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EDITORIAL
Vae victis!
Cãtãlin Croitoru

EXMATRICULAÞI
politica din ºcoalã!

Victorie! România a detronat Statele Unite ale
Americii. Nu America, ci România este de acum
þara tuturor posibilitãþilor. Dovada cea mai
elocventã este spectacolul grotesc ce ni-l oferã
„la greu“ politicienii de toate culorile ºi toate
cumetriile.
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DEZBATERE
Descentralizarea
învãþãmântului
Anul 2007 ar fi trebuit sã ne gãseascã eliberaþi
de stresul generat de admiterea României în
Uniunea Europeanã. Bucuroºi de rezultatul cu
privire la aderare, mai-marii zilei ar fi trebuit sã
fie în prezent puternic antrenaþi în demersurile
de ducere la îndeplinire a angajamentelor restante asumate.
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DOSAR
Subiectele publicate
pe Internet
nasc controverse
Pentru prima datã în istoria învãþãmântului românesc, examenele naþionale (teste naþionale
ºi bacalaureat) din acest an se vor susþine dupã
subiecte cunoscute dinainte.
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CIFRA LUNII
ªcoala româneascã începe cu acest articol o campanie sub sloganul „Exmatriculaþi politica din
ºcoalã!“ care are ca scop eliminarea intereselor politice din unitãþile de învãþãmânt ºi scoaterea din
sistem a tuturor celor care ajung în funcþii de conducere cu ajutorul unui carnet de partid. Aceastã
metodã, brevetatã de partidele politice de dupã ’89, a creat un adevãrat haos în învãþãmânt care
pag. 8-9
a dus la promovarea clientelismului politic ºi a nonvalorilor.

5%
Negocierile secrete care au avut loc între reprezentanþii Guvernului ºi anumiþi lideri sindicali
au adus diminuarea cu 5% a procentului de
creºtere stabilit pentru 2007.

Un lider de sindicat din Galaþi a încercat
sã rãmânã pe post ºi dupã limita de vârstã

FEN a obþinut
Alba-neagra cu pensionarea! o nouã victorie
Trecutã deja de vârsta pensionãrii, o contabilã de la ªcoala Petru
Rareº din Galaþi a încercat sã fenteze legea formulând o cerere de
prelungire a activitãþii cu multe luni înainte de împlinirea vârstei de
pensionare.
pag. 4

În urma demersurilor FEN, învãþãtorii (institutorii) ºi educatorii cu o vechime în învãþãmânt de peste 25 de ani, cu
gradul didactic I, vor beneficia de reducerea normei didactice cu douã ore sãptãmânal, fãrã diminuarea salariului.
Potrivit unor informaþii din cadrul MEdC, deja se lucreazã
la metodologia care va stabili acest lucru.
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ACTUALITATE
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ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII
Scandalul de la Testele
naþionale, îngropat

Cãtãlin Croitoru

Vae victis!
Victorie! România a detronat Statele Unite ale Americii. Nu America ci România este de acum þara tuturor posibilitãþilor. Dovada
cea mai elocventã este spectacolul grotesc ce ni-l oferã „la greu“
politicienii de toate culorile ºi toate cumetriile.
Problemele României, necazurile poporului, depturile ºi libertãþile cetãþeneºti fundamentale pot fi preocupãri pentru proºti ºi
nu pentru potentaþii zilei, „aleºii poporului“.
Mafiile instituþionalizate au ajuns la lupte de stradã, cu poalele-n
cap, fãrã nicio jenã sau reþinere, într-un total dispreþ faþã de tot
ceea ce poate însemna democraþie, stat de drept, devotament
faþã de cetãþeni ºi propãºirea naþionalã.
Regula o fac hoþii, mafioþii ºi criminalii, „bãieþii deºtepþi“, prin
marionetele promovate, cu banii lor murdari, în funcþii-cheie în
administraþia de stat. Cu toþii s-au coalizat instinctiv, dincolo de
orice diferenþe „doctrinare“, împotriva celui ce are curajul ºi „nebunia“ de a porni ºi duce, pe viaþã ºi pe moarte, lupta cu ei toþi.
De dimineaþa pânã seara poporul stã cu gura cãscatã în faþa televizorului, prostit ºi tâmpit de argaþii „analiºti politici“. Vai ºi-amar
sãrac popor, îþi meriþi soarta. Cel ce nu-ºi asumã demnitatea existenþei ºi nu pretinde respect va fi la nesfârºit batjocorit.
Inversarea sistemului de valori ne transformã în mod aproape
iremediabil într-o naþiune ce tinde sã devinã incompatibilã cu
marea familie europeanã.
Mai suntem oare capabili sã ne trezim, pânã nu este prea târziu?!

