț și două guri 

de apă, mai adnotăm, cu 

responsabilitate,  mici comentarii 

despre neajunsurile mediului 

academic românesc. 

Aflăm, apoi, despre o aplicație 

interesantă, un mod subtil și eficient 

de a învăța, informal, o limbă străină, 

prin discuții on-line și traducere în 

timp real. Trecem și prin wearable 

technology și managementul stresului 

în procesul educațional. Urmează 

prezentarea noastră propriu-zisă, 

formată din trei micro-prezentări. 

Despre a vrea 

E un moment în educația românească 

în care ne aflăm undeva în fața unor 

dezicii grele, dar necesare. Nu e 

nevoie neapărat de un plan. Ci e 

momentul unei minți ordonate (chiar 

dacă e individuală sau colectivă) care 

să pună pe tapet disfuncționalitățile, 

să le prioritizeze și să le dea cu repair. 

Să le pună pe listă, așa cum 

dimineața, cu pixul în mână, fiecare 

dintre noi își face o foaie de parcurs a 

zilei sau a săptămânii. 

E nevoie de organizare, de 

responsabilitate și de inițiativă. Ei 

bine, ICVL este o inițiativă. E vorba de 

a face ceva, calculat și cu riscuri 

moderate. Iar inițiativa e o acțiune 
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care ia forme diferite: de la a lua sapa 

și târnăcopul în mână până la a 

propune idei, modele, metode sau 

strategii pentru a ieși dintr-un impas 

sau de a mișca niște lucruri. Mergând 

mai departe, a aduna la un loc oameni 

cu inițiative diverse în formă, dar 

convergente în fond, e ca și cum, așa 

cum citeam undeva, ai aduna laolaltă 

curentul electric cu forța mangentică. 

Luate separat, sunt puternice. Însă 

împreună, au de zeci sau chiar sute de 

ori mai multă forță. 

Peer mentorship și lupii tineri 

Se deschide prezentarea. F5. 

Vin cuvintele puțin mai greu. Un pic 

de blanc în minte, ca reamintire de 

primele experiențe. Ca de obicei, 

începutul exersat duce la o continuare 

relativ fluentă. Am venit aici să vobesc 

despre sisteme informatice 

economice, generarea de teste 

folosite pentru evaluare, apoi despre 

importanța peer-mentorship-ului. 

Studenți care se ghidează după alți 

studenți. Pentru 20 minute, expun 

câteva principii pe care, chiar și 

parțial, le-am testat sau au fost testate 

pe mine, cu rezultate destul de 

interesante. Vine apoi momentul de 

iluminare, sesiunea de întrebări în 

care, involuntar, interlocutorul îți 

plantează în cortex niște influențe 

care-ți vor marca cercetarea. E poate 
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momentul de maximum tehnic și de 

optim economic la un loc. E rațiunea 

pentru care vii în fața oamenilor. E ca 

la cerere și ofertă. „Ai făcut lucrul ăla?” 

„Da!” „Dar de ce l-ai făcut așa?” „Păi, 

uite, m-am gândit eu că...” „Dacă 

privești altfel, uite, eu m-am lovit de 

problema asta...” Cel puțin pentru 

lupii tineri, e ca un fel de mentorat, 

unde trag din experiența celor care au 

dat deja cu capul și care au simțit pe 

pielea lor urmările. Și e destul de 

simplu: dacă nu ai întrebări la sfârșitul 

prezentării sau cel puțin o reacție sau 

dacă nu primești reacții cel puțin după 

momentul oficial al prezentării, fie ai 

fost prea neclar, fie tema nu provoacă, 

fie ai plictisit prea tare. Există și 

situația, oarecum ingrată și destul de 

rară, în care organizatorul a proiectat 

defectuos ideea de sharing și, atunci, 

chiar nu se justifică scopul 

evenimentului în sine. În orice caz, se 

pierde fondul problemei și lucrurile 

rămân în litera, dar nu în spiritul legii. 

Un timp pentru trezire 

Sunt plăcut impresionat să aflu că 

sunt persoane care implementează 

tehnologii apropiate de obișnuințele 

elevilor pentru a preda matematica. 

Aflăm despre proiecte noi, tech-

friendly, foarte interesante și puse 

într-o formă inteligibilă. 

Totul se termină într-o notă de trezvie. 

„Haideți să ne trezim!” E un îndemn 

pe care-l rezumă unul dintre chair-

men, un mentor experimentat, 

neobosit în inițiative și tranșant în 

opinii, unul dintre fondatorii acestui 

proiect. E un îndemn responsabil, care 

ține de fiecare dintre noi. 

Și, poate, cine știe? Totuși, artiștii chiar 

își pun ca rington piesele create de ei. 

Poate? 

