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Libertatea de a fi TU 

Prof. terapii specifice, Hoară Simona 

Școala Profesională Specială Craiova 

vârsta 41 ani 

vechime 22 ani 
 

 

În orice moment, dacă ne-am lua răgazul să urmărim oamenii din jurul nostru, am constata cum se 

trăiește deliberat cu jumătate de măsură. Vrei să spui ,,nu” din inimă, dar alegi să spui ,,da”. În felul acesta 

funcționăm ca și cum am merge cu mașina cu frâna de mână trasă, surprinși, parcă, de lipsa progresului și a 

satisfacțiilor reale. Trăim cu jumătate de măsură uitând cine suntem. 

Teama că un ,,nu” poate deranja, poate chiar să împuțineze 

rândul ,,prietenilor”, să ne izoleze, ne poate transforma în niște 

străini pentru noi înșine, dar și pentru cei din jur. Sinceritatea și 

diplomația, mână în mână, pot face adevărate minuni. Ascultă-i pe 

cei care îți spun ceea ce ,,nu-ți pică bine” și ia aminte la vorbele lor. 

Spune adevărul mai des și cât mai rar ceea ce vor ceilalți să audă. 

Spune ,,da” cu toată inima și vei avea garanția că vei fi implicat 

până  la capăt iar consecințele vor atinge apogeul. Un ,,da” fals 

poate răni incomensurabil mai mult decât un ,,nu” real. Cu ce te 

poate încălzi aprecierea celorlalți dacă stima de sine este praf? Un 

,,nu” cinstit este la fel de valoros ca și un ,,da” cinstit. Te poți trezi 

mai apoi că faptele tale contrazic răspunsul fals.  

Cât timp îți rezervi pentru tine? De când nu ți-ai pus această 

întrebare? Crezi că mai ai timp? Fii liber, fii tu! Spune ,,poate” când 

,,da” sau ,,nu” nu se potrivesc situației. Dar fii ferm și arată respect 

atât pentru tine cât și pentru cel căruia adresezi răspunsul. Atunci vei fi apreciat tu, cel real, nu actorul din 

spatele măștii de pe chipul tău. 

 

 

PIP Popa Cristiana 

Școala Profesională Specială Craiova 
 

LIBERTATE…. Ce cuvânt frumos! Ce cuvânt simplu şi uşor pentru unii! Pentru mine nu! Nu mă 

gândeam vreodată că o să înţeleg pe propria-mi piele ce înseamnă să nu fii liber.   

Este atât de bine să fii liber, să te bucuri de fiecare lucru din jurul tău, să fii alături de oamenii dragi 

sufletului tău, să respiri pur şi simplu aerul libertăţii.   

Mulţi nu ştiu ce înseamnă asta, pentru că dacă nu trăieşti anumite experienţe, nu ai cum să înţelegi.  
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Nici acum nu cred că înţeleg foarte bine ceea ce 

mi se întâmplă, însă având foarte mult timp să meditez 

şi având alături şi oameni bine intenţionaţi şi pregătiţi 

din punct de vedere profesional, voi reuşi să înţeleg 

importanţa acestui cuvânt. 

A fi liber este bunul cel mai de preţ! Din păcate 

eu nu am ştiut să apreciez acest bun. Însă nu vreau să 

fiu pesimist…..vreau să fiu optimist, să accept cu 

fruntea sus şi cu demnitate lucrurile care mi se 

întâmplă, să le iau ca pe nişte experienţe pe care trebuia 

să le parcurg ca urmare a faptelor mele. Faptele 

mele….nu puţine la număr, fapte care au dus la 

suferinţa atâtor oameni, oameni dragi, oameni din jurul 

meu pe care ar fi trebuit să-i ajut, să-i iubesc, să-i 

respect.   

Îmi pare atât de rău că nu am ştiut să gestionez 

anumite situaţii, pe care poate dacă le-aş fi rezolvat 

altfel nu aş fi ajuns aici. 

 Acum am ajuns la stadiul la care pot spune nu numai că înţeleg ce înseamnă să fii liber, ci chiar să 

consider libertatea ca fiind cel mai important lucru pentru un om. 

Oamenilor care sunteţi liberi, preţuiţi libertatea! Bucuraţi-vă de oamenii din jurul vostru şi de tot ce 

vă înconjoară! 

 

 

LIBERTATEA OMULUI – DARUL LUI DUMNEZEU 

 

Prof. Popa Virgil 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂNIC 

 
Darul cel mai de preţ pe care omul l-a primit 

în dar de la Dumnezeu este libertatea. Dumnezeu, 

fiind liber, nu-l putea priva pe om de un dar atât de 

mare. Din păcate există mulţi oameni care nu înţeleg 

importanţa acestui mare dar. 

Pentru a fi liber trebuie să respectăm 

poruncile divine, porunci care stau în strânsă 

legătură cu legile omeneşti. 

Încă de când suntem mici învăţăm sensul 

libertăţii, având ca învăţători familia, biserica şi 

şcoala. Faptul că omul este liber înseamnă că el se 

poate decide fie spre bine, persistând pe această 

cale,  fie spre rău, stăruind în rătăcire. 

Atunci când omul alege o cale greşită, cea a îndepărtării de Dumnezeu, necazurile nu întârzie să 

apară, iar atunci acesta tinde să dea vina pe destin. Omul are sentiment, adică este înzestrat cu capacitatea de 

a dărui iubire, are raţiune, în baza căreia se poate conduce în viaţă şi are voinţă liberă, potrivit căreia este 

capabil să decidă asupra modului în care vrea să trăiască: împlinind voia lui Dumnezeu sau urmând sugestiei 

diavolului.  

Nu putem da vina pe destin ori de câte ori ni se întâmplă ceva negativ. Dacă eşti înclinat să crezi în 

forţa unui destin care îţi controlează viaţa, de la care nu te poţi abate, gândeşte-te că ai o chemare specială: 

de a transforma acest destin în libertate, libertate ce implică putere, dar şi responsabilitate; gândeşte-te că 
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tocmai în această libertate constă măreţia ta ca persoană umană; gândeşte-te că eşti liber în Hristos, Care este 

liber. În consecinţă, urmează voii Lui, care te conduce spre o libertate totală.   

Fiecare om ar trebui să privească libertatea ca o formă prin care poţi să-ţi ajuţi aproapele, să-l iubeşti 

şi să-l respecţi. Folosind libertatea ajutându-i pe cei din jur ne apropiem mai mult de Dumnezeu, şi astfel ne 

arătăm şi iubirea noastră faţă de El. 

 

 

 

consilier școlar,  

prof. LUȚĂ ADRIAN 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 ,,GEORGE COȘBUC”  

 

MOTRU 

 

      

 

 

 

M-am gândit de câteva ori la libertate.....E o stare de spirit sau o realitate obiectivă? De obicei 

considerăm libertatea acea conjunctură in care putem face ceea ce ne dorim. Iar lipsa libertății ca îngrădirea 

noastră în a face exact ce dorim. Dar, dacă mergem mai departe, suntem noi liberi să ne dorim? Sau, cu alte 

cuvinte, ceea ce ne dorim vine din libertatea noastră de a decide, pe baza informațiilor despre noi și despre 

univers, ce vrem și ce nu vrem? 

       Oare nu cumva, chiar nașterea e primul stâlp dintr-un gard care se va construi toată viața în jurul 

nostru? Oare nu s-ar putea ca primul lucru pe care-l vedem, mirosim, auzim, să influențeze în mod decisiv 

evoluția noastră ulterioară? Se spune că un om informat e un om liber. Nu cred. Dimpotrivă, cred că e mai 

puțin liber decât cel neinformat. Pentru că orice informație e asimilată ( vrem- nu vrem ) și cu un ,,balast” 

din modul în care a fost prezentată. Din structura deja existentă și din care am extras-o noi. Nu există 

informație pură.....ci pur și simplu. De aceea, mă-ntreb în ce masură suntem dependenți de modul  în care 

am primit ( extras ) o informație și cât de conștienți suntem de ,,resturile,, asimilate. Și-atunci, câtă libertate 

ne ramâne în a stabili exact ceea ce credem, ceea ce știm, ceea ce vrem? Oare un om căruia i s-ar ,,servi,, 

doar informație pură, fără ,,resturile,, valorice – bun - rău – ar fi capabil să ia o decizie? Nu cumva libertatea 

aceasta absolută ar fi, de fapt, sursa unui blocaj? 

       Libertatea le dă oamenilor un sentiment de putere. Au putere asupra lor! Au senzatia că sunt ,,mai 

autentici,, in momentul in care se bucură de libertate. De aceea, de multe ori, dorinta de libertate nu vine 

dintr-o necesitate profundă de a face ceva ( neîngăduit de ceilalti ), ci ca o revoltă, pur si simplu, împotriva 

gardului, ca o frondă destinată afirmării independenței.   

      Oamenii care se simt liberi se simt și diferiți, nu? Dar, de  cele mai multe ori, dispariția cenzurii externe 

duce la conștientizarea ( sau măcar manifestarea cu putere ) a celei interne. Regulile acestei cenzuri sunt 

stabilite tot pe baza informațiilor asimilate în timp și, evident, a experientelor de viață. Dar și acestea au fost 

transformate în informații depozitate în diferite straturi ale structurii noastre, cu ajutorul mecanismelor 

noastre de gândire. Dependente de informațiile asimilate anterior. E un cerc vicios.  Și-atunci, suntem noi 

liberi cu adevărat? Istoria umanității a arătat că oamenii nu vor să fie liberi, de fapt. Ca atunci când se 

trezesc față in față cu universul, de cele mai multe ori ostil și misterios, își inventeaza singuri repere între 

care să se simtă în siguranță. Și pe care le transferă celorlalți în timpul interacțiunii cu ei. S-a observat că 
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oamenilor le e mult mai frică să fie pusi în situația de a 

alege decât de a accepta o varianta sau alta, în funcție 

de conjunctura constrângătoare exterioară. 

      Cu cât sunt mai multe variantele de răspuns, cu atât 

oamenii pierd mai mult timp în a alege una și cu atât 

sunt mai speriați de faptul că s-ar putea să fi greșit în 

alegerea făcută.  Și-atunci, în momentul în care nu 

există constrângere exterioară, își construiesc una 

interioară pentru a le fi  mult mai ușor în a alege. 

Credințele noastre sunt complexele interne de repere 

care ne ajută să tăiem nodurile gordiene. Asta ne 

scutește de multe blocaje psihice și emoționale, ne ajută 

să mergem înainte și să nu înghețăm în fața unei 

probleme a cărei soluții trebuie aleasă. Dar suntem noi 

liberi, cu adevărat, atunci când luăm decizia? Sau suntem, de fapt, dependenți de frica noastră de a fi 

liberi...... ? 
 
 
 

LIBERTATEA ÎN LECTURARE 

 

 PIP, Ionescu Daniela  

Şcoala Gimnazială nr. 79  Bucureşti 

 
Cărţile vor deveni documente numerice uşor de stocat, cu sutele,  şi de citit pe ecranul ordinatorului 

sau pe tablete şi nimeni nu va mai avea nevoie de biblioteci. Odată cu cărţile tradiţionale, susţine un 

cercetător partizan al numericului, Lorenzo Soccavo (într-un interviu acordat în 2012 revistei electro-nice La 

règle du jeu), va dispărea şi o întreagă cultură a lecturii pe suport de hârtie, cu tabieturile, ritualurile şi 

practicile sale. Pentru generaţiile actuale, e greu de imaginat o asemenea transformare, dar pentru generaţiile 

viitoare nu va fi o pierdere. traumatizantă.Este posibil ca Lorenzo Soccavo să aibă dreptate. Oricum, 

procesul se va realiza treptat şi, în definitiv, istoria culturii este istoria unor valori, tehnici, tehnologii  şi 

practici care se pierd şi a altora care le înlocuiesc. Generaţiile noi care folosesc ordinatorul şi tableta – tactilă 

sau de lectură – din fragedă copilărie nu vor avea nicio nostalgie pentru ceea ce reprezenta cartea în lumea 

mirifică a bibliotecilor  unor Émile Faguet, Jorge Luis Borges sau Alberto Manguel.  

