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  RIDENDO CASTIGAT MORES 
 
Festivalul de umor „Mircea Cavadia” desfășurat 

la Reșița, în luna noiembrie 2016, ne-a îmbogățit 
biblioteca sufletelor cu prezența numelor de marcă 
ale literaturii umoristice și ale artei caricaturale: 
Ananie Ganiuc, Elis Râpeanu, George Corbu și 
maestrul Ștefan Popa Popa’s. 

Am reușit, la câteva luni după această 
manifestare, să-i conving pe doi dintre ei, să ne acorde 
un interviu, un bi-interviu – așa cum îmi place mie să-l 
numesc, ca fiind în oglindă – pentru cel de-al treilea 
număr al Revistei „Școala caraș-severineană”, 
menținând astfel o permanență între Reșița și invitați, 
dovada clară că nu a fost accidentală prezența lor în 
Orașul cu poeți. 

Nelimitându-mă la a-i întreba după tiparul clasic, 
i-am provocat inserând curiozitățile mele în versuri. 
Ambii sunt o bogăție sufletească, o comoară de 
cultură, abordând o manieră proprie de a răspunde.    

 
Stimați Gagu și Râpeanu, 
Cei doi ași în epigramă, 

Invitați sunt azi, ca dascăli 
În Școala Caraș-Severineană! 

Vrem s-aflăm povestea voastră 
De când scrieți epigramă? 
Așadar, distinsă doamnă, 
Domnule, de bună seamă, 
Ne-oți răspunde-n interviul 

Ce-n revistă să se prindă 
Să citească dăscălimea 

Interviu, ca-ntr-o oglindă. 
Vrem s-aflăm noi, așadară, 

Când și cum de ați ales 
Astă specie literară, 
Din atâta palmares? 

Vă mai întrebăm, de-asemeni, 
Temele din ce-ați cules? 

Cu politicieni? Cu semeni? 
Care-i centrul d’interes? 
Tema școlii-n epigrame 

Și a ei semnificație 
Vă rugăm s-o scrieți dară, 

Ici-șa, cu dedicație! 
Ca imbold la toți să fie 

Să se-apuce până-n toamnă 
Epigrame ca să scrie. 

Nu-i așa, distinsă doamnă? 
Iar la Festival să vină 
Să se mire Cavadia 

Că ați readus umorul 
Și-am luat.... EPIGRA-MANIA! 

 
Prof. LUCIA PEIA 

Consilier școlar 
 
 

 
ELIS RÂPEANU 

 
Dacă Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat-o cu un 

scop. Mie mi-a pus condeiul în mână și cântecul în 
glas.  

Am făcut școala primară și liceul la Ploiești – oraș 
cu oameni isteți, credincioși, păstrători ai tradițiilor de 
familie, dar și plini de umor. Au urmat studiile 
universitare la Facultatea de Filologie Română-
Franceză, mi-am urmat cariera de cadru didactic 
universitar, am publicat poezii și comunicări științifice, 
am condus Cenaclul literar ”Polivalențe” din București. 
Mi-amintesc că în 1980, la una din ședințele deschise 
au fost invitați și epigramiștii Alexandru Clenciu, 
Nicolae Ghițescu și Mircea Trifu, președintele Clubului 
Epigramiștilor „Cincinat Pavelescu”. Verva, 
ingeniozitatea, umorul creațiilor citite de acești mari 
epigramiști au animat întreaga asistență, au transmis 
forță spirituală, au inoculat morbul epigramei tuturor 
membrilor cenaclului. Așa au devenit epigramiști 
profesori precum Corneliu Berbente, Ion Turcoiu, 
Gheorghe Manoliu și evident, eu. 
 A urmat o perioadă de peste trei decenii în 
care am scris epigrame, poezii, monografii, aforisme, 
dar mai ales studii privind epigrama, culminând cu 
doctoratul în literatură, avându-l ca și coordonator 
științific pe Prof. Univ. Dr. Ștefan Cazimir, la teza 
„Epigrama în literatura română”. Asociația Femeilor cu 
Diplomă Universitară din România mi-a conferit 
Diploma de prim doctor în epigramistică din lume, în 
aceeași zi când Aurora Gruescu primea titlul de Prima 
femeie inginer silvic din lume. Epigrama mi-a menținut 
tinerețea, permanenta activitate cerebrală și mi-a 
adus deopotrivă satisfacții dar și amărăciune pricinuită 
de cei care n-o respectă, care, din dorința de autorlâc, 
însăilează catrene șchioape, fără sare și piper. Or, 
epigrama e o creație literară nobilă prin concizie, 
conținut, spiritualitate și ingeniozitate, prin claritatea 
ideii și surpriza poantei, care deschide orizonturi noi în 
gândire și în comunicarea dialogală (subînțeleasă) cu 
cititorul.  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  M-aţi întrebat cum de am ales această specie 
literară.  