Momente 

Coborâm treptele Universității din 

Craiova. Avizierul de la intrare ne 

amintește că am participat la cea de-a 

11-a ediție a ICVL. Vântul adie 

încetișor. Lângă Teatrul Marin 

Sorescu, tineri și bătrâni deopotrivă se 

bucură de o zi călduță de toamnă 

târzie. O poză pe treptele universității. 

O masă cu aromă puternică de 

cheesecake. Un drum liniștit. Slatina 

arată frumos la apus. Ziua dă geană 

nopții. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

  

În trecut, tinerii care se pregăteau spre a păși în vâltoarea vieții și care aveau 

privilegiul de a se fi născut în nobilime își desăvârșeau educația prin intermediul 

unui pedagog. El era cel care le dădea educația necesară determinantă pentru 

viața pe care urma să o aibă, ca negustor, politician, general sau chiar conducător. 

Acest sistem era eficient în măsura în care doar cei relativ bogați aveau acces la 

educație. Pentru a înlătura acest inconvenient, copiii, indiferent de statut social 

sau avere, au fost aduși laolaltă. Au fost împărțiți pe niveluri de învățământ, de 

formarea mai multor copiii ocupându-se un singur pedagog. Astfel, s-a format 

școala așa cum o știm noi. 

Ideea funcționa foarte bine, însă au existat situații în care sistemul educațional 

astfel construit servea foarte bine intereselor anumitor regimuri politice. Astfel, 

chiar și parțial, școala a devenit un instrument de propagandă a curentelor 

politice. A fost și cazul spațiului românesc, iar școala a rămas cu anumite 

disfuncționalități care îi decredibilizează anumite valențe. De-asta, un curent tot 

mai în trend este școala de acasă: homeschooling-ul. 

Ce e homeschooling-ul? 

Reapărut ca un răspuns la aceste 

disfuncționalități care apar în cadrul 

sistemului educațional actual, pe la 

mijlocul secolului 20, curentul școlii 

de acasă a clamat ceea ce lipsea, 

esențial, școlii clasice: învățarea 

personalizată. Învățământul de masă, 

prin însuși natura lui, este supus 

generalizării. 

Principiul de bază al acestei practici 

este simplu, așa după cum îi spune și 

numele: procesul de învățare se 

realizează acasă, de obicei de către 

părinți. Aceștia se ocupă îndeaproape 

de educarea copiilor lor, asigurându-

le atât o cultură generală, cât și 

deprinderi specifice care le sunt 

folositoare în viața de adult. 

Provocări 

Nicolae Bold 
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Avantajele homeschooling-ului sunt 

evidente, succesul unei astfel de 

metode depinzând în foarte mare 

măsură de abilitățile părintelui de a 

educa și de experiența acestuia. 

Copilul beneficiază de învățare 

particularizată, bazată pe nevoile 

proprii și pe talentele și abilitățile cu 

care s-a născut. De asemenea, timpul 

petrecut cu copiii crește atât 

cantitativ, 

cât și 

calitativ, 

relația 

dintre 

părinte și 

copil 

evoluând 

și 

creându-

se o 

comuniun

e mai 

puternică. Învățarea devine frumoasă, 

ușoară, naturală, bazată exclusiv pe 

ceea ce îl definește pe copil. 

Există însă anumite opreliști în ceea ce 

privește homeschooling-ul. Cea mai 

evidentă și cea care este incriminată 

cel mai mult de către contestatari ar fi 

faptul că socializarea atinge limite 

foarte joase. Practic, copilul ar învăța 

într-un mediu semi-izolat, iar 

contactele cu cei din afară sunt cvasi-

inexistente. Acest motiv este însă 

destul de pueril, copii socializând în 

orele de joacă. O practică frecventă a 

părinților care au ales 

homeschooling-ul este aceea de a-i 

înscrie pe copii la diverse cursuri (de 

instrument sau sportive), ceea ce, 

iarăși, facilitează socializarea. Practica 

dovedește un nivel normal al 

abilităților 

sociale ale 

copiilor 

homschoo

led. 

Intrând 

mai în 

profunzim

e, 

barierele 

de care se 

lovește 

metoda 

încep să devină mai serioase. În 

primul rând, unul dintre obstacole ar 

fi timpul părinților. Homeschooling-ul 

este destul de pretențios în ceea ce 

privește resursele, mai ales de timp, 

ale părinților, care trebuie să se ocupe 

și de întreținerea materială a familiei. 

Este nevoie, deci, de disponibilitatea 

totală a cel puțin unuia dintre părinți. 

F
o
to

: N
ico

la
e
 B

o
ld

 

Metode moderne de predare 



40 

 

O altă barieră, de data asta legală, 

apare în sistemul legislativ românesc. 