Procurorii i-au scos de sub urmãrirea
penalã pe cei trei acuzaþi din dosarul testelor de istorie de la examenul de capacitate 2006: fosta secretarã Rozalia Doicescu, fostul ºef al Serviciului Naþional
de Evaluare ºi Examinare (SNEE),
Adrian Stoica ºi fosta inspectoare
Georgeta Creþu. Procurorii care se ocupau de caz au considerat cã cei trei nu au
produs niciun prejudiciu ºi nicio tulburare semnificativã a patrimoniului,
respectiv a activitãþii celor douã instituþii în cauzã – Serviciul Naþional de Evaluare ºi Examinare ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. În ceea ce-l priveºte pe
Adrian Stoica, procurorii au arãtat cã
acesta ºi-ar fi îndeplinit obligaþiile de
serviciu, întrucât ºi-a instruit subalternii
cu privire la pãstrarea secretului privind
subiectele de examen. Pentru secretara
Rozalia Doicescu, care ar fi trebuit sã
identifice ºi sã legitimeze persoanele venite la sediul SNEE pentru a ridica subiectele pregãtite pentru probele examenului de capacitate, procurorii au stabilit cã nu poate fi acuzatã de neglijenþã
în serviciu, deoarece singurul prejudiciu creat instituþiei a fost „costul refacerii subiectelor, adicã hârtie, plicuri ºi toner, evaluate de cãtre SNEE la 8.000.200
de lei vechi“. Adrian Stoica, Rozalia Doicescu ºi Georgeta Creþu au fost acuzaþi
de neglijenþã în serviciu. Totodatã, an-
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cadre didactice, a elaborat 12.200 de variante de subiecte. Costurile totale implicate de elaborarea, editarea ºi corectarea subiectelor, în perioada 1 septembrie 2006 – 15 ianuarie 2007, s-au ridicat la 493.916 lei. Pentru personalul din
cadrul SNEE s-au alocat 156.416 lei, iar
restul de 337.500 de lei pentru cheltuielile aferente colaborãrii cu cele 896 de
cadre didactice care au elaborat subiectele. Fondurile au fost alocate din bugetul MEdC.

Bill Gates, profesor
onorific la Universitatea
lui Hãrdãu

Atenþie ce broºuri
cumpãraþi!
Reprezentanþii Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii au criticat metoda prin care
Editura Sigma a decis sã publice broºurile cu variantele de subiecte pentru
examenele naþionale. Potrivit MEdC,
broºura induce în eroare atât elevii, cadrele didactice, cât ºi pãrinþii deoarece
utilizeazã sintagma „Variantele de subiecte publicate de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii la data de 15.01.2007“, fãrã
a preciza în mod explicit faptul cã aceste
variante nu sunt în forma lor finalã. De
asemenea, fluturaºul care însoþeºte broºura ºi care promoveazã cãrþi ce conþin
modele de rezolvãri nu este asumat de
MEdC, cu atât mai mult cu cât respectivele cãrþi vor putea fi achiziþionate contracost. Rezolvarea variantelor de subiect nu poate fi fãcutã publicã decât dupã ce acestea au forma finalã. Conform
calendarului comunicat, variantele de
subiect în formã finalã vor fi postate pe
site la 19.02.2007. MEdC asigurã pe toþi
cei implicaþi în desfãºurarea examenelor naþionale 2007 de întreaga sa seriozitate, de respectarea termenelor ºi
de transparenþã în comunicare. Singurele surse oficiale pentru accesarea variantelor de subiect de la examenele naþionale 2007 sunt: site-ul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, la adresa
http://www.subiecte2007.edu.ro/.

chetatorii au considerat cã jurnalistul
Florin Pupãzã nu a avut intenþia de a
provoca un prejudiciu, ci doar de „a demonstra disfuncþionalitãþile din sistem“, aºa cum ziaristul a declarat mereu.

Burse Nicolae Titulescu
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, prin
Centrul Naþional pentru Burse de Studii
în Strãinãtate (CNBSS), organizeazã etapa a II-a a concursului naþional pentru
atribuirea a 250 de burse de studii ºi cercetare postuniversitarã ºi postdoctoralã
„Nicolae Titulescu“ pentru formarea de
specialiºti în vederea integrãrii în Uniunea Europeanã. La concursul naþional
au dreptul sã se înscrie persoane care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:  sunt cetãþeni români cu domiciliul stabil în România;  sunt absolvenþi
de studii superioare de lungã duratã cu
diplomã de licenþã, de masterat sau studii aprofundate;  sunt fie studenþi la
programele de masterat/cursanþi la studii aprofundate, fie doctoranzi/doctori
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în ºtiinþe, fie tineri încadraþi în instituþiile
administraþiei centrale sau locale;  cunosc cel puþin o limbã de circulaþie internaþionalã. Durata stagiului este de maximum 3 luni, cu posibilitatea efectuãrii
pânã la 31 decembrie 2007, cuantumul
bursei fiind de 1.000 de euro/lunã.
Cheltuielile de transport internaþional
pânã la locul de stagiu ºi retur, o singurã
datã pe întreaga perioadã, sunt suportate de MEdC, prin CNBSS.
Bursele „Nicolae Titulescu“ se acordã
pentru 18 domenii de interes ale României în vederea integrãrii la Uniunea Europeanã. Documentele necesare dosarului de înscriere la concurs pentru bursele „Nicolae Titulescu“ se gãsesc postate pe siteul http://www.roburse.ro/ sau
la sediul CNBSS din Strada Spiru Haret
nr. 12, sector 1, Bucureºti, telefon: 021/
310.19.05. Potrivit calendarului desfãºurãrii concursului naþional, depunerea
dosarelor de înscriere la concurs se face
în perioada 1 februarie – 30 martie a.c.