Cred că ea m-a ales pe mine. În franceză, 
„l’epigramme” e și de genul masculin, așa că mi-a 
cucerit condeiul și inima, realizându-se un mariaj, nu 
un concubinaj.  

De unde îmi aleg temele?  
Temele nu le culeg, ele vin singure în condei, din 

realitatea vieții personale și social-politice. E drept, 
există și epigramiști care se „agață” până și de 
poantele celor duși în viața veșnică, pentru a le da, 
chipurile, replici. Dar o replică presupune, ca reacție, o 
contrareplică, ducând uneori la duel. Ori, cum să te 
duelezi cu omul plecat pe drumul fără întoarcere? La 
orice epigramist autentic poantele țin de inspirație, 
ele vin din observația permanentă a lumii 
înconjurătoare, din ricoșeu la o idee auzită sau citită. 
Oricum, poanta odată găsită cere motivație, trebuie 
„pritocită”, catrenul cere muncă, ideea, cuvintele 
potrivite ca sens și măsură prozodică se învârt, se 
înlocuiesc cu sinonimele potrivite. Deci, epigrama cere 
muncă pe text, rareori se realizează spontan – 
performanță la care ajung autorii cu multă 
experiență, cu ani mulți în domeniu, cum era de pildă, 
Cincinat Pavelescu.   

Ce mă atrage la Reșița?  
E o întrebare complexă. Multe mă atrag la Reșița, 

și dumneavoastră mă atrageți cu dragostea cu care m-
ați întâmpinat, cu neastâmpărul, cu vioiciunea 
spirituală. Totuși, atracția are și state vechi. M-au 
atras Cavadia și Valentin Silvestru, deopotrivă, la care 
s-a adăugat răbdătoarea ce a sprijinit mereu, din 
umbră, soția lui nea Mircea, Trude Steiner. 

Mircea Cavadia avea arta scrisului, a sensibilității și 
zborul poantei, în fibră. Să nu uităm că el face parte 
din marea familie Cavadia. În Brăila există o casă cu o 
placă ce atestă faptul că acolo a locuit George (Iorgu, 
în greacă) Cavadia. Compozitor și cântăreț de lieduri, 
ne-a lăsat 12 romanțe. Despre el, Victor Eftimiu a scris 
catrenul „În aer curge zvonul unei arii/ De brăileanul 
Iorgu Cavadia/ În Cișmigiu ascultă melodia/ Și plâng, 
înduioșați, pensionarii.” 

Dar dacă muzicianul, prin arta sa, atingea coarda 
sensibilă, duioșia, dorul, visarea, strănepotul, Mircea 
Cavadia, sorbind din tăria dealurilor atinge  această 
valență a sufletului și a gândirii umane: umorul, care, 
după cum spunea Valentin Silvestru „vizează bărbați și 
femei ai tuturor zilelor de pe pământ, pune mintea la 
gimnastică și în acest fel, contribuie la fortificarea ei”. 
Plin de neastâmpăr, plin de acțiune, Cavadia a 
contribuit la însuflețirea culturii din acest colț de țară, 
ca scriitor, ziarist, organizator al festivalului de neuitat, 
reluat astăzi, pe bună dreptate, sub numele lui. 

Literatura umoristică și caricatura fac casă bună, se 
completează reciproc și contribuie la reușita unui 
festival original, cu puțini, dar valoroși 
scriitoriepigramiști și autori de proză scurtă.  

Nu îmbrățișez ideea unui concurs de epigrame în 
cadrul festivalului de umor de la Reșița. Am experiența 
celor din țară, unde se dau teme impuse, ceea ce 
limitează jocul spiritului, ingeniozitatea, nu generează 

umor, nu inspiră condeiul de veghe al epigramistului 
și... vorba aceea: „Să scrii o epigramă nu-i efort/ De ai 
o temă bună drept suport/ Când tema e scremută din 
regie/ Ce iese din scremuturi, se cam știe.”  Și să nu 
uităm că „În lumea asta de ocară/ În care gluma-i 
antidot/ Umorul e o floare rară/ Prostia crește peste 
tot.”  