Dispariţia cărţii imprimate pe hârtie este, pentru Lorenzo Soccavo, ineluctabilă. Tiparul va funcţiona 

încă mult timp pentru incunabule şi manuscrise, dar 

producerea de cărţi noi va opta, inevitabil, către editarea 

numerică. Aşadar, destinul cărţilor pe hârtie va repeta 

destinul incunabulelor după apariţia tipografiei lui 

Gutenberg: vor circula încă, dar vor deveni tot mai rare. 

Potrivit lui Soccavo, dezavantajul principal al cărţii tipărite 

ţine de convi-vialitate: “Astăzi, simplul fapt că textul tipărit 

nu este hypertext, că punând degetul pe un cuvânt nu 

obţinem definiţia lui, traducerea etc. îl descalifică”. 

Experienţa lecturii în solitudine va deveni o 

experienţă socială de comunicare şi interdependenţă. 

“Aceasta produce o profundă reevaluare a medierii din 

partea  formatorilor tradiţionali (părinţi, profesori, 

bibliotecari, librari, critici şi intelectuali. Lumea noastră literară şi intelectuală contemporană va fi 

profund  remodelată.” 

La urma urmei, Internetul și cartea sunt aidoma a doi frați inamici care, aflați în competiție pentru 

preeminență în cultura contemporană, nu pot trăi unul fără altul. 
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ÎNVAȚĂ-ȚI COPILUL SĂ FIE LIBER! 

 

    Înv.   Dinu Anişoara 

Școala Gimnazială Crușeț 

 

  
 

 

             De când există lumea, oamenii şi-au dus viaţa cum au putut ei mai bine, dar mă hazardez să spun că 

întotdeauna şi-au dorit o viaţă mai bună pentru copiii lor. În zilele noastre să creşti copii buni nu mai este un 

vis frumos al părinţilor, a devenit o competiţie oficială. Şi se tem 

că nu reuşesc. Frică...ne e frică de ce ştim că trebuie să facem 

pentru ei, ne e frică de ce nu ştim. Ne e frică pentru ei şi chiar ne 

e frică de ei, sunt altfel, parcă dintr-o altă specie. Frică de 

mâncare, de medicamente, de computere, de televizor, frică de 

anturaj, de singurătate, de succes, de eşec, de vaccinuri, de 

şcoală, de hoţi, de pedofili, de deviaţii sexuale, de droguri... ne e 

frică tot timpul. Şi cele mei multe frici sunt noi, părinţii noştri 

nu le-au avut pe când ne creşteau pe noi, deci nu avem pe pilotul 

automat nicio programare pentru a face faţă în crizele care ar 

putea apărea.  

Viitorul pentru care ne pregătim şi îi pregătim pe pruncii 

noştri e ştiinţifico-fantastic. Atunci când ne e frică, suntem 

acaparaţi de aparent salvatoare convigeri limitative, care duc la 

acţiuni contraproductive în educaţie: să îl las liber înseamnă să îl 

pierd, anturajul îl va acapara; dacă nu îl oblig, nu va face nimic 

singur, va ajunge un ratat; dacă nu îl pedepsesc, va crede că 

poate să mi se urce în cap. Sunt doar cateva exemple de 

"melodii" care se aud automat în mintea noastră când ne e frică de pierderea controlului asupra copilului pe 

care încercăm să îl stăpânim. Şi, dacă ne oprim să ascultăm puţin, o să observăm că nu noi am compus 

muzică, nici versurile şi că parcă nici vocea care interpretează nu e a noastră, ci a mamei sau a bunicii sau a 

bunicului şi tot aşa le-or fi auzit şi ei, crezând că ei gândesc şi ei decid.  

 

         Să creşti un copil puternic înseamnă să clădeşti un om capabil să facă faţă provocărilor vremurilor lui, 

provocări pe care azi ne e mai greu că oricând altădată în istorie să le prevestim, să ne pregătim pentru ele. E 

nevoie să antrenăm în micul omuleţ abilitatea de a răspunde pentru ceea ce face, pentru ceea ce vrea să fie, 

iar asta înseamnă că suntem dispuşi să îi recunoaştem dreptul de a cădea în învăţarea mersului în picioare, 

dreptul de a află puterea picioruşelor de a-l ridică singure la loc sus, iar noi să stăm alături cu mâinile întinse, 

cu iubire şi zâmbet pe faţă, dar fără să facem treaba în locul lui. Dacă în mintea mea de părinte este 

încredere că el poate să o facă, eu îi dau spaţiul, libertatea să încerce, libertatea de a reuşi sau de a cădea şi a 

încerca din nou, iar el simte că poate doar pentru că eu cred că el poate. 
  

         Libertatea e ca o curte. E spaţiul în care se poate juca. De copil depinde cum răspunde la această 

provocare.  De noi depinde să facem joaca tot mai atrăgătoare pentru el şi tot de noi depinde să păstrăm 

limitele acestui spaţiu, astfel încât el să se simtă în siguranţă şi totuşi provocat să împingă limitele tot mai 

departe. Să crească. În toate felurile sănătoase şi benefice.  

 Un copil liber și responsabil este acela care reuşeşte să se gândească şi la nevoile celorlalţi şi este 

conştient de consecinţele acţiunilor lui.  

        Tu, părinte, învață-ți copilul să fie liber! De tine depinde succesul lui în viață!  

 

 

 

 



8 
 

LIBERTATEA ÎN SOCIETATEA SUPREVEGHERII GENERALIZATE 

Prof. Dorica Nicolae 

 C. N. ,,Iulia Hasdeu” București 

 

Trăim într-o lume a supravegherii generalizate: tehnologia oferă, în afara avantajelor unei vieţi 

moderne, şi posibilitatea celor care guvernează lumea să ne verifice, să ne urmărească permanent, prin din 

ce în ce mai performantele mijloace electronice. Reţelele de telefonie globale înregistrează şi stochează 

permanent informaţii, camerele video şi audio-

video se găsesc peste tot, din lifturi şi parcări 

până în magazine şi şcoli. Camera video 

instalată pe laptopul la care scriu acum, 

conexiunea mea la internet şi toate căutările 

mele în lumea virtuală creează urme care sunt 

stocate şi pot fi, cu anumite programe, 

verificate. Profilul meu uman real are o 

continuitate în spaţiul virtual, un profil 

cibernetic care este, de fapt, în mod continuu 

urmărit. Măsurile luate de ţări care au suferit 

atacuri ISIS reduc, de fapt, libertăţile 

oamenilor. Totul, ni se spune, pentru siguranţa 

noastră, pentru creşeterea securităţii într-o 

lume ameninţată de terorism, de cataclisme, de 

jafuri etc. Trebuie să renunţăm la o parte din libertăţile noastre, la o parte din nevoia noastră de spaţiu privat, 

de intimitate, în favoarea siguranţei. Dar suntem cu adevărat în siguranţă? Am fost vreodată cu adevărat 

liberi? Din punct de vedere filosofic, libertatea contă în reglarea raporturilor dintre individ şi societate, astfel 

încât libertatea poate fi înţeleasă ca libertate individuală în condiţiile în care societatea acceptă şi garantează 

un comportament individual independent, care nu încalcă însă libertăţile celorlalţi. Şi atunci, această 

imixtiune orwelliană, Big Brother (cu încercările repetate de reglementare legislativă la noi), nu este cumva 

o încălcare a libertăţii individului? Fiindcă îl constrânge la un tip de comportament şi îi restrânge libertatea 

de alegere, de exemplu? Într-un eseu despre metodele punitive de-a lungul timpului, filosoful francez Michel 

Foucault observa că societatea a evoluat de la metode de pedeapsă corporală şi de la „pedepse” la 

„supraveghere”. Poate părea surprinzător, dar foarte mulţi cetăţeni renunţă relativ uşor la o parte din libertate 

în favoarea siguranţei sau cel puţin a promisiunii securităţii. Sau, uneori, în favoarea altor valori şi dorinţe, 

legate de egalitate, de bunăstare etc. 

Cu toate acestea, ne bucurăm, cel puţin în mare parte a societăţii de azi de la nivel planetar, de foarte 

multe drepturi şi libertăţi, începând cu libertatea de exprimare şi până la cea de a călători. Suntem liberi, 

foarte mulţi dintre noi, să ne spunem gândurile, suntem liberi să ne manifestăm convingerile şi opiniile, 

suntem liberi să manifestăm pentru ceea ce credem sau împotriva a ceea ce considerăm greşit, suntem liberi 

să ne asociem... De asemenea, în reţeaua enormă a supravegherii electronice şi a spaţiului virtual s-au creat 

breşe care urmăresc destabilizarea centrilor de putere. Există însă şi o libertate înţeleasă în sens negativ (aşa-

numitul, de exemplu, darknet), însă este tot nevoia omului de a fi liber, de a scăpa de constrângerile 

societăţii.  

Esenţială a fost însă şi rămâne înţelegerea libertăţii din două puncte de vedere: 1. ca libertate a 

conştiinţei,  libertate interioară şi 2. ca responsabilitate faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Curajul de a gândi liber 

şi puterea de a răspunde faţă de sine şi în faţa celorlalţi indivizi sunt atuurile adevăratei libertăţi. Adică ale 

unui individ încrezător în sine, care se respectă ca fiinţă umană şi care îi respectă pe semenii săi. Pentru că, 

până la urmă, sentimentul libertăţii şi mai ales bucuria ei sălăşluiesc adânc în noi înşine şi nu trebuie decât să 

le păstrăm şi să le cultivăm. Un filosof bătrân fără operă, care a făcut închisoare politică în timpul 

comunismului, Petre Ţuţea, spunea că „Libertatea omului este partea divină din el”. Nimeni nu ne-o poate 

lua cu adevărat, doar dacă nu renunţăm noi înşine la ea.  
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Cine este liber? 

Prof. Anton Cristina 

Colegiul Tehnic Auto Craiova 

 
 

Libertatea – un cuvânt cu multiple interpretări ce a avut o însemnătate puternică de-a lungul 

veacurilor. Omul s-a născut liber și acesta va rămâne liber pentru întreaga sa viață. Oare chiar este așa?   

 Ne putem întreba, „Dar sclavii, ei cum au fost liberi?” – pentru rezolvarea acestei dileme propun un 

exemplu analogic: cu ce este un sclav mai constrâns de mediul său decât este un pește de marea în care 

înoată? Într-adevăr putem spune că suntem sclavii mediului în care trăim. O perspectivă cel puțin la fel de 

corectă însă, este aceea în care trăim într-un mediu, iar 

puterea sclaviei unui individ este alimentată exclusiv de 

gândurile acestuia. Un pește este liber în ocean, un om 

este liber pe Pământ. Întotdeauna vor apărea 

constrângeri: peștele nu poate păși pe uscat, omul nu 

poate păși pe apă – dar perspectiva omului asupra unei 

posibile lipse a libertății, alimentată de însăși propria 

conștiință, este unicul element ce îi permite acesteia să 

ia formă.  

Cum o piatră nu se va simți asuprită fiindcă forța 

gravitației nu îi permite să se ridice de la sol, astfel și 

omul are parte de o libertate totală – diferența este că 

omul are capacitatea de a se îndoi de propria libertate, 

omul posedând o conștiință.  

 

 

 

LIBERTATEA , DARUL CEL MAI DE PREŢ! 

Apostol Andreea-Iuliana 

Şcoala Gimnazială Specială ,,Sf. Mina” 
 

Viaţa este un dar pe care îl dobândim la naştere. Libertatea este un drept fundamental pe care îl 

obţinem prin felul cum alegem să ne trăim viaţa.  

Când eşti copil priveşti cerul senin şi păsările  ce zboară liber în văzduh. Ai vrea şi tu să zbori, să fii 

liber ca ele. Îţi doreşti să fii liber, să te aperi atunci când eşti atacat pe nedrept, să fii liber să asculţi, să 

vorbeşti, să ajuţi, să râzi şi să plângi. Cel mai de preţ lucru pentru tine este să te simţi aproape de ceilalţi. 

Dorinţa de libertate nu poate fi îngrădită. Ea este în gândire, în suflet şi în fapta noastră. Viaţa este o luptă 

pentru a fi liberi în tot ceea ce facem. Libertatea nu este un slogan, este lupta din interiorul nostru pentru a 

ne realiza visurile.  