Costuri estimate pentru
variantele de subiecte
Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, Mihail
Hãrdãu, a anunþat în cadrul conferinþei
prilejuitã de publicarea variantelor de
subiecte pentru examenele naþionale pe
site-ul http://www.subiecte2007.edu.
ro. cã toate cheltuielile aferente examenelor naþionale vor fi fãcute publice.
Serviciul Naþional de Evaluare ºi Examinare (SNEE), în colaborare cu 896 de
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Preºedintele companiei Microsoft, domnul Bill Gates, a primit la 1 februarie diploma de „Profesor Onorific“ din partea
ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii, Mihail Hãrdãu. Titlul „Profesor Onorific“ a
fost oferit de Universitatea Tehnicã din
Cluj-Napoca, în semn de recunoaºtere a
contribuþiei lui Bill Gates la dezvoltarea
industriei IT din România.
„Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii coopereazã cu Microsoft România încã din
2003. Dorim continuarea acestui parteneriat pentru cã þinta MEdC este informatizarea tuturor ºcolilor atât pentru
asigurarea unui învãþãmânt de calitate,
cât ºi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
utilizare IT&C printre profesori ºi elevi“,
a declarat Mihail Hãrdãu. Evenimentul a
avut loc în cadrul mesei rotunde organizate de compania Microsoft România
pentru membrii Guvernului României,
parteneri ai companiei. În prezent, în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
din România existã peste 110.000 de calculatoare, procesul de dotare cu calculatoare a unitãþilor ºcolare continuând ºi
în acest an.

Cãutãm colaboratori!
Eºti elev, student, jurnalist sau
profesor? Crezi cã ai ceva de spus
în ceea ce priveºte
educaþia din România?
Vino alãturi de noi.
Trimite un CV ºi douã-trei
articole pe adresa de e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro ºi în
cel mai scurt timp posibil
o sã te contactãm.

PRECIZARE: Autorul rãspunde
din punct de vedere juridic
pentru conþinutul articolului.
De asemenea, agenþiile de presã
ºi personalitãþile citate poartã
integral rãspunderea afirmaþiilor
conþinute în textul preluat
ºi difuzat.
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Salariile profesorilor cresc cu 23,16% în 2007

Negocieri sub semnul trãdãrii
Personalul din învãþãmânt va beneficia
în 2007 de creºteri salariale diferenþiate.
Astfel, personalul didactic ºi didactic auxiliar din învãþãmântul preuniversitar vor
beneficia de o creºtere de 23,16% pentru
2007. În ceea ce îi priveºte pe profesorii
universitari salariile acestora vor creºte
anul acesta tot în trei tranºe: cinci procente din ianuarie, douã procente din aprilie, ºi douã procente din octombrie. Pentru conferenþiari, lectori ºi asistenþi salariile vor fi mãrite cu 5 la sutã din ianuarie, 2 la sutã din aprilie ºi 16,5 la sutã din
octombrie. Diferenþele de mãriri salariale se datoreazã existenþei discrepanþelor
între salariile profesorilor universitari ºi
cele ale celorlalte cadre didactice.
Trebuie spus însã cã, pentru prima datã
în ultimii 17 ani, creºterea nu se va aplica la salariul din decembrie, aºa cum s-a
realizat pânã acum. Dacã majorarea s-ar
fi aplicat la salariul din decembrie personalul didactic ºi didactic auxiliar ar fi
beneficiat în plus de încã o creºtere salarialã de 5%, lucru normal dacã s-ar fi
aplicat legea. Însã, majorãrile actuale,
dupã cum veþi putea citi ºi din materialul pe care l-am primit la redacþie ºi pe
care îl publicãm în partea de jos a pagi-

Creºteri salariale 2007 (exemple)
Salarii 2006
Funcþia

St.

Salariu ianuarie 2007

Salariu aprilie 2007

Salariu oct. 2007

Salariu bazã

Salariu
cu sporuri

Salariu bazã

Salariu
cu sporuri

Salariu bazã

Salariu
cu sporuri

Salariu bazã

Salariu
cu sporuri

Profesor
debutant

S

725

725

762

762

777

777

893

893

Profesor Def.
vec. 2-6 ani

S

730

843

767

886

782

903

899

1.038

Profesor gr. II
vec. 6-10 ani

S

775

938

814

985

830

1.004

955

1.156

Profesor gr. I
vec. 10-14 ani

S

1.030

1.303

1.082

1.369

1.103

1.395

1.269

1.605

Profesor gr. I
Peste 40 vec.

