
Nu poţi avea ceva fără să renunţi la nimic! 

(Eseu autoreflexiv) 

 

Moto: Identifică problema înainte de a face eforturi uriaşe s-o rezolvi! 

 În ultima vreme, am lucrat mult la dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice şi umane, pe 
direcţia interior – exterior, adică am verificat dacă ceea ce am acumulat, ca inginer şi om, se 
poate adapta şi aplica contextului actual şi în situaţiile în care răspunsurile au fost afirmative, am 
transmis trăirile mele, în mod pedagogic, elevilor mei. 
 Dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice se realizează prin observare, clasificare, analiză, 
inducţie, predicţie, relaţie verbală, desen, scheme, simboluri, deducţie şi nu în ultimul rând, 
AFECTIVITATE! Da ştiu, poate că sună fals, dar să stabilim un lucru: Nu sunt de acord cu cei 
care spun ceea ce nu sunt, care arată în permanenţă cu degetul fără să stabilească o soluţie, în 
fine, cu cei care taie în permanenţă aripile altora pentru a zbura ei cu ele. Pentru aceştia din urmă 
am o recomandare: TĂITORILOR DE ARIPI, PUTEŢI FURA MIJLOACELE DE ZBOR, DAR 
NICIODATĂ NU VEŢI PUTEA ZBURA! 
 Mda…Întotdeauna am tins să fiu ceea ce spun, şi am dat, am dat…fără să aştept 
răsplată…Apoi cineva, aflat între + ∞ şi - ∞, a reglat totul…ca într-un sistem automat cu buclă 
negativă. Şi atunci, matematic vorbind, mulţimea stărilor interne cu mulţimea intrărilor din 
exterior, cu mulţimea ieşirilor către exterior, cu toate tranziţiile dintre acestea, au făcut din mine 
un om care a sărăcit îmbogăţindu-se cu tot ceea ce poate oferi Colegiul Tehnic „Edmond 
Nicolau” instituţional şi relaţional – afectiv. 
 Nu. N-a fost uşor! „Caracterul omului îi trasează destinul” spunea marele Democrit, iar 
eu am făcut o grămadă de prim-paşi pe drumul transfigurării ca om. Am fost umilit şi lăudat, am 
fost folosit şi omis, am fost martorul meu când ceilalţi erau oglinda comportării mele, am fost 
lovit de durere amplificată când m-am plâns cui nu trebuia, dar apele mele sunt încă adânci 
pentru a-mi conserva integritatea, relaţiile, reacţiile, exerciţiul şi responsabilitatea. 
 Pai, eu şi conştiinţa mea, poate deveni: eu conştiinţa mea (şi-ul e uneori adversativ). De 
multe ori pot privi la stele fără să mă deranjeze o pietricică în pantof! 

Să cer de la alţii? E o muncă neplătită, dar este uşor! Cel mai greu este să ceri de la tine 
însuţi, pentru că mereu îţi găseşti o scuză! 

Adevărul oricărui om depinde de fapte şi unele din faptele mele mă emoţionează până la 
lacrimi şi astăzi. Iată trei dintre cele mai recente fapte despre care îmi place să vorbesc: 

1. Când eram în Doha – Qatar cu lotul olimpic al României la World Robot Olympiad s-a 
apropiat o doamnă de mine şi mi-a spus că este din Iran şi a venit special să vadă echipa 



României, să ne îmbrăţişeze,  aceasta pentru că studiase medicina în România şi iubea ţara 
noastră, foto 1. 

 
Foto 1 

După cum se vede şi în fotografie, eram cu ochii în lacrimi pentru că am contribuit la această 
trăire a doamnei doctor. 

2. La Barcelona, în cadrul proiectului Erasmus + High School, High Tech – şcoala 
viitorului 2014 -1-RO01-KA101-000875, cursul structurat Tap – Swipe – Pinch iPad, 
Android and Windows tablets changing the way to learn and teach, am cunoscut doi 
oameni, doi colegi portughezi cu care am desfăşurat un adevărat act de interculturalitate, 
foto 2, cândva o să spun mai multe despre acest lucru. 

 

Foto 2. Cu profesorii José MarquesOliveira şi Paulo Jorge GonçalvesBotelho 



3. Fiind selectat pentru o vizită de studii în Austria, în cel mai amplu proiect al M.E.N. 
desfăşurat vreodată pentru învăţământul tehnic, am inţeles un model de competenţe prin  
referire la  Dr. Ursula  Fritz, BMBF Austria  şi Anderson Krathwohl , pe care l-am 
adaptat şi aplicat în propriul proces de predare, fig. 1. 

 

Fig. 1 

Da…Aş putea continua, dar doresc să păstrez parfumul altor trăiri pentru mine, să se mai 
sedimenteze şi astfel, atunci când voi găsi răspunsuri afirmative, voi acţiona în consecinţă. 

Vă mulţumesc dragi colegi, pentru sprijinul moral pe care l-am simţit din plin în ultimul 
timp! Fără aportul dumneavoastră subliminal nu puteam să mă inventez responsabil. 

Vă mulţumesc dragi elevi, fără voi aş fi doar diferenţiat şi nu integrat! 
 

Prof. ing. Agache Săndel 
  