Homeschooling-ul nu este 

reglementat de legea românească, 

fiind de facto în afara legii. Evident, nu 

există nici organisme care să certifice 

calitatea educației primită acasă și nici 

autorități legale care să le confere 

dreptul homeschoolerilor să acceadă 

într-un sistem de învățământ superior. 

Înrădăcinarea puternică a obiceiului 

de a urma sistemul clasic, deci, 

presiunea socială, este de asemenea 

mare în societatea românească, fapt 

care scade din popularitatea acestei 

metode. 

Mentoratul în homeschooling 

Este evident că premisa finală a 

aplicării homeschooling-ul  este accea 

că trebuie să existe atât 

disponibilitate, cât și receptivitate din 

partea copilului. Pe de altă parte, 

sistemul clasic rămâne o unitate de 

bază în educația unui copil, chiar dacă 

este puternic blamată de o parte a 

societății civile. 

În ceea ce privește mentoratul, în 

homeschooling se aplică ideea de 

părinte-mentor: sub supravegherea 

acestuia, copilul descoperă cu răbdare 

și interes crescut tainele lumii care îl 

înconjoară și își dezvoltă abilități de 

care are nevoie în perioada adultă. 

Mentorul este, evident, părintele (sau 

părinții, după caz) al copilului, iar 

mentoratul are o bază emoțională mai 

mare. Copiii cresc, astfel, înconjurați 

de dragostea părinților și de 

disponibilitatea lor maximă pentru a 

învăța tot ce e nevoie pentru viitor. 

Orice am spune, homeschooling-ul 

este, deocamdată, o practică 

controversată de educație în zilele 

noastre. Ca orice metodă, ea nu este 

rea prin faptul de a exista, ci modul ei 

de folosire și tipul de caracter al 

părinților și copiilor influențează 

efectele pe care aceasta le va avea 

asupra dezvoltării personalității 

copilului.
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„MENTOR” ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

UNIVERSITAR 

   

Mentoratul e mai degrabă o stare sufletească decât o activitate exterioară nouă. 

Atunci când ești profesor, dai dinlăuntrul tău. Dai experiență, ca cei cărora le 

inspiri să nu se lovească și ei de pargul de sus. Dai sentiment, pentru că te implici 

cu inima în ceea ce faci. Astfel, formalitatea și raționalitatea minții se împletește 

frumos cu focul dorinței de a face binele. 

Învățământul universitar e o specie diferită de învățământ. După cum ne spunea 

unul din profesorii din anul 2, facultatea e facultativă. Adică aici vii dacă vrei. 

Dacă vrei să aprofundezi domeniul care te pasionează și în care vrei să lucrezi 

(mă scuzați, să te joci) pentru restul activității. Vii pentru că aici găsești mentori. 

Cel puțin așa sunt așteptările pe care le investești, în primul în tine. 

A fi mentor însemană a a avea 

capacitatea de a conduce, de a 

povățui, de a îndruma pe cei care încă 

nu știu drumul pe care să meargă. Au 

nevoie de un ghid care să le arate 

calea, sau mai bine spus să o 

descopere singuri. Ca să fi mentor nu 

e de ajuns doar să dai sfaturi sau să 

Alina Bold 
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oferi din înțelepciunea ta, ci trebuie să 

ai capacitatea de a dărui și de a arăta 

din experiențele trăite de tine însuți. 

Se spune că puterea propriului 

exemplu este cea mai grăitoare, să fii 

un exemplu bun pentru cei cărora le 

împărtășești, să nu uiți niciodată că 

cei de lângă tine nu au nevoie doar 

de cuvinte, ci de fapte. 

Lumea educației este largă și aici 

mentorul are un rol esențial, pentru că 

vorbim de formarea de caractere, cele 

care peste ani vor deveni parte 

integrantă a societății, vor da piept cu 

viața. Mentoratul nu este o meserie, 

este o vocație pe care numai unii 

oameni o dețin și o cunosc. Mentorul 

se cunoaște pe sine și așa reușește să 

atingă un nivel spiritual foarte înalt. Să 

îndrumi suflete este cel mai greu, mai 

greu decât orice muncă fizică.  

Mentorul în cadrul învățământului 

universitar este decisiv, pentru că este 

ultima etapă înainte ca studentul să 

intre pe piața muncii. Având în vedere 

faptul că acesta din urmă și-a ales 

domeniul în care vrea să activeze 

înseamnă că a avut un îndrumător, un 

profesor, un părinte, un frate, un 

prieten sau chiar un străin care a 

reușit să îl facă să meargă pe calea sa. 