Dar despre ideea înființării unui cenaclu al 
elevilor, pe care profesorii i-ar putea instrui în 
scrierea epigramei, ce părere aveți? 
Doamna Lucia, voi fi sinceră cu dumneavoastră, 
sinceritate bazată pe cunoașterea în profunzime a 
epigramei, a stării ei actuale, a lecturii a zeci de mii de 
catrene. Există marele pericol al bagatelizării  
speciei în contextul unei adevărate molime, încurajată 
de cei care conduc și astăzi după „recordul de tone la 
hectar”. Greu ar fi și pentru profesori: una e să 
studiezi, să te informezi, alta e să ai epigrama în spirit, 
unde și-a făcut adăpost ani de-a rândul. Totuși, cum în 
această perioadă de nesfârșită dezordine și 
bulversare, în care lucrurile în loc să se redreseze se 
înrăutățesc, crește rolul satirei și al umorului, tinerii 
pot fi încurajați să scrie proză satirică sau cronici 
rimate în formă clasică, stil Ion Pribeagu. În fond, 
Mircea Cavadia s-a manifestat în mod preponderent în 
umor, ca prozator. În ceea ce privește epigrama, să nu 
uităm cuvintele lui, pe care le-am cuprins în catrenul: 
„La epigrame șchioape-njugi prostia/ Poți scrie 
bancuri, ca le prinzi ușor/ Și nu uita ce-a spus chiar 
Cavadia/ E greu să fii major... în gen minor”.  

Multe s-ar putea spune despre satiră și umor, 
epigramă, caricatură, despre preocuparea autorilor 
pentru aceste creații, dar aș vrea să subliniez două 
idei: 

- în Uniunea Scriitorilor se recomandă a se 
constitui o secție de literatură satirico-umoristică, așa 
cum Uniunea Artiștilor Plastici acordă atenție 
caricaturii; 

- îmi simt inima ușurată că s-a reluat Festivalul 
de umor de la Reșița, purtând numele lui Mircea 
Cavadia, ce îmbină caricatura (secțiune patronată de 
maestrul Ștefan Popa Popa’s) cu literatura umoristică. 

Mulțumesc și adresez felicitări celor care sprijină 
spiritual și material acest festival, care înviorează 
cultura orașului. Sper în revederea la următoarele 
ediții, cu vioiciune și dragoste în suflet.  
 

Caricaturistului  Ștefan Popa Popa’s 
Caricatura, spun pe-a dreaptă 
E cu-n picior mai sus, pe-o treaptă; 
Noi așteptăm etapa nouă 
Să le ridice pe-amândouă. 
 
Lui Mircea Ionescu Quintus, la 100 de ani 
Umorul de la tată-i este dat,  
Dar a păstrat și duioșia mamei 
Și-atâția ani de viață-adunat 
Sorbind din elixirul epigramei. 
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Singura dovadă 
Ți-am pus la îndemână hapul 
Înghite-l cu un pic de ceai, 
Da-i bine că te doare capul: 
Așa mai știm și noi că-l ai. 

 
 
Ocuparea fotoliilor 
La cei ce-n funcții știu să salte 
Se cere cap cu minte trează, 
Dar în fotoliile înalte 
Ei tot cu fesele se-așeză. 
 
 
Vinul 
Vinul cel mai bun, vecine, 
E „diseară VIN la tine”; 
Cel mai prost, se vede treaba 
Este vin, dar ”VIN degeaba”. 

 

 

 
ANANIE GAGNIUC 

 
Am văzut lumina zilei în noaptea de 8 spre 9 

ianuarie 1955, în satul Comăneşti, judeţul Suceava şi 
dacă istoria va fi dreaptă în ceea ce priveşte talentul 
meu, acest sat... n-o să-şi schimbe numele. Şcoala 
generală am terminat-o în nici opt ani, împreună cu 
tata, care era buldozerist. După clasa a II-a, când am 
făcut primele bastonaşe, tata mi-a zis: „Gata cu şcoala, 
poţi să te faci poliţist!” Notele în clasele I - IV au fost 
de 5-10, iar în clasele V - X au fost şi de 1-4... Am 
urmat apoi cursurile...Bistriţei, ajungând la Câmpulung 
Moldovenesc unde, la un concurs de sărituri la 
trambulină, fiind un schior cam chior, a trebuit să 
plutesc două ore în aer, negăsind pârtie de aterizare. 
Aşa am ajuns la Institutul de marină din Constanţa, 
contrazicând şi unii colegi, care spuneau că o să ajung 
eu la marină, când o zbura porcul! 