S

1.402

1.928

1.472

2.024

1.502

2.065

1.727

2.375

nii, se datoreazã unor negocieri de culise purtate numai de câþiva lideri dintr-o
federaþie sindicalã în frunte cu liderul
sindical din judeþul Ialomiþa, Simion
Hãncescu. Acesta, dacã ar fi sã îl credem
în totalitate, pe lângã trãdarea adusã
miºcãrii sindicale ºi-a permis sã aducã
injurii pânã ºi colegilor din organizaþiile
membre al FSLI, sã nu mai vorbim aici
de celelalte federaþii sindicale care re-

prezintã pentru el doar „niºte federaþii
trompetã“. Trebuie spus cã, potrivit
unor surse, la întâlnirile cu ministrul Finanþelor, Sebastian Vlãdescu, ºi cu premierul Cãlin Popescu-Tãriceanu ar fi
participat pe lângã liderii FSLI ºi preºedintele FNS „Alma Mater“, Rãzvan Bobulescu. Acestã idee a susþinut-o ãi preºedintele FSLI, Aurel Cornea, în cadrul
unei întâlniri pe care a avut-o la Predeal

cu mai mulþi lideri din FSLI. Acest lucru
s-a întâmplat în condiþiile în care unitatea sindicalã ar trebui sã devinã o devizã comunã a tuturor organizaþiilor implicate. Dacã unitatea sindicalã nu ar fi
fost trãdatã majorãrile salariale ar fi putut fi mult mai semnificative. Prin realocarea a 420 de milioane de lei de la fondurile de investiþii la cele salariale ar fi
fost posibilã majorarea cu 7% a salari-

ilor începând cu 1 ianuarie 2007. Ca
efect al Legii 490/2006 majorarea ar fi
trebuit aplicatã la salariul de referinþã
majorat cu 5% în decembrie 2006. Toate aceste „probleme“ au fost „rezolvate“
de premier ºi ministrul de Finanþe cu
concursul unor aºa-ziºi lideri sindicali
care, aflaþi la final de carierã, vând interesul general pe doi arginþi. RUªINE!
Sindicalistul de serviciu

AM PRIMIT LA REDACÞIE!

Majorarea salariilor profesorilor de anul acesta,
o mare þeapã, orchestratã de FSLI
Printr-o hârtie internã trimisã în ºcolile
din Ialomiþa, unii lideri FSLI au arãtat
cum au trãdat ei miºcarea sindicalã
negociind pe la spate cu
reprezentanþii Guvernului. Ceea ce
pãrea la prima vedere o mare
victorie a sindicatelor din învãþãmânt
s-a transformat într-o deziluzie totalã ºi
asta din cauzã cã pentru prima datã
douã persoane au pus interesul
personal în faþa celui naþional.
Cu aceastã ocazie trebuie
sã felicitãm actualul guvern pentru
modul în care a ºtiut sã manipuleze
miºcarea sindicalã din învãþãmânt.
Istoric:
Încã din august anul trecut sindicatele au cerut
Guvernului sã stabileascã procentele de majorare
a salariilor pentru personalul din învãþãmânt.
Dupã mai multe runde de negociere, Executivul a
propus o creºtere salarialã pe 2007 de 18%, care
urma sã fie datã în douã tranºe: 7% de la 1 aprilie
ºi 11% de la 1 octombrie. Aceastã ofertã, care a
fost prinsã ºi în proiectul iniþial de buget, a fost
refuzatã de organizaþiile sindicale. Cu toate acestea, Guvernul a spus cã este ultima ofertã fãcutã,
însã avea sã se rãzgândeascã dupã ce în cadrul Comisiei de învãþãmânt a trecut un amendament
prin care se redistribuiau 420 de milioane de lei
de la investiþii la fondul de salarii.
Astfel, s-a ajuns în situaþia în care, dupã aprobarea
bugetului cu amendamentul aprobat în comisia
de învãþãmânt, fondurile pentru salarii ajungeau
pentru o creºtere salarialã în învãþãmânt de peste
23% care ar fi urmat sã se împartã în douã tranºe:
7% din ianuarie ºi 15% de la 1 octombrie.
Trebuie menþionat cã imediat dupã aprobarea

bugetului organizaþiile sindicale din învãþãmânt
au cerut o întâlnire cu echipa interministerialã
prin care sã stabileascã condiþiile creºterilor salariale. Cu toate acestea ºi într-un mod suspect
aceastã întâlnire nu a avut loc. Totuºi, potrivit
unor informaþii, Guvernul a considerat de cuviinþã sã negocieze aceste majorãri cu o singurã federaþie sindicalã, folosindu-se poate de punctele
slabe ale celor care conduc la ora actualã FSLI.

Trãdarea
Lãsând la o parte modul în care s-au dus ultimele
negocieri (doar între Guvern ºi FSLI), care ar trebui totuºi sã ne ridice mai multe semne de întrebare, apare o problemã gravã care prejudicieazã
toþi angajaþii din sistemul de învãþãmânt deoarece creºterea salarialã pentru anul acesta putea fi
mult mai mare dupã apariþia Legii 490/2006
care acorda o majorare de 5% profesorilor
în decembrie ºi care nu mai putea fi retrasã în
ianuarie.
Astfel, dacã dialogul social ar fi avut un traseu normal, profesorii ar fi trebuit sã beneficieze de
urmãtoarele majorãri: 5% de la 1 decembrie, 7%
de la 1 aprilie ºi 15% de la 1 octombrie. La ora
actualã însã profesorii au 5% de la 1 decembrie,
2% de la 1 aprilie ºi 15% de la 1 octombrie. Pentru
asta, domnilor profesori, trebuie sã-i mulþumim
domnului Hãncescu, mare lider judeþean al FSLI
în judeþul Ialomiþa, care, împreunã cu ºeful lui,
Aurel Cornea, s-au luptat cu toate forþele pentru o
creºtere mai micã în învãþãmânt.
Nu ºtim încã ce au câºtigat aceºtia doi, însã s-ar
putea sã ne dumirim ºi de aceasta în perioada urmãtoare (alegerile parlamentare poate ).
Felicitãri, domnilor!!!
Acum îl înþelegem pe domnul Cornea de ce nu a
ieºit în prim-plan ºi s-a mulþumit doar sã le cearã
celorlalþi lideri la întâlnirea cu ministrul Educaþiei
ca anul acesta sã fie liniºte în învãþãmânt.

