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Profesor de 
română caută 

asociaţia anonimă 
a dependenţilor de 
maşina de scris

Acasă
Cu ani în urmă, preocuparea pentru eterna 
Dacia a fosta detronată de febra pentru 
achiziţionarea unui calculator. Pentru 
toate rubedeniile mari şi mici, calculatorul  
devenise cucerirea de vârf. Prin intermediul 
acestei minuni a lumii am putut afl a că 
familia era în posesia a două progenituri cu 
uşoare urme de geniu. Mi-am asumat riscul 
de a trece drept o mamă iresponsabilă şi am 
refuzat să pactizez cu „duşmanul”, măcar 
până la examenul de capacitate al copilului 
meu. Apoi am lungit-o, am mai tras de timp: 
„să mai citească un pic, până mai este în 
liceu”. Atitudine pe care nici eu, nici... copilul, 
nu am regretat-o. A învăţat fără greutate să 
utilizeze binefacerile calculatorului (cam ca 
pe vremea noastră, când învăţam să mergem 
pe bicicletă în vacanţa de vară cerând bicicleta 
vreunui prieten mai înstărit).  
Am mai dat dovadă de inconştienţă cu vreo 
11 ani în urmă când, deşi vedeam că-şi ţine 
bine capul pe umeri, nu l-am instalat nici pe 
junior în faţa tastaturii. Deunăzi, privindu-l 
cum „butonează” o tabletă pe care o vedea 
pentru prima dată, am avut revelaţia că este 
imperios necesar ca oferta didactică să fi e 
diversifi cată în ritmul în care se diversifi că 
jucăriile de pe piaţa IT. Nu consider că ar 
trebui să existe câte o tabletă pe fi ecare bancă, 
însă văd că este timpul, mai mult ca oricând, 
să ne remodelăm demersul didactic, să 
abandonăm câteva dintre „obiectivele” de pe 
la 1900 şi să regăsim drumul spre cunoaştere 
cum se întâmpla, probabil, pe vremea în care 
a apărut tiparniţa despre care noi am învăţat 
la şcoală. 
Intr-o zi stăteam amândoi (eu şi copilul 
meu de acasă) cu treburi, la ordinator. Din 
bucătărie se revărsau arome. Ne era foame. 
La un moment dat, juniorul precizează că 
mâncarea (care se făcea mai mult singură) 
miroase frumos. „Uite ce facem noi acum”, 
i-am zis. „Ce facem?” „Ne este foame, dar 

stăm in continuare la comp., tu zici că miroase 
frumos, dar nu te ridici să-ţi iei de mâncare. 
Eu – pe de altă parte – ştiu că ar trebui să 
ne ridicăm şi să mergem în bucătărie, dar 
am găsit ceva interesant... Aproape că te ţin 
fl ămând. Cum ţi se pare una ca asta?” Ne-am 
amuzat şi am stabilit că în zece minute facem 
o pauză, mergem să mâncăm şi ne întoarcem 
la treburile noastre. 
Şi când mă gândesc că nu mai departe de 
vara trecută aş fi  căutat o asociaţie anonimă a 
dependenţilor de maşina de scris. 
La începutul colaborării noastre am avut 
grĳ ă să-i spun: „Dacă tot e să foloseşti 
tastatura calculatorului, măcar să scrii corect, 
să-ţi foloseşti pe cât posibil cele zece degete 
pentru a scrie, să nu te văd ţopăind pe taste 
numai cu degetul arătător, i-am zis eu cu 
orgoliul adultului cu un vechi certifi cat de 
stenodactilografă. Să scrii elegant şi corect.” 
Aşa am pus bazele unei colaborări, în loc să 
punem bazele unei dispute.
Savurez umorul situaţiei – „Mama, ai salvat 
materialul, aşa cum ţi-am spus?” „Mama, ţi-
am spus să te uiţi pe toată pagina...” etc.
   
La şcoală
M-am întors din vacanţa de vară cu o idee 
nouă pentru începutul de an la clasa a VIII-a. 
Le-am pregătit intrarea în materie printr-o 
poartă pe care nu o mai folosisem până 
acum: Internetul. Câteva elemente de folclor, 
sub forma unui mic studiu al satului în care 
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s-au născut şi al obiceiurilor din satul lor, 
înainte de a începe discuţia despre literatura 
populară prin care să facem trecerea la 
romanul Baltagul. Mă bazam şi pe faptul că 
vreo câţiva copii din clasă fuseseră in tabăra 
organizată la munte în vacanţa de vară. 
Aşa se face că la sfârşitul primei ore i-am 
anunţat că vor accesa, acasă, cuvântul 
„nedeie” şi apoi „enter” şi... Îmi însoţeam 
explicaţiile voit naive desenând rotocoale cu 
degetul arătător, explicându-le că vor vedea 
un cerculeţ care arată că funcţionează motorul 
de căutare... Aş vrea să vi-i pot arăta cum 
s-au uitat la mine. Au fost cele mai simpatice 
feţişoare pe care le vedeam la începutul de 
an şcolar. Stupoarea lor netrucată a fost o 
grozavă sursă a umorului, care s-a revărsat 
peste noi într-o zi însorită de septembrie. 
Nu-mi dădusem seama că ei rămăseseră cu 
pixurile atârnate în aer, zâmbind nedumeriţi, 
dându-şi coate şi cercetându-mă cu o mare 
curiozitate. Sau ca pe o mare curiozitate?
Cristina a articulat cu mare grĳ ă: „Doamna, 
adică să căutam pe Internet?” „Care este 
motivul pentru care zâmbiţi?” „Păi... 
dumneavoastră nu ne-aţi dat voie să luăm 
de pe Internet.” „...eu nu am încurajat 
compunerile gata făcute de pe Internet, dar 
nu am fost împotriva cercetării. Iar acum ştiu 
şi ce veţi găsi acolo unde v-am trimis.”

