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O fat` de 12 ani are
nevoie de ajutorul t`u
Pentru a sc`pa de boala cumplit` numit` leucemie

Prima emisiune produs`
numai de copii

T

elevizorul este imperiul secolului
XXI. El conduce, distreaz` oamenii,
contureaz` personalit`]i, demite
mini[tri sau antrenori, dezvolt` cultura
copiilor sau, din contr`, \i dezorienteaz`.
Da, chestia aia cubic` de pe tejgheaua
dumneavoastr` este „DICTATORUL“.
Dac` vrei s`-]i vinzi produsul, apari
la televizor. Dac` vrei s` devii un
sportiv cunoscut, joci de c~teva ori
bine sau \]i iei o ma[in` obscen`
[i apari la televizor. Vei fi sigur c`
te vor [ti apoi milioane de oameni.
Ei bine, dac` are cineva ceva de spus
apare pe sticl` [i sigur va genera
reac]ii.
Am aderat [i noi la aceast` „uniune“
numit` audiovizualul. Am depus cererea
acum dou` luni (am lucrat trei ani
la ea!) [i ni s-a aprobat integrarea.
Vom avea propria noastr` emisiune
\ncep~nd din martie pe Alpha TV.
O emisiune produs` de copii, moderat`
de copii [i \n care doar ma[inistul
se va m~ndri c` [i-a s`rb`torit deja
majoratul.
O emisiune \n care copiii vor
putea s` se pl~ng` de problemele de
la [coal`, de faptul c` au luat doi
nemeritat, c` au fost insulta]i de
profesor sau c` \n [coal` condi]iile
las` de dorit. ßi nu \n ultimul
r~nd, s` l`ud`m [i s` \ncuraj`m
tot ce este pozitiv \n [coal`.

Andrei JUJAN

În emisiunea Pup`za TVD (un joc
de cuvinte pe care sper c` l-a]i sesizat)
se vor inversa rolurile. Adultul va
fi cel care va sta \n banc`. Copilul
va sta la catedr`.
ßi subiectele nu vor \nceta s`
apar`. C` doar se [tie c` nu educa]ia
e cea care merge pe roate \n Rom~nia
(dac` exist` \ntr-adev`r un lucru care
merge pe roate \n ]ara asta). Spre
exemplu, chiar \n timp ce scriam
articolul `sta am mai auzit c` ministerul
a mai elaborat ni[te legi \n care
s`rmanul copil de 8-9 ani, care de
abia a \nv`]at s` scrie, trebuie s` dea
nu [tiu c~te teste na]ionale la
citire, [tiin]e [i aritmetic`. ßi asta e
doar una din sutele de decizii care
se iau f`r` s`-i \ntrebe nimeni pe
copii ce vor ei de fapt.
Hai c` am discutat deja prea mult
de emisiune [i stric din surpriz`.
Apropo, cine vrea s` devin`
prezentator, reporter, secenarist sau
cameraman [i nu are \nc` buletin,
\l a[tept`m la preselec]ie. Duminic`
27 la ora 12 \n studiourile Alpha TV
de la Casa Presei Libere.

Ea era Iulia. Cea din poz`. Vechea
Iulia. Cu p`rul lung [i blond, cu ochii
senini, mereu plin` de via]`, z~mbitoare,
mereu \n mi[care, cu vise, cu dorin]e...
Acum tot Iulia o cheam`. Tot fata
de12 ani este. Îns` sufletul ei este
mult mai matur dec~t al copiilor de v~rsta
ei. A suportat dureri mai mari chiar [i
dec~t tine. A trecut printr-at~tea... nici c`
nu mai ]ine minte. De ce? Are leucemie.
Greu [i amar cuv~nt pentru un copil.

Mai anul trecut scria poezii [i visa
s` ajung` balerin`. O anemie sup`r`toare
a trimis-o la un control medical. Analiza
[i diagnosticul: LEUCEMIE. ßi de aici
co[marul \ncepe. Alte analize, internare
\n spital... \ns` ea nu pl~nge nici la trei
luni de la aflarea diagnosticului. Pur [i
simplu nu poate s` cread`, nu vrea s`
cread`. Nu poate s` cread` c` via]a ei
nu va mai fi aceea[i.
Începe dificilul: tratamentul cu citostatice.
P`rul ei cade.
Îns` nu apuc` s` termine o lun` de
tratament, c`ci apar alte complica]ii.
Infec]ie la coloan`. Se mut` de la spitalul
Budimex la spitalul Bagdasar, unde
este operat`. Tezele le d` tot \n spital,
este vizitat` de colegi, prieteni, rude care
o sus]in. Tot ce mai poate s` fac` este
s` se \ntoarc` de pe o parte pe alta \n
pat (ca s` nu o fac` asistentele cu
cearceaful) [i s` le dea p`rin]ilor, fr`]iorului
mai mic [i celorlal]i cunoscu]i ai s`i,
puterea s` cread` c` se va face bine,
c` va sc`pa de patul [i camera de
spital, de injec]ii [i de luatul temperaturii
la [ase ore, de opera]ii [i de sutele de
medicamente luate s`pt`mânal. De asemenea,