ANCHETÃ
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Un lider de sindicat din Galaþi a încercat sã rãmânã pe post ºi dupã limita de vârstã

Alba-neagra cu pensionarea!
Trecutã deja de vârsta pensionãrii, o contabilã de la ªcoala Petru
Rareº din Galaþi a încercat sã fenteze legea formulând o cerere de
prelungire a activitãþii cu multe luni înainte de împlinirea vârstei de
pensionare. Deºi aceastã cerere a ajuns pe biroul directorului ºcolii,
acesta susþine cã nu a luat-o în considerare deoarece este nulã,
solicitarea trebuind sã fie fãcutã în intervalul de 90 de zile dupã
data de pensionare, care coincide cu termenul dat de întocmire a
dosarului de pensionare. Pusã în faþa legii, contabilul-ºef de la
Galaþi, care este ºi vicepreºedintele celei mai mari federaþii
sindicale din învãþãmânt din þarã, a scris o nouã cerere pe care a
supus-o atenþiei profesorilor din ºcoalã. ªi pentru a-i demonstra cât
de indispensabilã era în ºcoala cu pricina, profesorii au respins
categoric cererea, trimiþând-o pe Alexandrina Diaconescu sã-ºi
plimbe nepoþii pe falezã!
Se numeºte Alexandrina Diaconescu ºi
este liderul unui sindicat cu vreo 800 de
membri. Cel puþin aºa susþine domnia
sa. Este ºi contabilul-ºef al uneia dintre
cele mai mari ºcoli gimnaziale din Galaþi: ªcoala Petru Rareº. Din 2005 este
administrator financiar. A muncit o viaþã întreagã ºi i-a venit vremea pensionãrii. Ce sã-i faci, vine ºi momentul ãsta în
viaþã, cu toþii suntem datori cu o pensionare! Numai cã Alexandrina Diaconescu
nu s-a putut împãca cu trecerea de la fotoliul de contabil la… cel din faþa televizorului, ºi-a pus mintea la contribuþie ºi
a scris pe o coalã de hârtie o cerere de
prelungire a activitãþii ºi dupã momentul pensionãrii, care ar fi trebuit sã fie 1
noiembrie 2006. Spun „ar fi trebuit“
pentru cã în realitate acest moment a
trecut neobservat de nimeni. Nici mãcar
de secretarul ºcolii, cel care prin fiºa
postului are ca sarcinã, printre altele,
monitorizarea cãrþilor de muncã ale angajaþilor. Când am contactat-o pe doamna Palade, secretarul ºcolii, ne-a explicat cã ºtia cã doamnei Diaconescu i-a venit timpul pensionãrii, dar cã timpul legal de demarare a procedurii de întocmire a dosarului nu a expirat. Potrivit
Codului Muncii, dosarul de pensionare
se întocmeºte în termen de 90 de zile de
la data la care persoana a împlinit vârsta de pensionare. Revenind puþin la cererea întocmitã de contabila pensionabilã, trebuie sã spunem cã aceastã solicitare a fost fãcutã prin august anul trecut
ºi invoca Legea 54/2003, adicã legea sindicatelor ºi Codul muncii. În prima lege
se spune printre altele cã liderilor de
sindicat nu li pot modifica contractele
de muncã pe perioada mandatului. „Eu
mai am 4 ani de mandat, aºa cã nimeni
nu mã poate da afarã. Dar nu înþeleg ce
aveþi cu mine, domnule reporter, de ce

nu mã lãsaþi sã muncesc?! Este ilegal sã
vrei sã munceºti?“, s-a rãþoit la mine
contabilul-ºef Alexandrina Diaconescu,
extrem de miratã de faptul cã situaþia ei
a ajuns la urechile presei. I-am explicat
respectuos cã nu cunoaºte legea, deºi se
autointituleazã lider de sindicat! O bâjbâie! ªtia dumneaei bine cã poate face o
cerere de prelungire a activitãþii, dar nu
cu 3 luni înainte de data pensionãrii, ci
în intervalul celor 3 luni în care se întoc-

Ultima orã
Surse din cadrul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ne-au
precizat cã Alexandrina
Diaconescu a trimis deja pe
adresa instituþiei o plângere
împotriva inspectorului ºcolar
general al judeþului Galaþi.
În aceastã scrisoare liderul
sindical o acuzã pe
inspectorul Tania Bogdan
de lucruri care nu au nicio
legãturã cu cazul ei.
Trebuie spus cã potrivit
aceloraºi surse Inspectoratul
ªcolar ar fi procedat
corect respectând legislaþia
în vigoare.

meºte dosarul de pensionare. De fapt,
în legãturã cu aceastã cerere, declaraþiile se cam contrazic.