Capete de acuzare: 16 cărţi de satiră şi umor; 5 

comedii la teatre de revistă din ţară; peste 4000 de 
texte publicate (pe numărate!) în presa militară și 
civilă, locală și națională, emisiuni radio-tv. Am scris și 
nenumărate reclamaţii şi anonime, care vor intra în 
istoria literaturii române, veşnic nepublicate. Mulţi 
susţin că sunt un scriitor de mare perspectivă. În 
două-trei sute de ani voi ajunge celebru. Vom trăi şi 
vom vedea!  

Scriu epigramă din 1962, când am intrat în clasa I. 
După ce-am făcut primele bastonaşe, tata mi-a zis 
„Gata cu şcoala, poţi să te faci poliţist!” De gluma asta, 
acum 20 de ani, Mircea Cavadia s-a amuzat copios şi 
mi-a tot redat-o, în periplurile literare organizate  prin 
şcoli. La unul din festivaluri, le-a relatat elevilor o 
glumă, la tema dvs. – şcoala: întreabă profesoara „Ce 
înălţime are şcoala?” Toţi calculau, Gigel cu mâna pe 
sus” „Zi, Gigele” „Şcoala are un metru, şi 67 
centimetri” „De unde ştii!” La care, Gigel ducând mâna 
cu palma întinsă în dreptul gâtului „Păi, pân-ici mi-a 
ajuns!” Epigrame am scris la inspiraţie. Nu sunt expert 
în acest gen, eu scriu mai mult proză umoristică.  

Când și cum de am ales astă specie literară?  
Păi ca să scrii umor, fie că e epigramă, fabulă, 

poezie sau proză umoristică, trebuie oarece talent, 
înclinaţie, imaginaţie, creaţie. După primele succese, 
literatura umoristică devine pasiune. La început nu era 
pasiune, era un „hobby” ca să folosesc un termen în 
vogă. Mi-a descoperit harul de-a scrie şi bruma de 
talent o...învăţătoare. De aceea şcoala...dar nu mai 
insist. Ştiţi bine, mai bine ca mine. 

Mă întrebaţi de unde mă inspir, când scriu.  
Mă inspir (şi expir) din (şi în) viaţa de zi cu zi. 

Paradoxal, în umor, cu cât sunt mai multe necazuri şi 
rele, cu atât sursa de inspiraţie este mai diversă. 
Sintagma „a face haz de necaz” cred că e unică la noi, 
românii. Pornesc de la realitate, mai exagerez tarele, 
moravurile, apucăturile oamenilor, mai fabulez, merg 
până la ficţiune, dar toate pot fi (sau deveni) o 
realitate. Pentru mine, literară. 

Limba română este atât de bogată în semantică şi 
înţelesuri, încât s-ar putea scrie temelia, fundamentul. 
Lectura, în copilărie, poveştile, în adolescenţă, 
romanele de dragoste, cărţile de ştiinţă, toate scrierile 
care „luminează” viaţa, universul.  

Aşadar, pentru cine nu mă cunoaște, a la Creangă, 
iaca, sunt şi eu un boţ de humă, până la... înhumare. 
Scriitor de satiră şi umor, pe linia de plutire a literaturii 
de gen. Am fost -  şi-ncă sunt - străduinţa şi stăruinţa 
unei clipe de zâmbet, pentru cine citeşte sau ştie citi 
şăgălnicii şi creaţii ilare, hazoase, râzânde, de la 
aforism, epigramă, la fabulă, poezie umoristică şi 
proză satirică.  

Un final simplist – un om optimist, umorist. 
 

Voltaire, despre un biet condeier 
Acest Gagniuc e genial, 
Talentu-i înnăscut; 
Exprim regretul meu total 
Că nu l-am cunoscut! 
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GÂNDIND CU MINTEA ÎN INIMĂ 

 
INTERVIU cu NICOLETA MARCU, director CCD Caraș-
Severin pentru Revista VIITOR PENTRU EDUCAȚIE, Nr. 
2, editată de Asociația Proeuro-Cons Slatina 

 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. 