Andreea IOSIF

s` le dea puterea s` spere c` se va
\ntoarce acas`, la [coal`, al`turi de colegii
ei, s` râd`, s` se joace, s` alerge...
Acum trebuie s` se refac` dup`
proasp`ta opera]ie [i s` fie transferat`
din nou la Budimex pentru a \ncepe
tratamentul cu citostatice (la care r`spunsese
bine) ce va dura mai bine de trei ani.
Trei ani f`r` [coal`, f`r` plimb`ri, excursii,
distrac]ie, trei ani petrecu]i \n albul
spitalului.
În ace[ti trei ani toat` lumea va sta
cu sufletul la gur` pentru a nu mai ap`rea
complica]ii ce vor duce iminent la opera]ia
de transplant de m`duv` de patru miliarde
de lei (100.000 euro) din str`in`tate. O
sum` ce nu mai are nevoie de comentarii.
ßi asta, c~nd te g~nde[ti c` venitul
total al familiei format` din cinci suflete
(are [i doi fra]i mai mici) este de doar
cinci milioane de lei.
Trebuie [i poate s` se fac` bine.
Ea [tie asta, [tie c` noi suntem al`turi
de ea, [tie c` are puterea s` treac` peste
acest obstacol.
Copiii de la „Pup`za din tei“ au intrat
[i ei \n rândul celor care o doresc s`n`toas`.
Au creat astfel un grup de sprijin numit
„Întinde o m~n` Iuliei“, \n care doresc
s` o ajute material, dar \n special
moral, pentru a reveni la vechea Iulia
din care au r`mas ochii ei senini str`lucind
dup` at~tea lacrimi curse. Sper c`
acest articol te-a emo]ionat [i pe tine.
Dac` da, acceseaz` site-ul www.speran]a.as.ro
sau intr` pe forumul www.pupazadintei.ro
pentru a afla cum o po]i ajuta [i tu pe
Iulia.

Interzis adul]ilor f`r`
acordul copiilor AC
Îns` acest eveniment este organizat
nu numai cu prilejul acestei finale, ci
[i pentru a oferi t~n`rului rom~n un
loc unde s` se distreze dup` cele [ase
s`pt`m~ni de post [i dup` Sfintele
Pa[ti. Mai ales c` a doua zi trebuie s`
mearg` la [coal` sau la serviciu. Desigur,
seniorii nu s-au speriat de titlu [i cu
un suc sau un popcorn \i vor convinge
pe predecesorii lor s`-i accepte la petrecere.
Ei bine, mai sunt ceva mai mult de
dou` luni p~n` atunci, dar poate v-am
dat un motiv \n plus s` nu face]i rezerv`ri
la un hotel din str`in`tate [i s` v` petrece]i
S`rb`torile pe meleaguri rom~ne[ti [i
al`turi de „Pup`za din tei“.
Fire[te, ac]iunea e \nc` \n stadiu de
proiect [i \i a[tept`m pe partenerii [i
sponsorii no[tri s` fie al`turi de noi.

Mir Mihaela (religie)
D~nsa ascult` pe toat` lumea,
\n]elege pe fiecare [i \ncearc` s`-i
ajute pe elevi dup` cum poate [i
dumneaei. De cele mai multe ori
sprijinul acesta este unul moral, bazat
pe multe sfaturi.

➽ Cel mai de ga[c`
profesor:

Elena Du]` (biologie)
Aceasta d` note pe ochi frumo[i,
f`c~nd mari diferen]e \ntre elevi.

