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În loc de introducere 

 Am cugetat mult dacă este util și deontologic să mai scriu un articol în această revistă, 

dar la apelul Alexandrei colega noastră, am cedat...Inițial am avut intenția să explorez reflexiv 

și autoreflexiv asupra ideii de patriotism actual împreună cu un elev, dar am renunțat întrucât 

nu doresc să mă juxtapun unui comportament-ancoră gata realizat și consolidat de Mass 

Media, școală și familie. Mai mult, nu doresc să scriu articole din complezență sau 

formalitate, acestea există din belșug astăzi și aduc un mare deserviciu credibilității unei 

persoane sau chiar unei instituții. Eu nu sunt nici pe departe un om care să merite onoarea de a 

publica, fie și simple articole, într-o revistă de tradiție a liceului care a crescut calitativ în mod 

continuu și a fost premiată. Și apoi, sunt colegi foarte valoroși în ale scrisului...Șovăiala mea a 

fost generată și de faptul că întotdeauna încerc să fiu și să fac ceea ce spun. Această atitudine 

deranjează foarte mult în România de astăzi. Am ajuns la concluzia că România nu mă mai 

iubește! Nu mă mai iubește pentru că nu mi-am cumpărat și eu o diplomă, nu mă înghesui la 

intrarea în magazine sau la aghiazmă, pastrez distanța când circul pe trotuar sau cu mașina, nu 

las dejecțiile animalului de casă pe trotuar, tind sa mă comport în așa fel încât să nu-l deranjez 

pe celălalt, verific informația servită pe Internet și chiar nu arunc paharul de cafea pe geamul 

automobilului! 

Merg cu trenul, cu mașina sau pe jos, mă uit în jur și fac eforturi uriașe să 

recunosc România! 

 Avem informație, avem Internet și înaltă tehnologie și parcă suntem mai înapoiați, din 

punctul de vedere al dinamicii socio-economice, ca niciodată. Să fim oare victime ale unui 

algoritm generalizat care distorsionează adevărul? Această distorsiune are la bază o lipsă 

generală de comunicare...O deficiență, fără precedent, de mentalitate. În acest context mă 

întreb: Mai este școala un mediu integrator al familiei cu societatea? (Fig. 1). 
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Ce e de facut? 

 Cum nu sunt genul care arată cu degetul fără să ofere soluții, propun un posibil model 

de îmbunătățire a comunicării, în special a comunicării didactice și de ce nu a mentalității 

românului (Fig. 2). 
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În loc de final 

 Sa fim atenți atunci când suflăm în vuvuzele! Să folosim ceea ce este în mintea noastră 

și nu în spatele ei, iar în funcție de ceea ce știm să selectăm, de ceea ce primim de pe Internet, 

și coroborăm cu studiul individual PRIN MUNCĂ TEMEINICĂ, vom accede la o apropiere 

de realitatea în care trăim, realitate pe care o numim România!  

 

 