În anii adolescenței este foarte greu 

să îți alegi calea pe care o vrei să o 

urmezi, dar dacă ai oameni lângă tine 

care știu să aducă la suprafață 

„diamantul” care zace în tine și să îl 

șlefuiască, roadele se vor vedea, chiar 

dacă nu imediat, dar în timp vei 

deveni un om de succes, la rându-ți 

putând deveni mentorul altcuiva. Un 

mentor adevărat nu te lasă să depinzi 

de el, ci te învață să mergi pe propriile 

tale picioare.  
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VALOARE ȘI MODESTIE 

   

Există oameni lângă noi, înzestrați cu o energie aparte. Sunt oameni prin a căror 

mijlocire și talent ostoielile trupului și, mai important decât asta, blocajele minții și 

negurile sufletului își găsesc alinare. Acești oameni, care ne merită respectul 

pentru activitatea lor, sunt medicii. Pregătirea lor este una în care găsim valențe 

mutiple: pe lângă evidentele cunoștințe de specialitate, un medic integrează în 

activitatea lui elemente de psihologie, fizică, chimie sau teologie. Mulți dintre ei ne 

sunt modele. Vom vorbi astăzi despre un astfel de model – la cei 84 de ani, figura 

jovială a doctorului acupuncturist, homeopat și gemoterapeut Teodor Caba 

ascunde o viață pusă în slujba bolnavilor. 

Cătălina Dan 
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Homeopatia este o ramură atipică a 

medicinei umane. Bazată pe ideea de 

energie, inteligența materiei și pe 

principii ale fizicii cuantice, 

homeopatia este încă un teren de 

studiu aflat la început de drum și un 

cumul de practici deocamdată 

controversat. Ne vom concentra în 

acest articol pe latura de maestru, de 

model, de mentor a profesorului 

Caba, o personalitate care-și pune 

amprenta puternic asupra 

obișnuințelor și perspectivelor. 

Descoperirea 

L-am descoperit pe doctorul Teodor 

Caba prin intermediul altor pacienți 

de-ai săi. Îndemnată de nevoia unui 

echilibru sufletesc și de menținerea 

unui corp și suflet sănătos, am dorit 

să-l cunosc. 

Doctorul Teodor Caba este un titan. 

Câteva din organizațiile și statusurile 

în care este recunoscut sunt: membru 

al Societății de Acupunctură din Paris, 

a Societății de Acupunctură din 

Japonia, membru de onoare al IPJ 

Cambrige, membru de onoare al 

Universității Carolina de Nord, SUA 

ș.a. 

Intrarea în cabinetul domniei sale a 

fost un moment simplu. Ceea ce m-a 

frapat încă de la început a fost însă 

modestia domniei sale. Deși este o 

minte strălucită și a primit numeroase 

distincții, pereții cabinetului său nu 

sunt o vitrină a premiilor și 

publicațiilor sale. Sunt mai degrabă o 

poveste a omului privit ca o parte 

componentă într-un mediu holistic – 

practic, ABC-ul acupuncturii. 

A trecut prin numeroase experiențe 

care i-au marcat direcțiile pe care le-a 

urmat. Este considerat promotorul 

homeopatiei și gemoterapiei în 

România și este cunoscut printre 

pacienții săi ca un doctor de poveste. 

Și chiar se poate spune că drumul său 

plin de meandre poate fi cu succes 

povestea unui film, cu colegi de 

calibru, paznici înțelegători, cenzură 

comunistă și multe rânduri dedicate 

medicinei homepoate.  

Origini 

Este fiu de oier și provine din zona 

Vrancei. Deși, actualmente, este un 

colaborator al multor reviste științifice 

importante și are un renume atât pe 

plan național, cât și internațional, 

doctorul Caba a ales să-și practice 

activitatea pe meleaguri sibiene.  

Cabinetul cochet și simplu al 

doctorului începe să-ți calmeze 
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pornirile mai energice. Doctorul e de 

o politețe parcă încarcerată în cărțile 

cu regi și prințese. Perceptele domniei 

sale sunt de o simplitate și de o 

eficacitate neobișnuite. Pacienții intră 

în cabinet, iar când trec de pragul ușii 

intră într-o lume guvernată de o 

logică de bun-simț și de emoții calde. 

Iar omul din fața ta se transformă într-

un părinte spiritual. Deja legendarul 

tablou al lui Don Quijote trădează 

multe din poveștile de viață și 

experiențele prin care a trecut domnia 

sa. 

O poveste de cinema 

E recunoscut prin toată lumea pentru 

măiestria de care dă dovadă în tainele 

acupuncturii. Nu a avut însă de la 

început vocație de vindecător. Oieritul 

a fost primul lui vis – crescut printre oi 

și ciobani, era un lucru destul de logic 

să aibă o vocație în acest sens. 

Stăruința tatălui său l-a determinat, 

totuși, să urmeze o facultate de 

medicină. Inițial la Iași, apoi la Cluj, ca 

într-un roman cu puternice influențe 

existențialiste, doctorul descoperă cu 

pași de prunc tainele medicinii. A 

făcut parte dintr-o generație de elită a 

științelor medicinii, fiind coleg de 

grupă cu renumitul chirurg Leon 

Dănăilă. Un pachet de Mărășești și un 

paznic mai binevoitor i-au permis însă 

să descopere ceea ce mai târziu avea 

să devină pasiunea sa. 