Dup` cum bine [ti]i, coloana din partea
dreapt` este rezervat` „Topului profesorilor“.
În fiecare lun` apare c~te un top diferit
prezent~nd c~te o [coal` sau liceu. Printre
categoriile dup` care se face selec]ia
se num`r`: cel mai de ga[c`, cel mai
r`u, cel mai sexy, cel mai fi]os, cel
mai de treab`, cel mai enervant [i
multe altele. De fiecare dat`, reac]iile au
fost multiple [i nu au \nt~rziat s` apar`.
Unii profesori au \ncercat de multe ori
s` se ascund` dup` deget, sau s` se dea
[i mai mult \n spectacol, iar al]ii s-au
bucurat pentru c` au fost remarca]i de
copii indiferent de eticheta care li s-a
pus. Unii directori ai [colilor care au fost
„c`lcate“ de jurnali[ti de la „Pup`za din
tei“ [i ai c`ror profesori au fost categorisi]i
\n top au xeroxat topul, atunci c~nd n-au
mai g`sit la chio[curi ziarul ZIUA, [i l-au
\mp`r]it prin [coal`. Ei au considerat
c` „este o idee bun` pentru c` elevii pot
s` se exprime liber, iar profesorii \[i
pot afla defectele [i pot s` se schimbe
cu acest prilej“, declara domnul Ion Marian,
directorul ßcolii nr. 84 din Bucure[ti.
Dar nu to]i au fost la fel de receptivi.
Al]ii au demarat anchete serioase pentru
a afla mai multe despre cel care a
f`cut sondajul pentru a-l „pedepsi conform
legilor nescrise ale [colilor“. Unii profesori
ne-au acuzat de neprofesionalism doar
pentru c` acel top \i deranja, pentru c`
reprezenta purul adev`r. Din „criticile“
domnilor profesori se observ` c` unii nu
cunosc limitele [i merg p~n` la sc`derea
notelor, deoarece nu le convine c`
elevii au avut „tupeul“ s` spun` ceea
ce simt [i c` nu a mai existat nimeni
care s` poat` cenzura aceste articole. Ne
pare r`u pentru dumnealor [i \i anun]`m
c` noi avem obiceiul de a spune lucrurilor
pe nume. Desigur, poate fi luat` \n calcul
[i o doz` de subiectivism, de ambele

➽ Cel mai fi]os
profesor:

Mihaela R`dulescu (muzic`)
Este cu nasul pe sus mai tot
timpul, iar pe elevi \i consider` ni[te
obiecte pe care dumneaei poate
experimenta orice.

➽ Cel mai stresant
profesor:

Roxana N`stase (englez`)
De[i nu pred` o materie de baz`,
dumneaei consider` c` ora sa este
cea mai important` teroriz~ndu-i
pe elevi cu multe teme [i lucr`ri
peste lucr`ri.

➽ Cel mai sever
profesor:

Carmen Bulu]` (matematic`)
Este un profesor care \[i face
datoria, \ns` care cere cam mult
de la elevi ceea ce \i deranjeaz` [i
\i obose[te pe ace[tia.

Desen de RADU POP

Desen de RADU POP

➽ Cel mai sufletist
profesor:

➽ Cel mai nesuferit
profesor:

stârne[te valuri!!!

animate, dac` ar fi \nc` \n englez` sau
dac` nu ar fi dublate. În englez`, desenele
erau pentru toat` familia. În rom~n`, sunt
pentru copii mici.
Tot prin traducere se pierde o mare
parte din charisma [i pitorescul personajelor.
Astfel, vestitul Bugs Bunny mi se pare un
individ deranjat de o pereche str~mt`
de pantaloni, dup` voce, [i un individ
burdu[it cu poante nes`rate, dup` puerilitatea
stresant` a glumelor. În original, apropourile
[i trimiterile erau deliciul cunosc`torilor.
Prietenii [tiu de ce. Cred c` e inutil
s` repet c` acestea s-au pierdut.
Tata se uita la desenele cu iepuroiul
crizat taman pentru acele poante
cu substrat [i acele apropouri
acide. Acum se uit` la snooker.
Deci, \n final, care ar putea fi
scopul dublajului, f`cut \n defavoarea
subtitr`rii? Ce rost ar putea avea
plafonarea copiilor cu
limba matern`, pierz~ndu-se astfel audien]a
mai „\n v~rst`“?
A[adar, nu pot dec~t
s` m` delectez cu
r`bd`ri pane \n sos
dulce-acri[or, p~n` so g~ndi cineva s` subtitreze desenele animate.

Mihaela Popescu (geografie)
Nu riposteaz` la provoc`rile elevilor
[i r`m~ne calm` \ntotdeauna, ceea
ce o face s` fie de admirat.

Daniela Dinu (chimie)
Se \mbrac` cu mult gust, fapt
pentru care atrage privirile tuturor
elevilor.