 
La dermatolog 
Întâlnindu-l într-o sală 
Îl opri şi-l puse-n temă: 
- N-am venit cu mâna goală 
Am în palmă... o eczemă! 

 
 

Autoepitaf (Fostului şef, care mă tot trimitea la 
activităţi în locul lui) 

Să vă amintiţi mereu 
De-acest om, arză-l-ar focul! 
Aici zace şeful meu 
M-a trimis să îi ţin locul! 
 
 
Invitaţie la expoziţie 
Foarte-amabil şi atent 
La pictură o invită: 
- Haide, e un nou curent... 
- Nu mă duc. Şi-aşa-s răcită! 
 
 
Despre profesori 
Am întrebat un academician doctor inginer (altul, 

decât cine-aţi crede voi): „Cum se pune accentul 
corect: profèsor sau profesòr? 

Mi-a spus că ambele accente sunt acceptate în 
DEX. Atunci i-am răspuns că nu-i adevărat, în ţara 
noastră nu se pune accent pe cadrele didactice. 

 
 
Şcoala, înainte şi după 
Luăm ca referinţă anul 1989, an de cotitură (de la 

rău la mai rău, de la bine la... mai bine nu). 
Înainte, se ascundeau fiţuicile în mâneci sau sub 

fuste. Acum, unde să bagi laptopul sau telefonul 
mobil? Înainte, elevii erau scoşi la tablă, în faţa clasei 
şi sperau la un 5-6. Acum, trec la... table, în fundul 
clasei, sperând un 5–5, 6–6... 

Înainte, erau la facultăţi 15 pe un loc. Acum sunt 
maxim 15 locuri la unele facultăţi... 

Înainte, profesorii mai băteau elevii. Acum se 
întâmplă şi invers. 

Înainte, pauza era de 10 minute, acum – dacă 
profesorii sunt în grevă – pauza e de 2–3 săptămâni. 

Înainte, se făcea şcoală, nu glumă! Acum, şcoala 
e o glumă... 

S-a dat BAC-ul. Aflăm că s-a dat, dar nu prea s-a 
luat... Să fie de vină profesorii, că au salarii mici şi nu 
„prestează”? Să fie de vină des schimbaţii miniştri ai 
educaţiei sau prim-miniştrii, că şi ei au copiat? Sau 
poate agramaţii, ca să nu zic analfabeţii, ajunşi 
primari, (euro) parlamentari sau „oameni mari”, azi 
celebri şi bogaţi, exemple de urmat pentru odraslele 
noastre? Sau blondele bolunde ajunse vedete TV, 
care, aflând că a picat Eminescu la BAC, au comentat, 
doct: „Nu-i nimic, fată, bietul băiet o să dea din nou, la 
toamnă...”.  Înainte de-a da BAC-ul, se dă ceva şi 
după... Se pupă, nu? Înainte şi după... 

În concluzie, înainte, şcoala era şcoală! După 
acea „răscoală”, din ’89, nouă ni s-a oferit o viziune 
nouă... Azi puţin se mai învaţă, puţini mai învaţă. Şi-
apoi, nu vă supăraţi, aia era şcoala din secolul trecut. 
Chiar mileniul trecut! Am mai evoluat şi noi, nu?  

Între viaţa şcolii şi şcoala vieţii, prima era înainte, 
a doua...după. Dixit! 

 
Vă mulțumesc printr-o adâncă reverență și nu 

pot decât să aștept cu bucurie revenirea 
dumneavoastră la Reșița, doamnă Elis și amirale 
Noni Gagu, întru zâmbetul și înțelepciunea 
publicului! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://radiotimisoara.ro/2015/10/02/audio-cum-punem-corect-accentul-profesor-sau-profesor/
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  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 
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 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. 

 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 CS este FORMARE-DEZVOLTARE-
PERFORMANȚĂ, iar motto-un 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 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. 

 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. 
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. 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

 Mergând pe aceeași linie, 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, 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 fiind clar o 
nevoie identificată la nivelul învățământului 
preuniversitar, aceste atribuții de îndrumare sunt 
preluate de profesori metodiști ISJ sau chiar de cadre 
didactice cu expertiză și experiență din școli, în mod 
tacit. 

 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 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. 

 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 
a unei adolescente de 16 ani, este: „Puterea 
exemplului nu este doar o metodă de educație, ci este 
singura metodă” – G. G. Jung 

 
Interviu realizat de CĂTĂLINA DAN,  

Asociația Proeuro-Cons Slatina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