Poţi să fii chiar şi încătuşat dacă sufletul şi gândul îţi este curat şi liber. 

 

 

 

            Cu gând curat de libertate,   

Oricând în viaţă vei răzbate. 

Că-n viaţă faci şi bun şi rău, 

Iar libertatea-i dreptul tău. 
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Libertatea – între câștig și pierdere 

Prof. Bîrsan Sorin 

 Liceul ,,Charles Laugier” Craiova 
 

 

 Evenimentele din decembrie 1989 m-au găsit pe băncile Universității din Craiova. Îmi terminasem 

studiile liceale și eram stuent în anul II. Pot spune că eram destul de matur pentru a putea analiza ceea ce se 

întâmpla la acea vreme. Societatea s-a descătușat împotriva unui sistem de cele mai multe ori opresiv, un 

sistem care redusese la minim posibilitatea de a-ți exprima liber convingerile. A urmat refularea unei 

societăți care strânsese în ea toate neajunsurile și nedreptățile unei epoci pe care, de cele mai multe ori, o 

vrem uitată. Dar putem oare să uităm acele sute sau mii de ore de învățat pentru examene atât de dure la 

lumina lumânării sau a lămpii cu gaz ? Putem uita că fără carte era destul de greu să răzbești în viață ? 

Putem uita mini programul tv ocupat în bună parte de ode aduse iubitului conducător ? Putem uita 

neajunsurile unei epoci în care cam tot ce se producea era trimis la export ? Răspunsul este NU. Și asta 

pentru că evenimentele din decembrie 1989 ne-au redat un lucru esențial – LIBERTATEA. Mai întâi cea de 

a gândi, de a vorbi deschis și, mai apoi, de a călători liberi într-un spațiu european (și nu numai) despre care 

înainte doar citeam în cărți. Ca studenți si mai apoi profesori am început să ne exprimăm deschis gândurile 

și mai ales să ne susținem (de multe ori cu înverșunare) punctele de vedere. Am început să discutăm 

probleme legate de viitorul nostru încercând să-i combatem pe cei ce încă rămăseseră închistați în acea 

perioadă de dinainte de decembrie 1989. Oamenii care fuseseră unelte ale regimului începuseră să plece, iar 

școlile și universitățile să rămână cu oameni competenți și cu dorința de a face ceva. 

Anii s-au scurs repede si presa a inceput sa vuiasca despre rezultatele la simularea de bacalaureat si 

despre cazuri tot mai grave de indisciplina in sistemul de invatammant de o parte si de alta a catedrei.   

Au urmat apoi informatii privind lipsa moralitatii, dar si a 

instrumentelor de aparare la scoala. Mai intai doi elevi dintr-un liceu 

tehnologic din nordul tarii i-au invinetit ochii unui profesor chiar in 

timpul orelor de curs. Si, ca de obicei, urmeaza anchete si eventual 

mutarea elevilor indisciplinati la o alta scoala. Care este insa garantia 

ca astfel de evenimente nu se vor mai repeta ? Cine asigura astazi 

integritatea fizica a celor care sunt la catedra in fata unor elevi al caror 

respect s-a redus la minim, dar care au din ce in ce mai multe 

drepturi ? Caci astfel de indivizi sunt platiti de cele mai multe ori de 

catre stat caci provin din familii sarace, dar care, dincolo de faptul ca 

le-au dat viata, au uitat propriile lor obligatii. 

Înca o dovada a faptului ca unii au inteles libertatea in cel mai 

urat mod, un mod care poate afecta imaginea unui sistem intreg. Cred 

ca incet-incet libertatii trebuie sa i se dea un alt inteles, iar pregatirea 

tuturor pentru viata sa devina principala preocupare. Societatile 

europene au creat un sistem din care si noi putem invata ceva : 

libertatea trebuie insotita si de constrangeri caci altfel va conduce la 

anarhie, terorism, violenta si mai ales o foarte slaba pregatire 

profesionala. 

Ramane sa traim cu speranta ca macar in cel de-al 12-lea ceas 

autoritatile vor constientiza problemele reale ale societatii. Doar 

libertatea de exprimare si de gandire nu mai este suficienta. Sunt 

necesare schimbari urgente pentru a nu ajunge sa regretam libertatea 

pe care in alte vremuri ne-o doream atat de mult. 
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PIP, Ciofalcă Mihaela  

Şcoala Gimnazială Nr.5 Alexandria,jud. Teleorman, 

 vârsta 45 ani, vechime 25 ani 

 

După părerea mea, termenul libertate, prin care înțelegem, în linii mari, lipsa oricărei constrângeri, 

este atât de vag, încât cu greu se poate da o definiție corectă a acestuia. Vorbim de libertatea de gândire, de 

libertatea de mișcare, de libertatea de a acționa, de libertatea de țară, dar aceste noțiuni sunt atât de generale, 

încât nu putem crede decât că libertatea este o noțiune abstractă, deoarece este dificil să o putem raporta la 

ceva concret. Firește, să fim liberi ne dorim cu toții.  

Să gândești și să acționezi după propria-ți voință, înseamnă 

să fii om liber, să fii întrucâtva fericit. Există, în acest 

sens, libertatea de a gândi și simți în conformitate cu propria 

noastră construcție și funcționalitate interioară, libertate de opinie 

deschisă, adică de a exprima public ceea ce simți și gândești, 

și libertate de acțiune – limitată în orice sistem socio-uman. 

Totalitarismul limitează drastic aceste ultime două libertăți. Pentru 

realizarea unui echilibru social, omul are nevoie de libertate, dar 

trebuie să accepte și non-libertatea. Echilibrul fiind greu de realizat, 

este necesară mereu analiza libertății și determinată în funcție de 

condițiile concrete interne și externe .   

Omul își caută libertatea în exterior deseori, dar el își 

permite să fie liber? Alege să fie liber, indiferent de consecințe? 

Cum ne raportăm la alții? Cum ne eliberăm de cei din jur, de 

mentalitate, de așteptările celorlalți? Ce înseamnă să fii cu adevărat 

liber? 

 A fi liber înseamnă să fii tu însuți. Copilul pe măsură ce 

crește absoarbe mentalitățile familiei, societății, își confundă calea 

cu ceea ce vede în jur și uită să se vadă pe sine însuși în interior. 

Esti tu însuți, cu prietenii, în familie, la serviciu? Dacă da, simți o 

mare împlinire, dacă nu, simți un gol, o rupere de tine însuți, o 

descentrare. Din libertate izvorăște bucuria de a trăi, de a se 

exprima pe sine! Bucuria de a fi exact așa cum ești ...eliberat de părerea celorlalți. În libertate ne asumăm 

viața cu experiențele care ne transformă prin alegerile pe care le facem. 

 

 

Profesor: Decă Gina 

Şcoala Gimnazială Sadova 

Specialitatea: Geografie 

Vârsta: 41 de ani; Vechime în învăţământ: 17 ani 
 

Există în jurul nostru o multitudine de factori care ne influenţeaza deciziile, de orice natură ar fi 

acestea. Societatea este fără îndoiala în oarecare măsură “manipulată” de diferite reguli, concepte, norme, 

plecând de la cele filosofice, literare, religioase şi până la cele politice şi administrative. Toate acestea 

urmăresc, de fapt, ca prin informaţia primită  să se obţina efectul scontat, dar mijloacele prin care se 

urmareşte realizarea obiectivului urmărit nu sunt întotdeauna în corelaţie cu morala, cu dreptul persoanei la 

libertatea de a gândi, de a lua o decizie personală neinfluenţabilă. Astfel  libertatea capătă două nuanţe, una 

“negativă” şi una “pozitivă”, ambele având la bază  tipologia individuală. Plecând de la acestă premisă, dacă 

un individ va fi lăsat să facă ceea ce doreşte, nu există garanţia că alegerea sa în anumite situaţii este cea mai 
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bună sau morală, dar dacă nu este lăsat să trăiască aşa cum va dori, nu poate progresa. Aşa că nu putem 

vorbi despre libertate decât dacă individul îşi urmărește binele propriu, prin metode şi mijloace proprii, 

bineînţeles atâta timp cât nu încearcă să lipseasca pe alţii de binele lor sau să-i împiedice sa-l dobândească.  

Având în vedere faptul că literatura, alături de filosofie, este unul dintre cele mai vechi acte de 

cultură, voi trece în revistă câteva crâmpeie ce au fost atribuite ideii de libertate de către doi scriitori diferiţi 

din punct de vedere al zonei geografice din care provin şi al momentului istoric.  

Jean – Paul Sarte în drama „Muştele” 

surprinde două tipuri de libertate, pe cea a lipsei 

mustrărilor de conştiinţă, atunci când Oreste, după 

ce işi răzbună tatăl ucigându-şi propria mamă şi pe 

regele   Egist,  refuză căinţa sugerată de Jupiter 

susţinând că astfel îşi manifestă propria libertate, şi 

pe cea a revoltei  faţă de  „zeul – creator”. „Sunt 

liber, Electra. Libertatea a căzut asupra mea ca 

trăsnetul”1, spune Oreste, Sartre făcând astfel 

trimitere imaginea biblică a căderii lui Lucifer, 

relatată de Însuşi Hristos: „Am văzut pe satana ca 

un fulger căzând din cer”(Luca 10, 18). Dialogul 

dintre Oreste şi Jupiter: „Oreste: Eşti regele zeilor, 

Jupiter, regele pietrelor şi al stelelor, regele 

valurilor mării. Dar nu eşti regele oamenilor. Jupiter: Nu sunt regele tău, larvă neruşinată! Cine te-a 

zămislit? Oreste: Tu. Dar nu trebuia să mă zămisleşti liber. Jupiter: Ţi-am dat libertatea ca să mă slujeşti. 

Oreste: Se prea poate, dar ea s-a întors împotriva ta şi n-avem ce face, nici tu, nici eu”2. Oreste îl sfidează pe 

Jupiter, dându-i de înţeles că nu are nicio putere asupra lui, cu toată calitatea lui de creator. Indiferent cum 

este citită această operă, ea dezvăluie concepţia  autorului despre libertate: omul nu este cu adevărat liber 

decât atunci când îşi exercită libertatea inclusiv faţă de Dumnezeu. 

În capodopera lui F. M. Dostoievski: „Fraţii Karamazov” ideea de libertate este tratată într-un mod 

cel puţin inedit. În capitolul „Marele inchizitor”, autorul pune în gura personajului său Ivan Karamozov, cel 

care scrie poemul Marelui inchizitor, o critică acerbă la adresa Bisericii Romano-Catolice acuzată că i-a 

întors spatele lui Hristos, slujind unor interese pământeşti şi preocupată de înrobirea creştinilor, o declamaţie 

din care reiese că oamenii sunt adeseori atât de slabi încât se tem să îşi asume adevărata libertate, preferând 

să se supună orbeşte unor autorităţi pământeşti: „O, noi îi vom convinge deopotrivă şi pe ceilalţi, pentru că 

ei nu vor deveni liberi în fapt decât atunci când îşi vor aduce propria libertate şi o vor depune la picioarele 

noastre supunându-ni-se. Şi ce vei spune oare atunci, că vom avea dreptate sau că vom minţi? Ei înşişi se 

vor convinge de dreptatea noastră, de îndată ce îşi vor aminti de grăzăviile slugărniciei şi dezorientării prin 

care au trecut, având libertatea pe care Tu le-ai făcut-o cadou. Libertatea, mintea liberă şi ştiinţa îi vor ameţi 

în atât de mare măsură şi le vor aşeza înainte atâtea minuni şi mistere de dezlegat, încât parte din ei, cei mai 

rebeli şi mai furioşi se vor distruge pe ei înşişi prin şi pentru faptele lor, alţii, mai modeşti din fire, se vor 

distruge unul pe altul, iar cei mai puţini îndrăzneţi, mai calmi şi mai slabi, se vor târî la picioarele noastre şi 

vor implora îndurare: Da, aţi avut dreptate, doar voi ştiţi taina Lui, şi de aceea, iată că acum ne întoarcem la 

voi, să ne salvaţi de noi înşine”3. Viziunea aceasta situată între o ironie sfredelitoare şi un realism tranşant, 

surprinde un aspect esenţial. Într-adevăr omul este uneori zdrobit sub greutatea propriei libertăţi, din pricina 

faptului că pe de o parte păstrează în adâncul său conştiinţa adevăratei libertăţi, şi a unicei sale direcţii de 

manifestare, înspre bine, iar pe de altă parte se lasă prins în vârtejul determinărilor exterioare, a gândirii 

dialectice şi a tentaţiei de a obţine satisfacţii imediate, vârtej care reuşeşte să îl absoarbă în final, în sine, 

omul ajungând astfel la fapte reprobabile, urmate adeseori de mustrări de cuget sfâşietoare. Un om astfel 

sfâşiat îndelung, poate ajunge să prefere să îşi lase sufletul şi implicit libertatea în mâna unor autorităţi pe 

care le consideră mai puternice.  