Lucruri ciudate
Directorul ªcolii Petru Rareº, Cornelia
Zãinescu, a spus iniþial cã nu existã nicio
cerere venitã din partea doamnei Diaconescu. A revenit apoi, ºi a spus cã a
primit o astfel de cerere, dar într-un cadru privat, dupã o discuþie între patru
ochi cu Alexandrina Diaconescu. „Acea
cerere este nulã! Am vorbit cu cei de la
Casa de Pensii ºi am aflat cã acea cerere
trebuia fãcutã în intervalul 1 noiembrie
2006 – 31 ianuarie 2007. Din discuþia pe
care am avut-o cu doamna contabil-ºef,
am înþeles cã a greºit ºi cã va face o astfel de cerere chiar în ziua urmãtoare.
Dacã voi primi o astfel de cerere, voi în-

ºtiinþa ºi Inspectoratul ªcolar ºi Inspecþia de Muncã. În plus, cererea o voi supune atenþiei ºi Colegiului Profesoral“,
ne-a spus directorul ºcolii. Aºa cum a
promis, doamna Diaconescu a fãcut
imediat o cerere de prelungire a activitãþii pentru o perioadã de un an. Spre
dezamãgirea ei, Colegiul Profesoral din
ºcoalã nu a fost de acord, aºa cã doamna
Diaconescu a ieºit la pensie la 1 februarie. Poate cã dacã nu s-ar fi sesizat nimeni, acea cerere fãcutã în august, despre care toatã lumea spune cã ar fi nulã, ar fi fost pãstratã ºi scoasã la un eventual control de la Inspecþia Muncii. Mai
grav este cã doamna Alexandrina Diaconescu nu prea cunoaºte legile þãrii,
deºi se autointituleazã liderul unui sindicat. Cât am stat de vorbã cu dumneaei
nu a reuºit sã-mi demonstreze cadrul legal potrivit cãruia a cerut prelungirea
activitãþii cu încã un an, deºi fãcuse o cerere în care invocase niºte legi. De altfel,
încã de la primele replici doamna contabil-ºef a semãnat cu un tânãr emoþionat care se prezintã prima datã în faþa
unui ziarist. A fost suspicioasã pe tot
parcursul discuþiei, care s-a prelungit extrem de mult deoarece doamna Diaconescu avea o grãmadã de legi în faþã pe
care însã nu le stãpânea. În cele din urmã, am plecat extrem de dezamãgit de

felul în care unii înþeleg evoluþia fireascã a omului, dar mai ales de felul în care
se face activitate sindicalã într-unul dintre sindicatele mari din educaþie.

Inspectoratul
face luminã
Cum doamna Diaconescu mai mult m-a

Legea trebuie sã primeze
Cazul a ajuns ºi la urechile celorlalte sindicate din învãþãmântul preuniversitar. Valeriu Diculescu, de la Sindicatul Învãþãmântului
Preuniversitar Galaþi, afiliat la FEN, s-a arãtat contrariat de modul în
care Alexandrina Diaconescu vede activitatea sindicalã. „În
conformitate cu toatã legislaþia din România, inclusiv cu legea sindicatelor, doamna Diaconescu trebuia pensionatã la împlinirea
vârstei standard. Legea sindicatelor prevede cã pe perioada
mandatului nu pot fi modificate clauzele contractului individual de
muncã. Ori, contractul ei individual prevede ca, la împlinirea vârstei
standard, acesta înceteazã. Sindicalism poate face atâta timp cât
membrii ei o acceptã. Nu ºtiu însã cât de moral este, având în
vedere cã nu va mai fi în contact cu realitãþile ºcolii. De asemenea
trebuie sã accepte faptul cã sunt atâþia tineri cu studii superioare în
domeniu care nu au loc de muncã, ºi nu pot ocupa un post din
cauza pensionarilor“, ne-a explicat preºedintele SIP Galaþi.

adâncit în ceaþã decât m-a elucidat, am
contactat ºi conducerea Inspectoratului
ªcolar Galaþi pentru a afla cum vede
partea administrativã rezolvarea acestui caz. „ªtim de cazul doamnei contabile de la ªcoala 25 (n.r. – ªcoala Petru
Rareº). Am discutat ºi cu juristul!
Doamna Diaconescu s-a pensionat de la
1 februarie. Responsabilitãþile dumneaei vor fi preluate de celelalte douã
contabile. În acest timp noi vom scoate
la concurs postul care este vacant de la
1 februarie“, ne-a declarat inspectorul
ºcolar general, Tania Bogdan.
În tot acest caz un singur lucru este clar:
lidera Sindicatului Spiru Haret Galaþi,
care este ºi vicepreºedinte la nivel naþional, a þinut cu dinþii de postul de contabil de la ªcoala Petru Rareº pentru cã,
altfel, ar fi pierdut teren pe linie sindicalã. În plus, s-a dovedit cât de iubitã ºi
cât de indispensabilã era doamna Alexandrina Diaconescu în colectivul în
care lucra, dovada clarã fiind chiar verdictul dat de consiliul profesoral atunci
când a luat în discuþie cererea formulatã
de contabilul-ºef.
Bogdan Nistor