Toate acestea se întâmplau în vremuri 

destul de tulburi pentru societatea 

românească, pentru elitele culturale și 

cetățile de învățătură ale României. 

Astfel că, pe baza originii 

„nesănătoase”, multe destine au fost 

trunchiate, iar oameni valoroși au 

trebuit să se ralieze unor principii 

nedrepte. A fost și cazul doctorului 

Caba, care a avut piedici în drumul pe 

care l-a ales din această cauză. A fost 

considerat agent al Europei libere și 

considerat atentat la siguranța 

națională. 

A urmat o perioadă dificilă pentru 

ascensiunea carierei domniei sale. I-au 

fost interzise multe lucruri, printre 

care și primirea de burse și publicarea 

de studii despre homeopatie. O 

schimbare a venit însă din partea 

autorităților. Ba mai mult, aceștia i-au 

acordat titlul de „bun național” și avea 

să fie păzit de un colonel care să-l 

ajute în orice situație dificilă. Astfel, i-

a fost acordat dreptul de practică 

medicală și, la argumentele insistente 

ale acestuia privitoare la redarea 

sănătății oamenilor și la economiile 

care se fac la Stat, a fost construită o 
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policlinică într-un loc drag lui, la 

Călan. 

Multe piedici legate de cenzură a 

întâmpinat și în momentul în care 

doctorul Caba a încercat să-și publice 

studiile și cărțile. Din acest moment, 

însă, doctorul și-a dedicat munca și 

cercetarea alinării suferinței cauzate 

de boală prin acupunctură, 

homeopatie și gemoterapie, având în 

acest moment numeroase publicații în 

reviste prestigioase, precum Nature 

sau Science et Vie și publicând anual 

tratate de homeopatie. 

„Participăm activ la starea noastră 

de sănătate” 

Doctorul Caba transformă percepția 

tradițională asupra organismului 

uman și a bolilor într-un joc al 

influențelor exterioare și interioare 

nefaste la care, de bunăvoie, ne 

supunem zi de zi. Aici, boala este 

privită ca un efect al unor cauze care 

țin de starea interioară a omului. 

Adică, pe scurt, ne îmbolnăvim din 

cauza stresului, a emoțiilor negative și 

a alimentației precare, lucruri de care 

ne lovim în fiecare zi, care au devenit 

obiceiuri și de care ne dezrădăcinăm 

foarte greu. 

Logica profesorului Caba este una de 

bun-simț. Prin exemplul său personal, 

tăcut, dar emanat prin fiecare gest, 

omul Teodor Caba îndeamnă la un soi 

de modestie reală, la o gândire bazată 

pe bun-simț și la o stăruință cuminte, 

dar puternică asupra muncii. Privit din 

perspectiva domeniului său de 

activitate, munca domniei sale este 

una de pionierat. Putem chiar să 

spunem că, întocmai ca personajul 

donquijote-ian care îi îmbogățește 

peretele cabinetului, profesorul și-a 

ales un drum care este încă plin de 

necunoscute și controverse. 
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Privind la modul în care L-au primit contemporanii Săi pe Hristos și la ce fel de 

daruri I-au adus, cred că e nimerit să medităm acum cu toții la ce fel de daruri 

aducem și noi Stăpânului Hristos: daruri crăiești, ca unui Împărat, Mântuitor și 

Dumnezeu, daruri după putere, asemenea celorlalte personaje prezente în 

icoana Nașterii Domnului, sau daruri prefăcute, ca Irod, cel care cu vicleșug a 

plănuit să mimeze închinarea în fața Domnului (Mt. 2, 8)?… 

Astăzi, la împlinirea a peste 2000 de ani de creștinism, suntem chemați să-I 

aducem lui Hristos darurile noastre de recunoștință, pentru darurile Sale: pentru 

darul vieții, pentru darul sănătății, pentru darul mântuirii și pentru toate celelalte 

daruri revărsate din belșug asupra noastră. Fiecare dintre noi trebuie să ne 

deschidem vistieriile inimii, pentru a face daruri lui Hristos, așa cum au făcut-o și 

magii și așa cum am făcut-o chiar și noi zilele acestea față de părinți, față de 

familie, prieteni și cei dragi ai noștri!… 

Ce fel de daruri aducem noi lui Hristos? 