Marii gânditori ai lumii nu au stat niciodată departe de marile teme de gândire ale vieţii. Nu 

întotdeauna au reuşit să surprindă esenţialul problemelor dezbătute, dar de fiecare dată trebuie apreciată 

căutarea, zbaterea intelectuală care fără îndoială porneşte din întrebările sufletului, din dorinţa de înţelegere 

a fiinţei umane în toată complexitatea ei.  

 

http://bookhub.ro/scurt-eseu-despre-ideea-de-libertate-in-filozofie-si-literatura-ii/#sdfootnote5sym
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Prof. Dumbravă Simona Mirela 

Colegiul Tehnic „Dierna”, Orşova 

                                                 Specialitatea: Limba şi literatura română 

Vârsta:38 de ani 

Vechime în învăţământ:15 ani 
 

A fi liber înseamnă a găsi mereu soluţii în rezolvarea tuturor problemelor, fără să ţi le impună cineva. 

Libertatea de exprimare este actul oricărui cetăţean de a fi independent, de a realiza anumite lucruri fără să 

ceară dreptul cuiva. Totul se poate realiza prin cuvânt şi prin dorinţă. Este important să vrei cu adevărat ceva 

ca să ţi se poată îndeplini. Eşti motivat să reuşeşti în viaţă, iar ceea ce ţi-ai propus ţi se pare greu de 

realizat?....prin cuvânt totul are o noimă. Un cuvânt nu îşi pierde valoarea nici măcar când se află pe buzele 

unor simpli oameni. 

Libertatea înseamnă alegerea dorită de 

tine, cu implicarea răspunderii pentru faptele 

proprii. 

 Libertatea copiilor, în zilele noastre, 

este sinonimă cu „fac ce vreau, când vreau, 

cum vreau”, fără să existe bariere în 

îndeplinirea scopului pe care şi l-au propus. 

Sunt copii care provin din familii 

dezavantajate, care văd libertatea ca o formă 

de viitor, de realizare a ieşirii din criza 

familială, iar cei care au posibilităţi,o văd ca 

eliberare de sub paza părinţilor, de sub 

protecţia acestora. Cei care regretă, de cele 

mai multe ori, sunt cei care au posibilităţi 

materiale şi nu şi le modelează cum trebuie, 

reuşind să ajungă, aproape în majoritatea cazurilor, nişte rataţi. 

Dorinţa oamenilor de a fi liberi se bate cu moralitatea lumii în care trăiesc. Nu tot ce e frumos, poate 

fi şi bun, din punct de vedere moral. Pentru noi, libertatea presupune exprimarea propriilor sentimente, 

păreri, acțiuni. Copiii folosesc cuvinte urâte cu scopul de a fi la modă sau de gaşcă, sau de a fi pe plac 

prietenilor. Cuvintele urâte ne trec prin urechi şi suntem expuşi la o lume care nu înţelege că vorba urâtă 

murdăreşte lumea ca noroiul pantofii. Cuvântul aruncat fără control se poate întoarce împotriva celui care îl 

rosteşte şi îl răneşte mai mult decât rău a făcut altuia. 

Deci, libertatea de exprimare nu va însemna niciodată dreptul de a spune ceea ce îţi trece prin minte, 

ci ceea ce trebuie să spui ca să nu faci rău altuia. Libertatea omului se bazează pe respectarea tuturor 

drepturilor unui cetăţean, pe respectarea normelor morale şi de conduită şi  pe educaţia primită . 

 

BRAN GABRIELA 

Școala Profesională Specială Craiova 
 

De multe ori ne întrebăm cine suntem și ce vrem să facem de acum înainte. Există oameni care sunt 

așa preocupați de grijile viitorului, că uită să mai trăiască în prezent, iar alții sunt atât de măcinați de 

poverile  trecutului, că nu se mai pot bucura de clipa prezentului. 

În zilele noastre, ne bucurăm de un ’respiro’ pentru libertatea cuvântului dar, cu timpul, lăsați prea… 

liberi, mulți se îndreaptă spre derizoriu și ridicol. 

Ceeea ce preluăm de la familie și de la cei din jurul nostru, nu este în esență nici bun, nici rău, doar 

felul în care alegem să le utilizăm este bun sau rău. Diferența o face capacitatea de a alege lucruri care se 
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potrivesc ființei noastre și contextului în care ne aflăm în acel 

moment, fără ca alegerea noastră să se bazeze pe cineva.  

Dar, atunci când viața noastă interioară este independentă 

de felul în care se comportă ceilalți, suntem liberi, liberi să fim 

noi înșine. Dar ce înseamnă să fim noi înșine? Pentru ca suntem 

într-o mare măsură produsul societății … pentru a fi ’noi’, 

înseamnă să gândim și să decidem pentru noi, să trecem prin mai 

multe etape de-a lungul vieții, să ne însușim reguli și norme. În 

contexul educației, al interacțiunii cu oamenii și societatea, ne 

formăm ca indivizi și apoi vine momentul autocunoașterii, care 

presupune o disecare atentă a ceea ce suntem, de la trăsăturile de 

bază, bune și rele, la funcționarea interioară, la reacții. Odată ce 

ne cunoaștem cât de cât, putem anticipa reacții, știm ce ne place 

și ce nu…apoi urmează asumerea și acceptarea. 

Oamenii care nu au încredere în ei sunt primii care se 

raportează la părerea celorlalți și, în mod evident , sfârșesc prin a 

avea și mai puțină încredere și prin a căuta cât mai asiduu să 

placă și să fie acceptați. 

Suntem liberi să alegem din multitudinea de actiuni, de 

soluții, ceea ce ni se potrivește, cu riscul de a nu fi plăcuți de toată lumea. Dar ne dorim asta? 

 

 

Libertate…poate… 

Profesor: Gîrd Cristina 

Şcoala Gimnazială Sadova 

Specialitatea: Limba şi literature română 

Vârsta: 39 de ani; Vechime în învăţământ: 14 ani 
 

 

Sunt nenumărate încercările literare, religioase şi filosofice de a defini libertatea omului, astfel  s-au 

construit adevăruri mai mult sau mai puţin subiective puse sub cupola propriei raţiuni. Conştientizarea, 

căutarea, problematizarea marilor teme de gândire ale umanităţii sunt de bun augur, fără toate acestea 

spiritul ar putea cădea într-o periculoasă capcană a plafonării şi a sedentarului. 

 Libertatea este o stare de spirit, dacă o privim din punct de vedere intrinsec, dar şi o realitate 

obiectivă, din punct de vedere exterior, social. Acest al doilea tip de libertate este mai uşor de definit, de 

înţeles, de perceput pentru că este construită pe reguli, norme, legi, toate având rolul de a trasa limite de a 

contura portretul unei societăţi mai mult sau mai puţin libere, diferenţa constând în factori sociali, politici, 

tradiţionali. Complexitatea analizării libertăţii ca stare de spirit este o temă de gândire cu resurse infinite. De 

obicei considerăm libertate acea conjunctură în care putem face ceea ce ne dorim, iar lipsa libertăţii ca 

îngrădirea noastră în a face exact ce dorim. Oamenii care se simt liberi se simt şi diferiţi, de cele mai multe 

ori, dispariţia cenzurii externe duce la constientizarea  celei interne. Regulile acestei cenzuri sunt stabilite pe 

baza informaţiilor asimilate în timp şi a experienţelor de viaţă, dar şi acestea au fost transformate în 

informaţii depozitate în diferitele straturi ale structurii noastre, cu ajutorul mecanismelor noastre de gândire, 

dependente de informatiile asimilate anterior. Poate că ne învârtim într-un  cerc vicios. Şi-atunci, suntem noi 

liberi cu adevărat? Istoria umanităţii a arătat că oamenii nu vor să fie liberi, de fapt. Că, atunci când se 

trezesc faţă în faţă cu universul, de cele mai multe ori ostil şi misterios, îşi inventează singuri repere între 

care să se simtă în siguranţă. Şi pe care le transferă celorlalţi în timpul interacţiunii cu ei. S-a observat că 

oamenilor le e mult mai frică să fie puşi în situaţia de a alege decât de a accepta o variantă sau alta, în 
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funcţie de conjunctura constrângătoare exterioară. Cu cât sunt mai multe variantele de răspuns, cu atât 

oamenii pierd mai mult timp în a alege una şi cu atât sunt mai speriaţi de faptul că s-ar putea să fi greşit în 

alegerea făcuta. Şi-atunci, în momentul în care nu există constrângere exterioară, îşi construiesc una 

interioară pentru a le fi mult mai uşor în a alege. 

 Totul gravitează în jurul libertăţii de decizie, 

pentru că suntem prinşi între o sumedenie de 

condiţionări: 

• dependenţi de actul de creaţie; 

•  dependenţi de partener pentru 

perpetuare; 

•  dependenţi de apă şi resurse 

energetice pentru traiul biologic 

• dependenţi de aer, şi gravitaţie; 

• un potenţial bio-motric şi psihic 

extrem de redus la naştere care, după 

limitările propuse de educaţia din 

primii ani, se transformă în obişnuinţa 

de a nu ne debaras de ritualuri; 

• dependenţi de tradiţia de a merge pe 

drumul greşit al cunoaşterii întâi a 

celorlalte lucruri şi ignoranţa aproape 

desăvârşită a ceea ce noi suntem 

pentru noi. 

Suntem atât de liberi încât putem să ne supunem propriului destin, încât ne putem supune sau nu 

oricărei reguli. A fi liber sau a nu fi liber sunt două feţe ale aceleiasi monede. Doi poli creaţi de mintea 

noastra. Cine învaţă să vadă moneda înţelege că suntem şi liberi şi fără de libertate în acelaşi timp. 

Poate, dacă am reuşi să folosim şi restul de 90 % din creierele noastre care este inactiv actualmente, 

vom reuşi să realizăm dacă suntem liberi,  cât suntem de liberi sau cât de lipsiţi de libertate suntem. Poate 

există doar o libertate a gândului pe care nu ştim cum s-o transpunem sau traduce şi în alte forme. Cine ştie? 

Poate… 

 

                                                         

 PROF. VĂETIȘI GABRIELA-MIHAELA 

SPS CRAIOVA 

 

Ce este mai frumoasă decât libertatea? Ce poate fi mai minunat decât să fii liber în gândire și fapte?  

Nimic. Oare prețuim libertatea așa cum ar trebui? Uneori, unii oameni o apreciează abia atunci când o pierd! 

Dumnezeu  i-a creat pe îngerii și pe primii oameni și i-a înzestrat cu libertate deplină. De ce? Pentru 

că trebuiau să fie responsabili și să își asume consecințele faptelor lor. Libertatea este eliberarea din robia 

păcatului și trăirea vieții în conformitate cu legea divină. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, având 

, astfel, rațiune , simțire și voință. De aceea,  stă în puterea, în voința liberă a omului de a alege binele sau 

răul: „Iată eu astăzi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul...” (Deuteronom 30, 15). Atât de mult 

respectă Dumnezeu libertatea omului, încât niciodată nu-l silește fizic spre binele la care îl cheamă 

neîncetat. Când omul se desparte de Dumnezeu, sensul libertății se alterează. Se ajunge la  așa-zisa 

,,libertate” de a-ți bate copiii, soția sau părinții, la ,,libertatea” de a lua viața unor oameni sau la ,,libertatea” 

de a-ți însuși bunurile aproapelui.  