DEZBATERE
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Descentralizarea învãþãmântului
Proiecte abandonate
Anul 2007 ar fi trebuit sã ne gãseascã eliberaþi de stresul generat
de admiterea României în Uniunea Europeanã. Bucuroºi de
rezultatul cu privire la aderare, mai-marii zilei – guvern preºedintele
þãrii ºi Parlamentul, primarii ºi consiliile locale, precum ºi instituþiile
publice – ar fi trebuit sã fie în prezent puternic antrenaþi în
demersurile de ducere la îndeplinire a angajamentelor restante
asumate, privind perfecþionarea sistemului legislativ ºi instituþional în
diferitele sectoare sociale. Învãþãmântul a avut ºi el o serie de
promisiuni ºi angajamente asumate oficial prin strategii ºi programe
proprii sau guvernamentale. A trecut ianuarie ºi nimic din toate
acestea nu se întâmplã.
Proiectul legii învãþãmântului superior
a fost publicat pe site-ul ministerului în
octombrie 2006. A fost dezbãtut de
Consiliul Rectorilor, cu juriºti ºi specialiºti din universitãþi. Una dintre aceste
dezbateri a fost organizatã de însuºi
preºedintele Camerei Deputaþilor. Au
trecut de atunci luni bune ºi nu s-a întâmplat nimic. Proiectul zace pe undeva
prin sertare, în timp ce universitãþile aºteaptã cale liberã spre o adevãrarã autonomie în domeniile managementului
universitar, administrativ, financiar ºi al
politicilor de personal.
Strategia descentralizãrii învãþãmântului preuniversitar adoptatã de guvern
în decembrie 2005 – un document necesar alinierii ºcolii româneºti la standardele europene ºi foarte valoros prin
conþinutul sãu, trebuia urmatã de
rescrierea/regândirea în termeni moderni a Legii învãþãmântului ºi a Statutului personalului didactic.
Domnul ministru a promis public ºi a
cerut colaboratorilor sãi ca în octombrie 2006 aceste douã proiecte sã fie
supuse dezbaterii publice.
Suntem în februarie ºi nu s-a întâmplat
nimic.
Proiectele de modificare a legislaþiei
asumate prin Strategia descentralizãrii
trebuiau sã continue, între altele, efortul de decentralizare a sistemului de finanþare ºi administrare a ºcolilor depus
în perioada 1999-2004, materializat în
legile nr. 349 ºi nr. 354 de modificare a
Legii învãþãmântului ºi a Statutului personalului didactic
Prin aceste legi au fost statuate, deja:
 un nou sistem de organizare a reþelei
ºcolare bazat pe autonomia consiliilor locale de înfiinþare ºi reorganizare a unitãþilor de învãþãmânt ca instituþii publice de subordonare localã;
 un sistem de fundamentare ºi alocare a fondurilor bazat pe costuri medii
pe elev, diferenþiate pe nivele, profiluri ºi tipuri de învãþãmânt ºi în funcþie de specificul economic ºi social al
zonei din care sunt ºcolarizaþi elevii;
 un sistem de administrare a ºcolii în
care directorul de ºcoalã, consiliul de
administraþie al acesteia ºi consiliul
local au rol determinant ºi atribuþii
distincte;
 un nou sistem de numire ºi salarizare
a directorilor ºi directorilor adjuncþi.
Prevederile acestor legi se aplicã, începând cu ianuarie 2005, în opt judeþe ale
þãrii ºi urma ca pânã în 2007 sã fie aplicate în toate unitãþile scolare din þarã.
Aplicarea lor trebuia atent monitorizatã
ºi corectatã ºi urma sã fie însoþitã de un
amplu program de pregãtire în dome-

niul managementului financiar ºi administrativ al directorilor de ºcoli ºi al personalului de specialitate din ºcoli ºi de
la primãrii. Cu excepþia primei jumãtãþi
a lui 2005, în aceastã direcþie nu s-a mai
întâmplat nimic.
Se vorbeºte timp de doi ani de proiectarea unui nou sistem se salarizare a
personalului din învãþãmânt. Cu toate
insistenþele ºi ameninþãrile sindicatelor, nu s-a întâmplat nimic nici în acest
domeniu. Ca sã scape de presiunile sindicale sau simþind iminenþa unor alegeri anticipate, guvenul acordã creºteri
anticipate de câte 2-5 procente, în timp
ce au loc creºteri succesive ale preþurilor la gaze ºi energie ºi a impozitelor ºi
taxelor pe locuinþe, terenuri ºi autoturisme, în procente scrise cu câte douã
cifre.