Îi aducem noi credință autentică? Ori doar simplă prezență festivistă la slujba de 

Crăciun − de dragul folclorului, în virtutea obiceiului, din respect față de istorie, 

din considerație față de părinți și bunici − sau, și mai rău, Îi aducem o credință 

secularizată, prin prezență formală, abordare „filozofică” ori – ceea ce este de-a 

dreptul regretabil −, nepăsare sau chiar necredință?… 

Îi aducem noi speranță puternică și vie în mântuirea noastră? Ori îi aducem 

ezitare, incertitudine, neîncredere, sau chiar pesimism și deznădejde?… Îi 

aducem dragoste curată și sinceră? Ori doar amatorism, mimetism, rutină 

bolnăvicioasă, sau, și mai rău, desconsiderare ori trădare?… 

Să-I aducem, deci, lui Hristos în dar sufletul nostru, într-o lume preocupată tot 

mai mult doar de daruri materiale! Să-I aducem închinarea noastră curată, într-o 

vreme ce lumea tinde să se lase contaminată tot mai mult de închinări „străine” 

− deviante, halucinante, individualiste ori sincretiste! Să-I aducem închinarea 

noastră sinceră, iar nu − ca Irod − închinare formală, oportunistă, disimulată, 

demonstrativă sau, și mai rău, nesinceră ori vicleană. 

Să ne închinăm viața noastră lui Dumnezeu − „pe noi înșine și unii pe alții” −, 

pentru că acesta este cel mai mare dar pe care I-l putem noi oferi și care ne 

poate aduce cu adevărat și bucurie, și împlinire, și binecuvântare și mântuire de 

la Hristos Domnul nostru, Care a venit în lume pentru noi și pentru a noastră 

mântuire, Amin! 

PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei și Romanaților 

Gânduri 



48 

 

GÂNDURILE UNUI MENTOR 

  

Există momente în acest lung periplu în care singurătatea pare a fi cel mai bun 

prieten, în care gândurile umblă nestingherite prin ungherele prăfuite ale minții, 

în care ești singur cu tine și în care te privești cu atenție. Când vezi cum norii 

ideilor se plimbă încet pe cerul minții. Momente în care poți să vezi bobocii de 

trandafir cum înfloresc și mugurii cum plesnesc sub greutatea primăverii. Când 

poți să auzi fulgii de zăpadă cum se așează în rânduri. Momente când timpul uită 

să mai treacă. Dar sunt și momente în care vezi bunătatea umană, când o 

conversație e un generator de emoții, când un zâmbet e ca o limonadă rece într-o 

zi de vară, când compania plăcută a oamenilor e un izvor de energie și binele pe 

care îl faci altor oameni mai triști și în nevoie e o oază de mentor într-un deșert al 

tăcerii și neîncrederii. Mai ales atunci când ai abilitatea de lucra binele, de a da 

părți de înțelepciune și altora și o și faci. 

Ziua trecea ușor și amurgul înainta 

încet spre încă o seară liniștită. 

Ultimele raze luminau încet un stejar 

falnic, pierdut în nemărginirea unui 

câmp. Asfințitul dădea întregului 

câmp o aură de noblețe și 

încremenise totul într-un tablou pictat 

de un talent de geniu. Stejarul văzuse 

zeci sau poate sute de astfel de 

scăpărări ale soarelui și astfel de 

nenumărate seri și le petrecuse 

gândindu-se la mersul lumii, la 

nemărginire, la tainele neștiute ale 

naturii, și se pierdea dea atâtea ori în 

șirul neostoit al gândurilor. De câte ori 

privise cerul înstelat și-și fremăta 

frunzele în lumina lăptoasă a lunii! De 

câte ori stropii binefăcători ai ploii îi 

liniștiseră setea după o secetă lungă! 

Norii îl protejau de căldura puternică 

a soarelui verii și se bizuia pe 

rădăcinile lui puternice în fața vântului 

turbat. 

Se simțea însă incomplet. 

„Perfecțiunea naturii stă în mersul 

soarelui pe cer, în curgerea lină a 

apelor, în spiralele cochiliilor, în 

șerpuirea fulgerelor, în așezarea 

petalelor și în cântecul neliniștit al 

Nicolae Bold 
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privighetorii. Dar împlinirea nu stă în 

perfecțiune. Atunci unde oare o pot 

găsi? Unde stă acea bucurie, acel bine 

dinlăuntru?” Toate crenguțele 

începură să se frământe și frunzele 

începură să freamete neliniștite. 

Stejarul nostru se adânci și mai mult 

în gânduri și continuă să-și caute mai 

cu sârguință pacea dinlăuntru. 

Era o zi frumoasă de primăvară și toți 

copacii își arătau frumusețea în florile 

primăvăratice. Stejarul deja înfrunzise, 

dar nu mai vedea nimic în afară de 

gândul stăruitor al împlinirii. Frunzele 

din vârful stejarului, deși tinere, 

dădeau semne de uscare. Îl măcina 

atât de tare, încât uitase de el însuși. 