Libertatea este strâns legată de iubire, iar, în acest sens, Fericitul Augustin ne spune: ,,Iubește și fă ce 

vrei!” Prețuind oamenii de lângă noi și respectând valorile morale și creștine, căpătăm adevărata libertate. 

Așadar, omul nu a fost creat desăvârșit de Dumnezeu, dar prin libertate, ajutat de harul dumnezeiesc, poate 

ajunge la desăvârșire. 
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Trebuie să ținem cont de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: ,,Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate 

îmi sunt de folos" (Corinteni VI, 12) pentru că libertatea nu trebuie confundată cu libertinajul. În afara 

voinței divine, libertatea este falsă. În încheiere aș aminti de cuvintele Mântuitorului care ne dezvăluie 

sensul adânc al adevăratei libertăți :,,Dacă veți rămâne întru cuvântul Meu, cu adevărat sunteți ucenicii Mei, 

și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi" (Ioan VIII, 31-32). 

 

 

 

 

Mihalcea Carmen Maria 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Craiova 

învățătoare, 19 ani, vechime 0-1 ani    

 
              Se știe că Dumnezeu ne-a dat libertatea. Ne-am născut liberi, liberi să iubim, liberi să ne exprimăm, 

liberi să gândim, liberi să acționăm, chiar dacă în libertatea asta, a noastră, am făcut alegeri greșite. Am 

invățat că eșecul poate fi singura oportunitate pentru a o lua de la capăt, de multe ori am constatat într-un 

mod mai inteligent. 

               Libertatea de a iubi cu inima, cu sufletul este cea mai frumoasă metodă de a trăi. Atunci cand esti 

liber să iubești, să traiești momente frumoase, să împarți lucrurile bune si pe cele rele cu persoana potrivită 

este cel mai frumos sentiment pe care ai putea sa ți-l dorești vreodată. 

              Despre libertatea de a gândi, de a ne exprima, putem spune că este foarte importantă în viața unui 

om, mai ales la vârstele fragede, atunci când copiii învață să se exprime, să își arate dorințele de a realiza 

ceea ce își doresc, si nu în ultimul rând de a se face înteleși. 

              Când vorbim despre libertatea de acționare nu știm la ce să ne așteptăm. Suntem liberi sa acționăm 

așa cum ne dorim, însă urmările pot fi unele bune sau unele rele. Fiecare om are dreptul la libertate, însa va 

răspunde pentru faptele sale indiferent de rezultatul acestora.   

              Libertatea de exprimare este 

dreptul omului de a spune ce gândește. 

Aceasta contribuie la dezvoltarea, 

implinirea si demnitatea omului. Acest 

drept ne ajută să comunicăm mai ușor cu 

apropiații noștri, să ne cunoaștem mai bine 

pentru a ne putea respecta deciziile, 

dorințele și a ne putea ajuta intre noi. 

              Atât cât am trăit până acum si cu 

cât înaintez in vârstă, îmi dau mai bine 

seama de impactul libertății asupra vietii 

mele. 

               Pot spune că libertatea, pentru 

mine, a devenit mai importantă decât orice 

altceva, chiar dacă ea poate construi, dar în 

aceeași măsură, poate si dărâma. 
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PIP: Nicolescu Mihaela,  

Şcoala Gimnazială Nr.5 Alexandria, jud. Teleorman 

vârsta 42 ani, vechime 22 ani 

 

 
Libertatea umană se caracterizează prin imaginaţie, gândire şi speranţă. Individul este liber atât cât 

nu lasă pe altcineva să intervină pentru el, în gândirea şi dorinţele lui.  

Libertatea înseamnă mai puţin dreptul de a face tot ceea ce dorim, ci mai ales a nu ne fi constrânsă libertatea 

de altcineva. 

Odată cu venirea sa pe lume, omul îşi câştigă dreptul la viaţă; viaţa cu tot ce cuprinde ea. Ceea ce 

urmează e tot ce are mai de preţ şi se trezeşte într-o lume în care trăieşte pentru el, după cum îşi alege calea. 

Omul este pretutindeni înlănţuit întrucât el se supune constrângerilor şi este influenţat fără să vrea de factori 

externi. 

Dacă vorbim despre omul modern, libertatea lui este de la conştiinţă, educaţie, religie, opinie, până la 

dreptul la asociere, la proprietate. Dar el este în foarte strânsă legătură cu lumea în care trăieşte. Inevitabil, în 

toate aceste domenii el are constrângeri şi limite.  

De cum se naşte, omul intră într-un sistem în care, necondiţionat este supus constrângerilor. 

Educaţia, religia, familia, nevoile fiziologice, şcoala, conduita îl vor înlănţui încă de la vederea luminii 

pentru prima dată. Omul nu poate trăi singur, izolat. El îşi clădeşte viaţa, drumul, nevoile, în colectivităţi, în 

societate. El ştie să se adapteze, dar în singurătate, el nu se va dezvolta normal, nu va mai fi ceea ce-l 

defineşte pe om. 

Libertatea proprie se intersectează la un moment dat cu libertatea celuilalt pentru că planeta este ca 

un furnicar în care nu putem face o mişcare fără să nu ne ciocnim de altă fiinţă. Cu fiecare pas făcut omul se 

simte legat pentru că nu se poate manifesta liber, după bunul plac.   

Libertatea este absenţa limitelor, a constrângerilor. 

Omul ca spirit este definit prin libertate şi conştiinţă. Dar ea 

este o valoare morală. Este o caracteristică a omului.  A fi liber 

înseamnă a părăsi timpul tău, să aluneci în timpul care 

înaintează fără tine, fără dorinţele tale. Eşti liber să visezi, să-ţi 

doreşti, să gândeşti, să spui ce crezi, să ceri, să refuzi. Omul 

care prin cunoaştere şi autocunoaştere conştientizează ordinea 

divină este un om liber. A trăi liber înseamnă a te supune 

propriei raţiuni.  

Libertatea – este asociată de obicei cu idea de a veni 

sau a merge într-un loc. Avem nevoie de eliberarea de ceva şi 

de libertatea de a putea face ceva. Libertatea nu există pur şi 

simplu -  ea este un proces. Lanţurile celor liberi sunt în toate 

reticenţele şi toate temerile şi toate îndoielile pe care le au 

oamenii. O mare parte din ele provine din educaţia primită în 

copilărie, de la şcoli, adulţi, – şi, de asemenea, din faptul că 

oamenii nu şi-au clarificat principiile morale şi valorile 

personale. Ca să fii liber, trebuie să fii moral, fiindcă atunci nu 

vei avea dileme cu privire la ce e bine şi ce e rău. Dacă faci 

lucrul corect din motivul corect, toate părţile fiinţei tale vor fi 

în concordanţă şi vor acţiona perfect. 

 

 

 

 



18 
 

Cât de liberi suntem? 

 

Prof. Adrian Nicoli 

Şcoala Profesională Specială Craiova 

 

 

 A vorbi despre libertate înseamnă azi, mai mult decât oricând, a vorbi despre noi şi despre ce 

înseamnă libertatea pentru fiecare dintre noi. Pornind de la aspectul filosofic al problemei, libertate 

înseamnă a fi lipsit de constrângeri în societatea în care trăieşti. Practic, raportându-ne la acest concept, 

libertatea mea este limitată, iar ea se încheie acolo unde începe libertatea celui de lângă mine. 

 Invariabil apare întrebarea firească: Cum este în România? Cât de liberi ne simţim în ţara noastră? 

Garantează cu adevărat statul român formele de libertate enunţate mai sus? 

Deşi discuţiile pe aceste teme pot suscita o serie de controverse şi interminabile confruntări de idei 

susţinute cu argumente şi contraargumente, voi încerca în cele ce urmează să mă raportez la realităţile 

societăţii noastre din perspectiva celor patru forme de libertate. 

Au cetăţenii români posibilitatea unei libertăţi de conştiinţă în societatea de azi? Cu certitudine da. 

Sunt toţi cetăţenii cu conştiinţa liberă în societatea noastră? Cu certitudine nu. Iar acest lucru se datorează în 

special metodelor şi mijloacelor de manipulare exercitate asupra acestora prin intermediul mass-media, care, 

pe un fond de incultură politică şi socială, afectează în mod negativ libertatea lăuntrică a multora de lângă 

noi. 

Avem azi libertate de exprimare? Da, avem şi este principalul beneficiu al căderii comunismului în 

România acum aproape trei decenii. Avem această posibilitate de a ne exprima liber gândurile şi 

convingerile de orice natură, fără a mai fi cenzuraţi, cu condiţia ca această libertate de exprimare să nu aducă 

atingere drepturilor şi libertăţilor celor de lângă noi. Cu toate acestea, sunt încă mulţi cetăţeni care nu îşi 

exrimă convingerile în mod deliberat, vremurile de tristă amintire din înainte de 1989, lăsând încă urme în 

comportamentul şi în conştiinţa acestora. 

Cum stăm cu alegerea stilului de viaţă? Avem această libertate? Evident că da, numai că acest lucru 

depinde într-o mare măsură de nivelul de cultură, material, financiar şi de conjunctura socială în care ne 

găsim. Este încă un drept câştigat cu foarte mari eforturi în  decembrie 1989.  

Suntem azi liberi să ne asociem fără a fi constrânşi de diferite criterii discriminatorii aşa cum se 

întâmpla în comunism? Avem această libertate, iar acest lucru este pus în evidenţă de multitudinea de forme 

de asociere garantată de Constituţia României.   

Am parcurs foarte succint formele 

de libertate enunţate de către Mill, 

raportate la realităţile societăţii 

româneşti, iar de aici deducem foarte clar 

că este loc şi de mai bine. Suntem liberi 

în societatea în care trăim? Probabil că 

da, raportându-ne la libertăţile 

individuale (libertatea de a ne exprima, 

de a călători în străinatate, de a ne asocia, 

iar lista poate continua). Cu toate acestea, 

nu putem spune că libertăţile colective le 

avem garantate pe deplin, iar aici ne 

raportăm la libertatea de a ne desfăşura 

activitatea într-un mediu social cât mai 

constructiv, în aşa fel încât libertatea să 

coincidă cu fericirea. 

Doar atunci putem spune că suntem cu adevărat liberi. 
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Reflecţii asupra ideii de libertate 

Prof. Nicu Simona Claudia, Şcoala Gimnazială Rojişte 

Limba şi literatura română  

Vârsta :30 ani  

Vechime : 9 ani 
 

          Lipsa oricărei constrângeri, neîngrădirea acţiunilor omeneşti constituie definiţii des întâlnite atunci 

când se vorbeşte despre libertate. Se disting astfel diferite tipuri de libertate- de exprimare, de gândire, de 

acţiune, etc, mai ales în societatea actuală când fiinţa umană beneficază de nenumărate drepturi. 

         Omul este o fiinţă liberă, însă gradul de libertate poate fi influenţat  de factori de origine etnică, 

religioasă, politică, de educaţia primită în cadrul familiei ori de comunitatea căreia îi aparţine. Dacă oamenii 

înţeleg prin ,, a fi liber’’ că pot să facă tot ce le trece prin cap, atunci se înşeală. Noţiunea de libertate 

presupune respectarea  unor norme, în primul rând de natură morală, şi apoi de ordin legal. În acest sens A. 

Lincoln afirma: ,, Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem ci de a face ceea ce se cuvine’’, cu alte 

cuvinte este  necesară conştientizarea faptului că omul are dreptul să facă ceea ce trebuie, ceea ce nu îi 

lezează pe cei din jurul său. 

         Pe măsură ce omul descifrează tainele propriei existenţe, îşi 

doreşte să devină independent, să se desprindă de familie, să 

experimenteze traiul lipsit de constrângerile părinteşti. În acest fel 

ies la iveală temerile şi lipsa de  experienţă ce pot constitui noi 

limitări ale libertăţii mult râvnite. Din dorinţa  de a fi independenţi 

oamenii nu trebuie să arate nesupunere în faţa legii, sfidare ori 

indiferenţă, alegerile ce urmează să fie făcute trebuie să fie atent 

cântărite, acţiunile fiind întotdeauna  responsabile. 