Am afl at ca visele devin realitate

Înainte de vacanţa de vară mă gândeam cu 
spaimă la orele cu viitorii „a V-a”. Erau cei 
mai gălăgioşi din mica noastră instituţie. 
Orice observaţie era primită cu privirea „cine 
mai eşti şi tu?” Alţii, care avuseseră fraţi mai 
mari în şcoală, operau – presupun – cu un 
amestec de impresii. Înainte de a începe 
şcoala m-am dus să mă prezint şi ne-am luat 
cu vorba, uşor, uşor, exact aşa cum stai de 
vorbă cu orice persoană pe care o cunoşti 
din vedere. A început şcoala. Adrian a scris 
intr-o zi o naraţiune atât de reuşită, încât 
mi-a venit imediat ideea de a alcătui o fermă 
în jurul cocoşului Gogu. S-au adăugat şi alte 
texte din clasă, la care s-au adăugat fotografi i 
de la faţa locului/locurilor şi cu găinile, cu 
berbecul, cu porcul despre care Cosmin scria 
că doarme „adânc în fundul gojderului”. 
Când le-am spus că paginile pe care le avem 
ar putea deveni o culegere la care să se 
adauge şi alte contribuţii, au avansat ideea 
că am putea face o carte şi chiar un manual. 
Ideea ca „manualul” să conţină şi exerciţii – 
nu a fost a mea – a fost respinsă imediat. 

In ziua aceea m-au învăţat că se mai poate 
visa şi că este foarte uşor ca visele să devină 
realitate iar comunicarea dintre noi a trecut 
la un alt nivel de competenţă. 
Mai mult şi mai mult m-am bucurat pentru 
Mihaela si pentru Anamaria. Repetă clasa a 
V-a din cauză că anul trecut matematica nu 
a fost pe lista de priorităţi. Faptul că textele 
lor au fost aplaudate şi selectate în culegere 
le-a valorizat. (Avusesem multe emoţii mai 
ales pentru Mihaela, o fetiţă micuţă şi fi ravă, 
dar pe care o remarcasem anul trecut pentru 
performanţa de a citi orice text la prima 
vedere. În prima parte a anului Mihaela 
părea foarte descurajată). 
Ei vor fi  tehnoredactorii şi fotoreporterii şi 
scriitorii propriei lor cărţi, pe care o vom lansa 
înainte de vacanţa de vară. Andreea primeşte 
textele şi le culege pe cele care vin de la copiii 
care nu au ordinator. Se fac fotografi i cu toate 
animalele din curte şi se trimit prin net. Se 
discută îndelung care sunt mai fotogenice şi 
ce ar trebui să intre pe copertă. 
Să vă spun drept, le propusesem la începutul 
anului să strângem bani pentru a ne cumpăra 
auxiliare. In ziua în care le-am spus că am 
putea să ne folosim bănuţii pentru a scoate 
„cărticuţa” noastră au izbucnit în aplauze. 
Până una, alta, vom folosi textele ca material 
didactic; probabil chiar la inspecţie. 

In timp ce scriu aceste rânduri îmi vine în 
minte Adrian; am impresia că i-ar plăcea să 
se implice mai mult, să primească mai multe 
sarcini în tehnoredactare. Am să-l întreb luni, 
imediat ce ne vom întâlni la şcoală. Deunăzi 
l-am întrebat cum se simte comparativ cu 
începutul anului. Atunci îmi spunea că el 
nu citeşte cărţi pentru copii şi aerul cu care 
vorbea mi-a pus răbdarea la încercare. După 
câteva secunde a schiţat un zâmbet şi mi-a 
răspuns că se simt mai bine. 
Dacă toate merg bine, până la vacanţa de 
vară vom avea cartea, pentru că acum am 
afl at ca nu e nicio greutate ca visele să devină 
realitate. Ce a fost mai greu a trecut: nu mai 
caut asociaţia anonimă a dependenţilor de 
maşini de scris, iar cu a V-a o duc bine.  
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