Și uitase atât de tare, că nu văzu că-n 

pământul afânat din jurul lui apăru un 

crâmpei de viață. Un fir plâpând și 

firav de mac. 

- Hei! Hellllău! Floare uriașă și plină 

de tine! Dă-ți frunzele mai așea, 

că-mi strică bunătate de relaxare! 

Vezi ce faci și fă-mi și mie loc 

pentru soare! Ce, ți-ai cumpărat 

raze? Sau ești bancher și eu nu 

știu?! Domnu’ Floare Uriașă! 

„M-am tâmpit așa de tare că aud voci. 

Urlă xilemu-n mine. Dar stai mă, că 

se-aude de altundeva.” 

- Domnu’! Fă bine și mergi la un 

ORL-ist, că stai prost cu auzu’! 

Auziși? 

„Ba cred că cu răbdarea. Of, ăștia mici 

sunt cam tupeiști. Trebuie să-i pună 

cineva la punct. Chiar, în tot câmpul 

ăsta infinit, mă procopsi chiar eu cu 

ăsta mic?! Alt loc nu găsi?” 

- Domnu’ floricel, te crezi perfect? 

Crezi că lumea asta e a ta? Sau nu 

mai auzi de atâta mândrie? Ce, 

unde ți-s gândurile? 

„Chiar, unde mi-s gândurile? Unde am 

fost până acum? Ce spune macul ăsta 

mic?” Își întrerupse șirul gândurilor și 

își dădu frunzele la o parte, ca să lase 

loc pentru niscaiva raze pentru săracul 

mac, să-i dea puțină energie să 

crească. 

- Așa mai zic și eu! Mă mir că m-

auziși și pe mine. Voi, ăștia mari, ne 

cam băgați în seamă. Așa, ca 

umplutură... Da’ ce floare așa mare 

și semeață ești tu, de ajungi până-

n cer? 

- Stejar. 

- Da’ tu nu știi să vorbești? Da’, de 

fapt, nici nu mă mir. Pe câmpul 

ăsta luuuuung și laaaat, nimeni nu 

se aude până acolo, suuuuus! 
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Stejarul izbucni într-un hohot 

pofticios de râs. Mintea-i fu invadată 

instant de amintiri. Își aminti de 

vremurile în care era doar un puiet și 

nu se mai oprea din râs de la poantele 

firelor de iarbă cu care se-ntovărășea 

într-o puerilă prietenie. 

- Mac mic... tu ești mic, miiiic, și nu 

știi cum merg lucrurile. În primul 

rând, eu nu sunt o floare. Sunt un 

copac falnic, mare și, poate cine 

știe, o să cresc și mai mare... 

- Se vede că nu prea te laudă nimeni 

pe-aici. Ia, mai dă-mi și mie niște 

humus, dacă tot te crezi mare și 

tare! 

„Deștepul de el... Uite, asta nu mi-a 

fost dat să văd. Oi fi eu esență de 

stejar, dar el e un alt tip de esență...” 

- Și, dacă tot te crezi așa de deștept 

– fii antenă, dacă tot ajungi până 

sus, acolo, în slăvi, să-mi spui și 

mie povești, să vorbești și cu mine, 

că eu nu știu mai nimic. Ce zici, 

domnu’... Stejar? 

Un zâmbet înflori în mintea stejarului 

și frunzele-i fremătară într-un fior 

neînțeles. 

- Da, macule. O să te-nvăț aritmetica 

naturii. O să te-nvăț geometria 

stolurilor în zbor și matematicile 

petalelor de flori, poezia greierilor 

și muzica apelor curgând. O să-ți 

povestesc despre licărul de 

speranță al stelelor și o să-ți citesc 

din cartea mare a naturii. O să-ți 

descopăr dragostea de frumos. O 

să-ți descifrez științele minții și 

tainele sufletului. 

Și-și zise către sine: „Și pe mine o să 

mă-nvăț înțelepciunea unui far 

călăuzitor și valoarea unei prietenii.” 

De-atunci, macul nu mai îndrăzni să-l 

tachineze pe stejarul nostru și deveni 

mai politicos, grație tactului stejarului. 

„Eu mă gândisem că am atins 

perfecțiunea. De fapt, nici măcar nu 

apucasem pe drumul ei. De-abia 

acum încep să cunosc gustul 

înțelepciunii și măiestria 

pedagogului!” 

Stejarul îl proteja pe micul și euforicul 

mac și-l vedea crescând frumos. De-

acum, avea un prieten de nădejde și 

un ucenic deștept. Se vedea, în același 

timp, crescând și el tot atât de frumos. 