         Ideea de libertate se găseşte în interiorul fiecărei persoane, 

aceasta având posibilitatea de a o evidenţia în conformitate cu un 

sistem moral propriu. Exprimarea  propriilor gânduri, derularea 

anumitor acţiuni, posibilitatea  promovării convingerilor de ordin 

personal reprezintă manifestări ale ideilor de libertate şi 

independenţă, evitând lezarea semenilor, ignorarea opiniilor 

acestora, zdruncinarea comunităţii ce îl integrează pe individ şi 

care doreşte să promoveze egalitatea între  oameni.      

  

 

PĂTRĂȘCOIU CRISTINA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TG-JIU 

 Specialitatea: PSIHOLOGIE 

Vârsta: 39 ani 

 Vechimea în învăţământ: 17 ani 

 

  Un drept pe care ni-l dorim de cand suntem mici. În copilărie ne dorim să fim liberi să facem 

nazbâtiile specifice vârstei, în adolescență ni se pare că părinții sunt prea stricți și nu avem suficientă 

libertate  iar când suntem adulți ne-o dorim și mai mult.  
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Vorbim de libertatea de gândire, de libertatea de 

mișcare, de libertatea de a acționa, de libertatea de a te 

exprima, de libertatea de a te dezvolta, de libertatea de țară.  

O definiție simplă a libertății ar fi că omul liber poate 

acționa în conformitate cu dorințele sale, în absența coerciției. 

Dar trebuie să înțelegem că libertatea persoanală nu este mai 

presus de lege. Deci să nu uităm că prin libertatea noastră nu 

trebuie să încălcăm libertatea celor de lângă noi. Cred că 

aceasta este o condiție esențială pentru a fi liberi: dacă fiecare 

dintre noi ar avea grijă să nu încalce libertatea celorlalți atunci 

nu ar mai fi nimeni lipsit de libertate. 

 

 

P.I.P. RĂDOI SIMONA MIHAELA  

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova 

vârsta 42 ani, vechime 22 ani 

 

Libertatea este văzută de omul modern ca un drept ce presupune libera alegere a acțiunilor sale. De-a 

lungul timpului aceasta a fost definită diferit de la un secol la altul și chiar de la o țară la alta. 

Chiar dacă libertatea este definită la nivelul unei persoane ea este direcționată de societate, timp 

istoric, influență religioasă etc. Cea ce este limitat într-un moment poate fi nelimitat într-un alt moment. În 

acest fel societatea a evoluat de la limitările unei socități religioase (inchiziția, islamismul etc), sociale 

(sclavia, nazismul,  comunismul etc) la o societate bazată pe dreptul fiecăruia de a fi  liber să facă ce vrea 

atâta timp cât acest drept nu afectează siguranța, integritatea și libertatea celuilalt. 

Ca orice drept și libertatea este însoțită 

de o serie de obligații care o limitează. Legile 

sunt cele care o limitează în societate fie că 

sunt scrise sau nu (fac parte din normele unei 

societăți). Aceste limitări sunt de natură 

religioasă, politică, socială,  umană etc. Cei 

care încalcă aceste limitări sunt pedepsiți de 

aceleași legi prin pierderea libertăți sau chiar a 

vieții.Dacă nu intri în conflict cu limitările 

libertăți și în special cu urmările acestor 

încălcări atunci  nu sesizezi importanța acestei 

libertăți considerând-o un drept implicit al 

existenței tale. De aceea de multe ori 

libertatea este considerată de mulți oameni 

intangibilă, dar nu este așa pentru că libertatea 

acțiunilor tale te poate duce în ipostaza de a fi 

în conflict cu libertatea celuilalt. De fapt de 

aici vin și limitările, din granița trasată între 

libertatea ta 

 



21 
 

 

 și a celuilalt. AceAstă limită fină între dreptul de a face ce vrei tu și libertatea celuilat de a trăi așa cum își 

dorește poate fi trecută cu ușurință și poate duce la pierderea libertății. 

Libertatea unei persoane este un drept ce ar trebui păstrat pentru că ea este un ansamblu de libertăți 

morale, umane, sociale religioase etc. și pierdera ei duce la limitări pe care omul le acceptă cu greu și din 

păcate de multe ori este foarte greu să demonstrezi că acea încălcarea a fost o întâmplare regretabilă ce nu se 

va mai repeta și în cele mai multe cazuri omul va încălca din nou legile pentru că este deja într-un conflict 

cu limitările libertăți.  

 

Radu Nicoleta Simona 

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”, Pitești 

Prof. Limba Engleză, 32 ani, 7 ani vechime în învățământ 

 

 Încercând să definim libertatea, putem invoca diferite accepțiuni sau teoreme, plecând de la definția 

găsită în dicționar, până la abordări din punct de vedere psihologic, sociologic sau teologic. Libertatea însă, 

vine din interiorul nostru și, consider că este o noțiune absolut subiectivă, întrucât persoane diferite au păreri 

diferite atunci când vine vorba de a-și defini propria libertate, motive pentru care, nu poate fi oferită o 

definiție clară și general valabilă a termenului, libertatea reprezentând, în primul rând, un drept natural, 

dobândit încă de la naștere.  

 Oamenii tind să spună, la o primă intervenție, că a fi liber înseamnă să poți face exact ceea ce îți 

dorești, atunci când dorești, numai că uită că, societatea în care trăiesc, este guvernată de o serie de reguli, 

ceea ce anulează din start ideea de a putea face exact ceea ce vrei. Nu putem să încălcăm niște legi, să 

comitem delicte, indiferent că sunt mai mult sau mai puțin grave, doar afirmând că suntem liberi și libertatea 

ne dă acest drept. Respectul față de cel de lângă noi 

impune niște bariere, niște limite impuse, sau care ar 

trebui impuse de educația de acasă și consolidată de 

educația de pe băncile școlii.  

Familia este prima și cea mai importantă 

celulă a societății, care își pune ireversibil amprenta 

asupra caracterului oricărui copil, ceea ce face ca 

responsabilitatea părintelui în educație să fie cu atât 

mai importantă. Principiile și valorile transmise de 

părinte copilului, vor fi cele ce îl vor ghida și îl vor 

defini în viață, ca membru al oricărui colectiv din 

care va face parte, dar, mai ales, ca cetățean 

responsabil și asumat față de faptele sale viitoare în 

societatea căreia aparține. Exemplul personal al 

părintelui, atitudinea și gândurile față de regulile pe 

care le respectă în mediul în care își desfășoară 

activitatea și pe care le exprimă direct sau indirect, 

imprimă comportamente definitorii în dezvoltarea 

psihicului unui copil, pe care și le va însuși 

involuntar, și pe care le va manifesta la rându-i în 

interacțiunile viitoare pe întreaga durată a vieții sale.   
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 Educatorul, ca reprezentat direct al autorității, pe durata 

școlarizării, ar trebui să reprezinte pentru elev un exemplu de o înaltă 

valoare morală, demn de a fi urmat de cetățeanul în formare. Acesta 

trebuie să își asume rolul de a modela pentru a îndruma, de a corecta 

pentru a perfecționa, de a încuraja pentru a excela.  

 Libertatea este, așadar, un drept înnăscut, pe care oamenii îl 

dobândesc încă de la naștere. Nimic nu ar trebui să ne amenințe acest 

drept sau să ne priveze de el, tot la fel cum acest drept la libertate nu 

ar trebui să amenințe sau să rănească o altă persoană, direct sau 

indirect. Pentru a ne putea bucura la rândul nostru de libertatea pe 

care ne-o dorim și pe care o prețuim, trebuie să îi respectăm pe cei 

din jurul nostru, să înțelegem că fiecare dintre noi este liber să se 

exprime și să se manifeste așa cum simte, prin intermediul 

mijloacelor pe care le consideră potrivite așadar, să nu uităm că, 

libertatea noastră se termină acolo unde libertatea celuilalt începe.  

 

         PIP, Gimanca Rodica-Daria                                                                                                                                                                    

                                                                            Școală Gimnazială nr. 2 Motru 

                                                                                      38 de ani, 14 ani vechime 
 

          

         Eu cred că pentru fiecare libertatea are o altă formă, o altă culoare, o altă nuanță și o altă semnificație 

și asta privit din perspectiva umană a fiecăruia dintre noi. Libertatea înseamnă răspundere, de aceea 

majoritatea oamenilor se tem de ea, nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine. Pe de altă 

parte, libertatea este un bun care permite omului să se bucure de toate celelalte bunuri ale sale. 

 Libertatea se referă la  posibilitatea de acțiune conștientă a 

oamenilor în condițiile cunoașterii din ce în ce mai profunde a 

legilor de dezvoltare a naturii și societății. Libertatea nu constă în 

visată independență față de legile naturii, ci în cunoașterea 

acestor legi și în posibilitatea deschisă prin acest fapt de a le pune 

sistematic în acțiune pentru atingerea anumitor scopuri. Nu cred 

că poate cineva da o definiție clară asupra faptului de a fi liber. 

Este un drept natural cu care ne naștem. Punerea lui în practică, 

însă, necesită cunoașterea legilor și a conștiinței de care 

dispunem oricum și de care n-ar fi rău să ținem cont câteodată. 

Astfel, libertatea este alegerea muncii și a exercițiului, într-un 

cuvânt, a fi liber nu înseamnă a nu face nimic, ci înseamnă a fi 

singur stăpân pe ceea ce faci și pe ceea ce nu faci.”   

          Libertatea este o valoare așa cum afirmă și filosoful Cicero. 

“Libertatea este o posesiune de o valoare inestimabilă”, care este 

parte din existența omului, dreptul omului pe care Dumnezeu i l-a 

oferit, ”libertatea este partea divină din el” (Petre Țuțea). 

          În concluzie, libertatea este  posibilitate de a acționa, în anumite împrejurări, după propria voință sau 

dorință, este  starea unei persoane cu drepturi depline, care nu este în servitude, stare de independență, un 

drept consfințit printr-o legislație, printr-o convenție și lipsă a restricțiilor 
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LIBERTATEA – O PROBLEMĂ PSIHOLOGICĂ?  

 

Prof.: SANDA SIMONA 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

Specializarea – Psihopedagogie specială  

Vârsta - 40 ani 

Vechime – 18 ani 
  

 

Experiența vieții ne obligă să ne consolăm cu ideea că 

libertatea de acțiune este întotdeauna limitată de legi, apărând 

întrebarea: Dar atunci când cunoști legile, mai poți face ceea 

ce-ți place, mai ești liber? Omul se naște liber – cel puțin așa 

credem. Voia și gândul tău nu mai sunt libere. Libertatea nu 

ofera posibilități "nelimitate" ,deoarece există mereu lucruri 

pe care deși ni le dorim ,rămân de neatins . Nici măcar 

gândurile nu sunt libere. Câți oameni nu sunt influențați de 

gânduri murdare , de ură și înverșunare,de mânie și gelozie , 

de invidie și răutate!  În acest context ,consider că sentimentul 

de a fi liber nu se poate obține decât pe cale rațională, omul 

putând obține doar iluzia libertății, nu libertatea însăși. Altfel 

spus, libertatea nu poate avea decât un sens rațional: a 

înțelege, de exemplu , de ce nu ești liber la un moment dat 

înseamnă deja a fi liber .Cred, totuși,că sentimentul libertății 

are, în același timp, și o componentă morală. Libertatea 

individuală nu se poate manifesta decât în cadrul 

responsabilităților impuse de comunitatea în care trăim. Poți 

să cunoști un om și după felul cum știe să se folosească de 

libertatea de a gândi și de a simți, după modul cum știe și cum vrea să-și responsabilizeze conduita și propria 

existență. Altfel spus, a-și privi viața cu răspundere, cu obligația morală de a da socoteală pentru faptele sale 

sau, dimpotrivă , de a nu se simți obligat să se angajeze moral față de sine sau față de alții.      În fond, 

aspectul esențial al libertății constă în faptul că ne creează condiția demnă de a putea alege între bine și rău, 

libertatea fiind întotdeauna un sentiment individual.                                                                                                   

 

STANCU TANIA MIHAELA 

Șc. Gimnazială Nr. 39, Sector 2, București 

Prof. Limba si literatura română  

Vârsta - 40 de ani 

Vechimea în învățământ - 18 ani 
                                                           

 

                  Fiecare dicționar explicativ al unei limbi deține o definiție pentru acest termen destul de 

întrebuințat. În afara dicționarelor, fiecare om are propria definiție a “Libertății”, în funcție de perceptia 

personală, de explicațiile care i-au fost date în copilărie, pe vremea când încă nu-i cunoștea înțelesul. 