Daffy Duck sau R`]oiul ]icnit? Topul profesorilor

Acum vreo dou` minute, \n timpul
unei [edin]e de zapping (schimbare rapid`
a programelor), am z`bovit pu]in pe eternul
Cartoon. Mi-am adus aminte melancolic
de vremurile c~nd, zdrelit \n coate de la
o c`z`tur` din leag`n, m` uitam maniacoobsesiv la desene animate \n englez`,
cu toate c` nu pricepeam o iot`. Acum
c~teva minute, \ns`, o traducere iritant`
[i abraziv` mi-a zg~riat timpanele. Am
\nchis imediat televizorul [i m-am apucat
de scris.
Ca s` prelungesc momentul personal,
trebuie s` remarc c` din desene animate
am \nv`]at eu limba englez`. Eu, \mpreun`
cu al]i zeci de prieteni ai mei. În ziua
de azi, copiii nu sunt deloc impulsiona]i
s` \nve]e limbi str`ine. Li se dau toate
mur` \n gur`. ßi, dac` st`m s` ne g~ndim,
scopul dublajului este, probabil, acela
de a face copiii s` \n]eleag` desenele
animate pe care le urm`resc. Dar copiii
care nu [tiu s` citeasc` nu \[i dau interesul
s` [i priceap` ce urm`resc pe ecranul
televizorului. ßi nici nu ar trebui. Tot ce
conteaz` pentru ei e c` e colorat, e frumos
desenat [i se mi[c`. Mai departe e facultativ.
Cei mai mari, cei care [tiu deja s` citeasc`,
se preocup` de subiect, de glumele verbale,
de trimiteri [.a.m.d. A[adar, nu v`d de ce
nu se subtitreaz`, ci se dubleaz`, pierz~ndu-se
astfel expresivitatea vocilor originale [i
\nlocuirea ei cu ni[te voci mai mult dec~t
[terse. În plus, desenele animate colc`ie
de glume intraductibile [i de trimiteri [i
apropouri subtile. Acestea sunt, bine\n]eles,
pierdute \n traducere. A[adar, chiar nu
v`d de ce desenele sunt dublate [i nu
subtitrate. În plus, cunosc o gr`mad`
de adul]i care \nc` s-ar uita la desene

➽ Cel mai calm
profesor:

➽ Cel mai atr`g`tor
profesor:

Andrei JUJAN

Radu POP

Sorin DUMITRESCU

Emanuela Halchia[ (francez`)
Are un stil de predare diferit,
[tie s` \ntre]in` r~sul [i mai nou
[i-a procurat [i „dic]ionarul elevilor“,
pentru a putea fi mai aproape de ei.

La Ziua Tineretului din data de 2 mai
O scen` mare, muzic` cu tona [i,
nu \n ultimul r~nd, finala concursului
„Cenaclul Pup`za din tei“. Acesta ar fi
rezumatul pe scurt, dar foarte pe scurt,
al ac]iunii din data de 2 mai din Parcul
Titan. Evenimentul cu pricina, organizat
de Pup`za din tei, \n parteneriat cu
Prim`ria Sectorului 3 [i ziarul ZIUA, se
vrea a fi finala concursului pe [coli al
Cenaclului Pup`za din tei, (proiect din
cadrul unui program mai amplu, „L`sa]i
Copiii s` vorbeasc`“) la care au participat
peste 5000 de copii din 25 de [coli ale
Capitalei. Un concurs la care s-au pus
la b`taie orgoliul elevilor [i profesorilor,
dar [i reputa]ia [colii pe care o reprezint`.
Ei bine, pe 2 mai va fi finala unde vor
participa cele mai inventive, ambi]ioase
[i muncitoare [coli dintre cele care au
participat.

Topul
profesorilor
din ßcoala
nr. 12

p`r]i: elevi [i profesori, dar tocmai aceasta
face uneori diferen]a. „Cred c` topul
profesorilor este una din piesele de
rezisten]` ale Pupezei din tei. De ce?
Pentru c` rubrica \ndr`zne[te s` analizeze,
prin vocea copiilor, calit`]ile [i defectele
profesorilor, adic` un lucru care se
face de obicei \n pauz`, pe la spate. Deci,
„topul profesorilor“ este o evaluare modern`
de care \n cur~nd [coala rom~neasc`
va avea nevoie ca s` se poat` numi
european`“, ne-a declarat doamna Br\ndu[a
Armanca, director coordonator editor la
ziarul ZIUA.
Sorin DUMITRESCU
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ßcoala voastr`,
\n top
ßi la voi \n [coal` sunt profesori
stresan]i, sexy, fi]o[i sau de ga[c`?
Vrei ca ei s` apar` \n „Topul profesorilor“
din acest col] de pagin`? Nu mai sta]i
pe g~nduri, face]i un juriu \n care s`
fie reprezentan]i din fiecare clas` [i vota]i
un top dup` categoriile de mai sus sau
propune]i unele noi. Apoi trimite]i-l pe
adresa redac]iei.
Va ap`rea \n ziar!
Adresa Redactiei:
Asocia]ia „Pup`za din tei“
Str. R`cari nr. 16, bl 44A, sc. 1,
ap. 3, parter, sect. 3, Bucure[ti
Tel: 3441838; Mobil: 0722.122284
E-mail: redactia@pupazadintei.ro;
www.pupazadintei.ro