Cu sârguință, macul creștea la minte și 

la trup și se-nroșea emotiv când, într-

un moment de amintiri, stejarul îi 

amintea de primele lor schimburi de 

replici: „Ce zici, domnu’... Stejar?” 
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În curând, sub stejar apărură o 

mulțime de maci. Pesemne, semințele 

unui mac bătrân și înțelept, colindând 

peste munți și câmpuri infinite, 

găsiseră aici un loc rodnic pentru 

lume. Domnul Stejar nu se enervă, ca-

n alte dăți. Ba chiar se bucură. Și 

creștea văzând cu ochii. Nopțile lungi 

de vară le petrecea povestind despre 

măreția lunii, despre freamătul 

frunzelor și despre frumusețea tainică 

a nopții. Iarna, hibernau cu trezvie, 

visând cu ritmurile sincronizate în 

așteptarea trezirii primăvăratice. 

Toamna numărau ghindele și frunzele 

care cădeau obosite de uitarea 

toamnei și primăvara priveau puii de 

căprioară zburdând fericiți pe pajiști. 

În momentele de liniște, când macii 

dormeau, stejarul se întorcea pentru 

câteva clipe la gândurile sale. Era 

recunoscător pentru șansa pe care 

Creatorul i-o dăduse – aceea de a se 

împărtăși cu ceilalți. Îi dăduse 

frumusețea cunoașterii și, în același 

timp, posibilitatea de a o transmite 

celorlalți mai mici ai lui. 

„Dacă poți să comunici, de ce să nu o 

faci? Chiar și prin tăcerea ta, transmiți 

fericire sau tristețe, entuziasm, 

înțelepciune sau neliniște. Dar numai 

să fii în aceleași simțiri – inima ta să 

fie una cu a celorlalți. Aceasta-i 

frumusețea, ca sufletul să-ți fie 

împodobit cu binele pe care îl aduci 

celui de lângă tine! ” 

   
Răsfoind acum prin cartea vieţii, 

Anii mei, anii cei de şcoală plini… 

Mi-am amintit ce spun poeţii, 

 Că profesorii toţi sunt divini. 

 

Au dus şi duc povara anilor în spate, 

Şi pe toţi ne-au învăţat carte. 

Acum, pentru firul alb, cărunt, 

Mă închin pios pân-la pământ. 

 

Mariana Dumitrescu 
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Mă-nchin, m-aplec pân-la pământ, 

Şi-aleg cuvinte, din vocabularul sfânt. 

Apoi, încerc a le rosti cu gingăşie… 

Şi toate, am să ţi le dedic doar ţie! 

 

Căci în ochii tăi cei mari şi limpezi, 

Încărcaţi cu dor nestis de carte… 

Stimat şi preţuit, profesore, vei fi 

Chiar dac-acum, o lume ne desparte. 

 

Tu, mi-ai fost izvor de-nţelepciune, 

Şi m-ai învăţat doar lucruri bune. 

De-aceea dragostea mea pentru tine, 

Nu va muri. Va dăinui în mine! 

 

Un buchet de flori ar fi prea puţin! 

Voi, mi-aţi luminat calea din plin. 

De-aş putea să vă dau Luna şi Stelele, 

Tot ar fi mult prea puţin… 

De aceea, vă dăruiesc versurile mele, 

Şi-n faţa voastră, pios mă înclin. 

 

Mulţumire, şi nemărginită preţuire, 

Stimă, consideraţie, şi multă iubire… 

Pentru munca şi imensa răbdare 

Ce-aţi presărat-o în a noastră cale! 

La mulţi ani, iubiţi şi stimaţi profesori!  
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri acreditate MENCS 

ABILITAREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 Acreditat MENCS  
 Acreditat MENCS 

 
10 credite profesionale transferabile 

 

 
25 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
40 de ore 

 

 
90 de ore 

 
Depinde de județ 

 

 
Depinde de județ 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ 

PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 Acreditat MENCS  
 Acreditat MENCS 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
60 de ore 

 

 
60 de ore 

 
Depinde de județ 

 

 
Depinde de județ 
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Cursuri autorizate ANC 

FORMATOR 

 EXPERT ACCESARE FONDURI 

STRUCTURALE ȘI DE 

COEZIUNE EUROPENE 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

297 / 28 / 09.15.2014 

 

 

Cod COR – 242213, RNFFPA nr. 

284 / 28 / 18.10.2013 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră in domeniul formării 

 

 

Persoane cu studii superioare, care scriu și 

implementează proiecte cu finanțare 

europeană sau care își doresc o carieră în 

domeniu 

 
30 de ore 

 

 
56 de ore 

 
Depinde de județ 

 

 
Depinde de județ 

 

MANAGER 

PROIECT 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242101, RNFFPA nr. 

349 / 28 / 12.11.2014 

 

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 

Persoane cu studii superioare, care participă 

la licitații sau care lucrează / sunt 

interesate să lucreze în Managementul 

Proiectelor 

 

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
120 de ore 

 

 
150 de ore 

 
Depinde de județ 

 

 
Depinde de județ 
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