                  Profund și perfect adevărat... Sensul am încercat să-l aflăm în vremea când mulți termeni ne erau 

încă străini și tot în acele vremuri l-am și interiorizat și ne-am folosit de el ori de câte ori a fost necesar. Ne-

am folosit de el , dar ne-am și bucurat de ea...de “libertate”. 
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Nu cred că există cineva care să nu fi admirat 

zborul neîngrădit al păsărilor, cele pentru care 

termenul de ”libertate” pare să se fi inventat...dar 

omul, omul poate zbura mereu liber? Uneori - da, 

alteori - nu.  

                  De ce unii nu știu să prețuiască acest dar 

dumnezeiesc ce ne face pe toți egali încă de la 

naștere? De ce unii preferă să recurgă la gesturi 

necugetate, pentru ca apoi să piardă acest dar divin? 

Oare pentru această întrebare a inventat sau a găsit 

cineva răspunsul?... 

Se pare că nu, atâta timp cât unii încă mai continuă 

să-și piardă libertatea. Pierderea acesteia este uneori similară cu pirderea sufletului, sau a vieții și de aceea 

abia după ce o pierd realizează cât este de valoroasă. 

                  Îi putem ajuta să nu și-o piardă, să rămână cu sufletul întreg și implicit în libertate, care este de 

cele mai multe ori sinonimă cu fericirea. Nu știm dacă-i putem ajuta, dar măcar putem încerca... 

                  Fiecare copil s-a născut într-o familie care ar fi trebuit să-i cultive simțul estetic, repectul pentru 

semeni, dar și dorința de a rămâne un adolescent, sau un om integru. Unii poate nu au făcut-o si de aceea 

sistemul de valori al copilului a fost zdruncinat, sau poate chiar inexistent. 

                  Societatea poate fi uneori un mediu favorabil formării copilului, alteori poate fi ostilă și acest 

aspect nu este decât un prim pas spre pierderea libertății. Lipsa unui sprijin moral, a unui sfat prietenesc și 

dezinteresat, a unei familii iubitoare si protectoare sunt factorii care îl imping la eșecuri repetate, fără a mai 

avea puterea de a se ridica și de a-și continua drumul liber si neconstrâns de nimeni și de nimic. 

                  Chiar dacă-și redobândește libertatea dupa o vreme, sufletul i-a rămas afectat, bolnav, sfărâmat și 

împrăștiat asemenea unor piese de puzzle. 

                  Acum e momentul să ne adunăm în jurul pieselor, să le reunim și să formăm acea imagine de la 

început…cu păsări ce taie libere înaltul cerului de un albastru infinit, cu câmpuri verzi și munți înalți, cu ape 

line și vapoare ce plutesc alene către...”libertate”. 

 

 

 

                                                      

Prof. înv. prim. și preșcolar, STOICA MARCELA 

                                                         G.P.N Obârșia Nouă, jud Olt 

 

 

 Obținută de-a lungul timpului cu mare greutate, atât de către femei, cât și de către bărbați, libertatea 

are un rol crucial in dezvoltarea și emanciparea socială. Această valoare a fost explorată la nivel artistic, 

politic și spiritual de toate categoriile sociale și este o parte a fiecărei comunități, fiind un bun universal.  

Dicționarul explicativ românesc ne propune o imagine simplistă a libertății, indicând că aceasta este 

”posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință„. Întradevăr, acestă definiție reușește să satisfacă 

cerințele minime, însă nu este suficientă pentru întregul sens al cuvântului. Libertatea, la nivel personal se 

manifestă în moduri diferite, în funcție de individ. Educația primită în primii ani de viață afectează 

fundamental modul de gândire si implicit influențează percepția asupra libertății. Există situații în care 

pentru o anumită persoană libertatea înseamnă simplul act de a-și putea alege singur religia, dar în același 

timp există oameni pentru care libertatea este egala doar cu democratia. Aceste puncte de vedere sunt mult 

mai ramificate, depinzând de persoana care le expune, însă purul adevăr se naște din ideea că libertatea 

curpinde mai multe paliere decât cele prezentate de media de azi.   

              Excesul de libertate este o problemă la fel de valabilă ca lipsa acesteia. Problema a apărut recent, 

după instaurarea democrației în majoritatea statelor europene. O apropiere românească de acest subiect ne 

aduce în fața excesului care s-a manifestat în special în libertatea de vorbire. Gazetele, blog-urile și 
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publicațiile reprezintă spațiul în care ne putem expune opiniile sau în care ne putem elabora talentul 

scriitoricesc. Cu toate acestea, în momentul în care prin aceste acțiuni se ajunge la depășirea unei limite a 

decenței, libertatea nu își mai are locul. 

Din punctul meu de vedere, libertatea 

de exprimare are cea mai mare greutate 

asupra unui sistem de valori relativ șubred. Ea 

reușește să elibereze individul de povara 

singurătății conceptuale și îl poate aduce in 

conexiune cu alții care îi împărtășesc ideile. 

Nu numai că aceasta combate opresiunea, dar 

poate da naștere unor mișcări sociale benfice 

sau unor mișcări artistice revoluționare. 

Creierul și conștiința umană conservă abilități 

dincolo de cunoașterea noastră, abilități care 

trebuie recunoscute și valorificate prin 

libertatea de exprimare care îi poate aduce o 

continuă sursă de inspirație. 

La nivel personal, libertatea în sine 

poate fi un sentiment, rezumăndu-se la 

acțiunile permise sau nepermise. Spre 

exemplu, cineva se poate simți liber într-un 

spațiu restrâns, cu o stare materială modestă, 

deoarece știe să își manevreze emoțiile nevoile în așa măsură încât își permite să simtă asta. În același timp o 

altă persoană poate avea o stare materială foarte bună și un mediu de viață foarte bun, dar să se simtă 

prizonier din diferite motive. Același principiu se poate aplica și în relațiile interumane în care nu este 

permis ca cineva să îi îngăduie unei alte persoane să îi acapareze acest drept, dreptul la libertate.  

Așadar, manifestăndu-se în mai multe arii de interes public, dar și la nivel personal, libertatea este un 

drept fundamental pentru care s-a militat cu putere în trecut și care a ajutat cu sigurantă la dezvoltarea 

umanității.   

 

PIP, Vintilescu Denisa 

Șc. Gmn. „SF. DUMITRU’’ Măceșu de Sus-Dolj 

Vârsta: 45 ani 

 Vechimea în învăţământ: 20 ani 
 

 Din punctul meu de vedere, libertatea reprezintă 

pentru fiecare dintre noi o comoară neprețuită care te ajută să 

speri , să visezi și in acelasi timp să-ți îndeplinești visele. A fi 

liber înseamnă  a-ți exprima nestingherit propriile gânduri, 

păreri și propiile sentimente. Libertatea înseamnă a fi propriul 

stăpân, care hotărește drumul pe care va merge și nu 

îngrădește libertatea celor din jur doar pentru a ajunge la 

distinație.  

 Acum aprope trei decenii am trăit într-o țară unde 

oamenii  nu se bucurau de libertate . Multe drepturi ale 

omului erau încălcate.Oamenii nu aveau dreptul la libera 

exprimare, aveau hrană raționată iar accesul la informație era 

limitat. Aveau însă libertatea  de a se respecta unii pe alții, iar 

copiii aveau libertatea de a învăța și de a se juca umplând cu 

glasurile lor cristaline văzduhul. Azi trăim într-o țară liberă, 
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suntem liberi să ne exprimăm opinia dar fară să ținem cont și de opinia semenilor noștri, copiii sunt liberi să 

se joace doar apăsând pe butoane fără să se mai bucure de jocurile copilariei, sunt liberi să caute informatii 

dar fără să mai răsfoiască o carte, suntem liberi să ne împlinim visele  călcând în picioare, uneori, 

sentimentele celor din jur sau  profitând de munca altora. 

  În  concluzie , consider că nu toți înțelegem libertatea în adevăratul sens al cuvântului. Nu este 

important ceea ce avem voie sau nu să facem, ci ceea ce este bine și este corect astfel încât să fim mulțumiți 

de deciziile pe care le luăm, să avem propriile limite  și  să nu rănim pe nimeni atunci când spunem „SUNT 

LIBER  SĂ ..........’’ 

 

 

Pătrășcoiu Vochița Adriana 

      Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg Jiu                 

         Specialitatea: psihologie 

Vârsta: 46 ani  

Vechimea în învăţământ: 21 ani 
 

 “Numai acela este liber care iubește libertatea pentru el și e bucuros s-o extindă și asupra altora” 

spunea  Rabindranath Tagore.    
Dar,  ce este oare  libertatea?  Pentru mine, libertatea înseamnă posibilitatea de a  acționa în 

conformitate cu dorințele și năzuințele fiecăruia, fără însă a încălca drepturile și libertățile altor persoane.   

 Eu sunt liberă dacă pot:                                                                                                     

 -să îmi exprim opinia în legătură cu orice temă care mă 

interesează;                  

- să respect legislația României;                                                                                                         

 -să îmi aleg școala/ facultatea la care să învăț;                                                                              

  - să îmi aleg meseria care consider că mi se potrivește;   

  - să locuiesc unde doresc;       

  - să călătoresc oriunde în lume;     

                             

 - să  votez ori de câte ori se organizează alegeri;   

                                  

- să muncesc  conform pregătirii și respectând legislația 

muncii;                                                

 - să fiu plătită corect pentru munca prestată;                                                                    

              

 - să mă căsătoresc  sau nu, conform  propriilor dorințe și 

sentimente;                                         

  - să îmi aleg și să îmi desfășor  propriul hobby;   

                         

  - să am acces la asistență medicală de calitate;                                                                             

 - să acces la asistență juridică și la un proces corect;              

 -să nu mint, să nu fur, să nu jignesc, să nu fiu violentă, să nu tip, să nu arunc gunoaie decât in locurile 

special amenajate;                                                                                           

  - să respect regulile de circulație și pe toți participanții la trafic;                                                  

 - să am un comportament civilizat și să utilizez formule  de politețe;                                           

-  să fiu altruistă, empatică cu cei din jurul meu;                            

 - să ajut fără a aștepta nimic în schimb. 

Aceasta este pentru mine libertatea și aș vrea să trăiesc într-o societate în care oamenii au această 

libertate. 
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PIP, Traistă Ion Vasilică 

Școala Profesională Specială Craiova 

 

 

      Conceptul de libertate este definit în DEX astfel: 

LIBERTÁTE, (4) libertăți, s. f. 1. Posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea de 

acțiune conștientă a oamenilor în condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii și a 

societății. ◊ Loc. adv. În libertate = după bunul plac, nestingherit. ◊ Expr. A-și lua libertatea să... (sau de a...) = 

a-și îngădui, a-și permite să... 2. Starea unei persoane libere, care se bucură de deplinătatea drepturilor 

politice și civile în stat. ♦ Starea celui care nu este supus unui stăpân. ♦ Situația unei persoane care nu se 

află închisă sau întemnițată. ◊ Expr. A pune în libertate = a elibera din închisoare, din arest 

etc. 3. Independență, neatârnare (a unui stat față de o putere străină). 4. (De obicei la pl.) Drepturi 

cetățenești. ◊ Libertate individuală = dreptul care garantează inviolabilitatea persoanei. Libertate de conștiință = 

dreptul oricărui cetățean de a avea o opinie proprie în orice domeniu de activitate. Libertate de 

gândire sau libertatea cuvântului = dreptul de a exprima prin viu grai sau prin scris opiniile proprii. – 

Din fr. liberté, lat. libertas, -atis.  

 

      Definiția este mai mult decât cuprinzătoare, încercând să 

surprindă, asemeni unui vultur crestele înalte al munților, punctele 

exponențiale ale conceptului. Sub acestea există versanții și cărările, 

uneori ascunse (poate de cele multe ori necunoscute), ce trebuie să le 

descoperim, pe care trebuie să mergem spre a ne bucura de starea de 

libertate, stare nativă în care omul își face apariția pe scena 

hazardului, iluziei și iubirii. Toate acestea șerpuiesc pe marginile 

prăpăstiilor întemnițării, sclaviei, terorii, torturii, ignoranței, puterii, 

subjugării, materialismului, iar lista e lungă pentru că aceste cărări, 

miliarde cărări, nu numai că trebuie să evite prăpastia, vertijul 

inerent în care încearcă să te atragă, dar ele nu trebuie să se distrugă 

reciproc chiar dacă se unesc. Ele trebuie să găsească starea de 

conlucrare și perfecționare cu care munca sisifică de ascensiune 

poate continua, pentru că imensul bolovan poate deveni mai ușor 

pentru generațiile următoare dacă este pregătit, dacă din masa lui 

încercăm să scoatem, să diminuăm războiul, foametea, boala, 

indiferența, ura. 

      Din punct de vedere filosofic plaja de definiții ale sferei libertăților este extraordinar de bogată, 

menționând câteva din componentele acesteia cum ar fi: libertatea interioară, libertatea de exprimare, 

libertatea alegerii unui stil de viață, libertatea voinței, libertatea pozitivă, libertate spirituală etc.  

      Totodată, libertatea poate fi definită prin prisma domeniului de referință al principiilor prin care aceasta 

este filtrată: principii politice, administrative, religioase, juridice, științifice, istorice ș.a.m.d. Cunoașterea 

acestora, chiar dacă nu este făcută în integralitate, stabilește limite, iar aceste limite definesc spațiul în care 

personalitatea individului se poate dezvolta. Definirea individuală a libertății este cu atât mai importantă cu 

cât acesta simte presiunea constrângerilor și a abuzurilor, a micșorării spațiului vital existențial fizic și 

spiritual.  

      Libertatea, în deplinătatea ei, este un atribut al divinității. Pentru om, atâta timp cât conceptul există, ea 

este mărginită, iar celelalte concepte ce ii dau sens nu sunt eradicate. Nici nu trebuie să ne prăbușim de pe 

înălțimile iluziilor atingerii unei stări divine, pentru ca divinitatea nu există și, deci, nu trebuie să zburăm 

către ea. Trebuie să zburăm către noi, iar apoi către cei din viitor.  
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prof. Feraru Anca-Magdalena 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Balș” Adjud 

 

 
Peste tot în jur și în mass-media se promoveaz libertatea ca o valoare, ca o flamură în vânt, ca o 

virtute, ca o impunere legislativă a societății noastre. Însă este atât de neadevărat de fapt. Doar dacă urmărim 

5 minute din știrile de la ora 17 observăm atâtea încălcări ale libertății. Suntem liberi? Oare? Sau tocmai din 

dorința de a fi liberi ne pierdem? 

Libertatea este în noi, fiecare putându-și-o manifesta în 

conformitate cu propriile principii  și convingeri. Acționăm conform 

modului în care gândim că trebuie să facem un lucru, stabilim singuri cât 

de departe trebuie să mergem în ceea ce avem de făcut, ne impunem 

propriile limite.  

Ca și dascăli cum promovăm noi libertatea? Cum transmitem 

elevilor noștri ideea de ,,libertate”? Acceptând tacit depășirea limitelor 

bunului simț, a unui comportament indecent la școală, a unei ținute 

vestimentare asemenea? Asistând fără reacție la degradarea valorilor 

codului etic al elevului, al profesorului, la degradarea calității 

învățământului nostru în ansamblu?  Ne ascundem în umbra ideii că 

,,statul ne plătește să stăm”, că remunerația nu este conformă eforturilor? 

Care eforturi? Cele de a asita la o realitate care creează disconfort 

indiferent cum am privi? 

Pretindem că suntem liberi. Atitudinea face diferența. E cam ca 

atunci când o pițipoancă îmbracă o rochie elegantă și nu știe cum să o 

poarte și rămâne în tiparele de ,,piți”, iar dacă o femeie oarecare îmbracă 

o rochie simplă cu atitudine inspiră eleganță și rafinament. 

Deci cum suntem liberi? 

 

 

Libertatea lumii moderne 

Muscalu Alina, Școala Gimnazială “Sf. Gheorghe” Craiova 
 

Dezbatută de-a lungul vremii de mari filosofi precum Spinoza, Sartre sau Isaiah Berlin, libertatea 

este unul dintre conceptele fundamentale pe care se întemeiază lumea modernă, un drept garantat de 

constituțiile societăților democratice. Poate cea mai celebră definiție a libertății este dată de John Stuart Mill, 

cel care considera că “libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celorlalți”. Filosoful a abordat 

libertatea prin raportul individ-societate și consideră că orice imixțiune a societății în sfera libertăților 

individuale conduce la uniformizare și la oprirea evoluției individului pe de o parte și a societății pe de o altă 

parte. În ciuda conceptualizării timpurii a libertății și 

explorării ei de către filosofi, oameni de știință sau 

politici, secolul trecut a adus în prim plan situații 

dramatice, adesea tragice, toate efect al îngrădirii 

libertății umane. E suficient să auzim rostite cuvinte 

precum comunism sau Nelson Mandela să realizăm 

cât de important și valoroase sunt libertățile 

individuale, de la libertatea de a alege, la cea de 

exprimare.  

Experiența comunistă este atât de recentă 

încât ecourile îngrădirii libertăților în acele vremuri 

sunt încă vii. Să ne gândim doar la libertatea de 

exprimare, la libertatea femeilor de a face avort, la  
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libertatea de a avea acces la posturi de radio și televiziune din Occident sau de a vizita și alte țări în afara 

celor comuniste. Azi pare de neconceput să nu putem spune ce credem, să nu putem pleca în vacanță sau la 

munca în alte țări, să nu alegem dacă vrem sau nu să avem copii. 

Dreptul la libertate este unul dintre drepturile cele mai de preț ale omului. Libertatea trebuie înțeleasă 

însă și ca responsabilitate. Dacă avem libertatea să alegem ceea ce facem, avem responsabilitatea de a ne 

asuma faptele, pentru că, așa cum spunea John Stuart Mill, libertatea noastră nu ar trebui să îngrădească sub 

nicio formă libertatea altora. 

 

 

 

Prof. Tașcu-Stavre Minodora 

Școala Profesională Specială Craiova 

specialitatea: istorie 

vârsta 41 ani, vechime 22 ani 
 

 

Ce este libertatea? Un ideal cu care ne naștem și trăim? O realitate?  Există libertate fără 

condiționări? Sunt întrebări pe care filozofii lumii și le-au pus de-a lungul timpului fără a găsi un răspuns pe 

deplin multumitor.  

De mici suntem învățați că trăind în societate suntem obligați să respectăm anumite reguli, drepturile 

sunt succedate de obligații și responsabilități fără de care am trăi într- o lume utopică. Astfel avem dreptul la 

libera exprimare, dreptul la informare, dreptul la liberul acces etc. etc, și totuși toate aceste drepturi ale 

noastre de care ar trebui să beneficiem necondiționat, nu ne pot fi respectate atât timp cât singuri nu 

conștientizăm faptul că ceea ce ne dorim, trebuie să și oferim. Deci nu putem vorbi despre libertate totală în 

adevăratul sens al cuvântului, ci despre libertate condiționată de anumite constrângeri care însă nu fac 

altceva decât să pună mai bine în valoare esența unui adevărat ideal, libertatea.   

 

Revenind la spiritul neîngrădit și la libertatea 

interioară pe care cei mai importanți gânditori ai lumii au 

lăsat-o să se exprime și să ne îmbogățească cu idei 

nepieritoare, putem susține într-adevăr că: 

1. Libertatea înseamnă să fim responsabili pentru noi 

înșine. Friedrich Nietzsche 

2. Numai acela este liber care iubește libertatea 

pentru el și e bucuros s-o extindă și asupra altora. 

Rabindranath Tagore 

3. Libertatea înseamnă răspundere, de aceea 

majoritatea oamenilor se tem de ea. George Bernard Shaw 

4. Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, 

ci ceea ce se cuvine. Abraham Lincoln 

Conceptul rămâne totuși un subiect permanent 

deschis, pornind de la deviza care a traversat istoria modernă 

și a schimbat în bună parte evoluția lumii: Libertate, 

Egalitate, Fraternitate. La ce ne raportăm? Libertatea 

individuală sau libertatea colectivă? Libertatea interioară sau 

libertatea exterioară? Sunt concepții care se exclud sau care 

se susțin reciproc?..... 
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Prof. Daiana Cîrlugea 

Școala Profesională Specială Craiova 
 

Libertatea se poate defini în absența constrângerilor, stare care nu poate exista în formă absolută. 

Instinctul gregar al oamenilor impune reguli comune de conviețuire, lipsa oricărui tip de constrângere 

conducând la haos și anarhie în cadrul societății umane. 

Prin urmare, avem libertatea de a face orice atât timp cât nu lezăm libertatea celor din jur, existând 

respect reciproc și respectăm regulile simple ale comportamentului social. Restricțiile rezonabile nu distrug 

libertatea; ea este distrusă numai atunci când astfel de restricții sunt arbitrare și nedrepte.  

Legea este, în consecință, condiția libertății, cu 

mențiunea ca interdicțiile pe care le impune să fie construite 

pe voința celor pe care îi va afecta și nu sunt arbitrare și 

capricioase.Libertatea înseamnă să te bucuri de drepturi. Ele 

creează astfel de oportunități care ajută omul să devină mai 

bun, să-și dezvolte abilitățile și capacitățile și să-și planifice 

viața după cum consideră cel mai bine. 

Testul adevărat al libertății se află în legile statului și 

în măsura în care îl ajută pe cetățean să dezvolte tot ce este 

bun în el. Libertatea este un produs al drepturilor. Ea se 

dezvoltă cel mai bine în cazul în care drepturile sunt garantate 

tuturor fără nicio distincție între sex, crez, castă, culoare sau 

statut în societate. 

 

 

 

 

Prof. Marius Cîrlugea 

Școala Profesională Specială Craiova 
 

 

Libertatea este un concept care a inspirat milioane de oameni să se revolte, iar istoria omenirii nu 

este altceva decât povestea libertății. Este un concept pentru care oamenii preferă să moară.  

Sensul etimologic sau literal al libertății este "a 

face ceea ce dorești". Dar acest lucru nu reușește să 

satisfacă spiritul acestui concept. Din când în când, acest 

concept a fost interpretat în mod diferit, pentru a-i da 

diferite sensuri. Libertatea se poate bucura numai într-o 

societate și nu ar exista libertate dacă nu există o societate.  

Grecii au privit libertatea ca subjugarea individului la 

dictatul legii sau al statului de drept. Rousseau este de 

părere că libertatea unui individ trebuie să fie complet 

identificată cu voința generală sau voința suverană. 

Hobbes consideră că libertatea înseamnă lipsa de 

restricție. T.H.Green ia libertatea ca puterea sau 
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capacitatea pozitivă de a face sau de a savura ceva ce merită să faci. J.S. Mill, principalul exponent al 

libertății, o definește drept "a fi lăsată de la sine". Un anarhist poate să-și găsească libertatea doar în lipsa 

unui stat prin susținerea "nihilismului", un pluralist poate vedea libertatea în lucrarea diferitelor asociații, un 

democrat descoperă libertatea doar în descentralizarea autorității etc.  

Definițiile de mai sus evidențiază două aspecte ale libertății - negative și pozitive. Când libertatea 

implică absența restricțiilor, aceasta înseamnă aspectul negativ al libertății. Acesta garantează libertatea 

absolută a indivizilor. În aspectul pozitiv al libertății, libertatea și oportunitatea deplină sunt oferite prin lege 

fiecărui individ pentru dezvoltarea personalității sale. Toate statele democratice moderne acceptă și recunosc 

aspectul pozitiv al libertății față de aspectul negativ al libertății, în timp ce libertatea absolută și 

nerestricționată va fi calificată drept abatere, toate acțiunile individului fiind acțiuni sociale în măsura în care 

acestea afectează societatea. 

 

 