Ce avem în locul
proiectelor abandonate
În locul realizãrii acestor promiþãtoare
proiecte ºi în ciuda strigãtelor prezidenþiale, asistãm la o totalã pasivitate a
factorilor de decizie ºi de putere executivã faþã de soarta acestora ºi lãsãm sã
se manifeste în plenitudinea lor toate
disfuncþionalitãþile generate de un sistem legislativ vechi, construit pentru un
alt sistem social economic ºi mutilat de

diverse modificãri succesive, contradictorii.
De pildã, în învãþãmânt se manifestã
acut urmãtoarele anomalii:
 cadrele didactice sunt selectate ºi numite de cãtre inspectoratul ºcolar –
serviciu descentralizat al ministerului, plãtite de primãrie, exclusiv din
bani de la bugetul de stat iar de rezul-

tatele muncii lor rãspund directorii
de ºcoli;
 manualele ºcolare sunt selectate de
un organism consultativ al ministerului, dar conþinutul lor nu coincide întotdeauna cu cel al programelor ºcolare aprobate de minister ºi cu cel al
testelor pentru evaluãrile naþionale
ale elevilor;
 personalul economico-administrativ
din ºcoalã îºi desfaºoarã activitatea
sub comanda exclusivã a directorului, ºi controlul ordonatorului principal de credite – primarul comunei,
dar nu poate fi angajat decât cu aprobarea inspectoratului ºcolar care cicã
vegheazã la respectarea normelor de
personal aprobate de minister în
1976 ºi foarte puþin corectate în 1999;
 anul acesta, prin legea anualã a bugetului de stat s-a stabilit cã repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru cheltuielile de
personal, burse ºi obiectele de inventar din ºcoli se face prin decizie a directorului direcþiei generale a finanþelor publice judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, dupã consultarea consiliului judeþean ºi a primarilor ºi cu asistenþa tehnicã a inspectoratului ºcolar. Realizaþi, stimaþi cititori, cam cum vine asta. Cei doi contabili ºi, eventual, informaticianul de
la inspectoratul ºcolar urmeazã sã se
roage de primari, cãci nu-i poate obliga sã transmitã la ISJ, situaþiile privind execuþia bugetarã ºi necesarul
de credite pe consiliu local ºi pe unitãþi ºcolare ca sã poatã asista direcþia
finanþelor publice care va decide volumul creditelor ce vor fi repartizate.

În acest sistem ordonatorii de credite
– primarii sunt doar consultaþi iar
repartizarea creditelor se va face fãrã
criterii echitabile ºi obiective de alocare ºi fãrã transparenþã.
 ºi dacã apar crize/disfuncþionalitãþi în
sistemul de alocare cine rãspunde?
Direcþia finanþelor publice nu, pentru
cã ea este un organism tehnic al Ministerului Finanþelor Publice. Primarul ºi consiliul local nu, pentru cã
banii vin de la bugetul de stat. Presa ºi
opinia publicã vor gãsi, totuºi, un vinovat ºi acesta va fi Ministerul Educaþiei, deºi acesta nu are chiar niciun
amestec sau putere de intervenþie în
acest caz.

Trãim într-o lume
a disfuncþionalitãþilor
Nu este de mirare cã sistemul de organizare ºi funcþionare a învãþãmîntului suferã de maladiile prezentate mai sus.
Este suficient sã observãm ce se întâmplã în interiorul partidelor ºi
alianþelor noastre politice. Priviþi cum
aratã relaþiile dintre liderii politici ai
aceluiaºi partid, între partidele din
Coaliþie ºi din Alianþã, între preºedintele þãrii ºi primul-ministru ºi între cei
doi ºi Parlament. Între toþi aceºtia ºi
justiþie.
Dupã aceastã scurtã privire, veþi avea
idee despre cauzele pentru care toate
proiectele bune privind modernizarea
acestei þãri ºi a ºcolii româneºti în particular au fost abandonate.
În aceste condiþii cred cã domnul ministru al Educaþiei nu meritã sã fie criticat,
ci, mai degrabã, compãtimit.
Ilie Dogaru
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Dreptul fundamentat pe valoare
Scurt comentariu
Valorile esenþiale ale societãþii îºi gãsesc
concretizarea în raporturi juridice. Importanþa studierii noþiunii ºi trãsãturilor raportului juridic se evidenþiazã ºi
în planul axiologiei juridice.
Axiologia este o ramurã relativ distinctã
a reflecþiei filosofice, meditaþia asupra
condiþiei umane, asupra cunoaºterii a
dobândit o dimensiune nouã. Ea implicã o teorie a valorii ireductibilã la teoria
existenþei (ontologie) sau la teoria cunoaºterii (gnoseologie).
Autorul Ludwig Grunberg, în lucrarea
„Axiologia ºi condiþia umanã“1, surprinde pluridimensionalitatea valorii,
analizeazã principalele tipuri de concepþii axiologice, raportul dintre momentul
obiectiv ºi cel subiectiv al valorii, natura
judecãþii de valoare. Odatã conturat sistemul de referinþe epistemologic, autorul întreprinde o reevaluare a conceptului de valoare, încercând sã surprindã
comunicaþiile reciproce dintre diferitele
modalitãþi de investigare a valorii
(filosoficã, sociologicã, psihologicã, logicã, semioticã) ºi sã detaºeze elementele teoretice valorificabile de filosofie într-o considerare totalizantã ºi dinamicã a domeniului axiologic.
Valoarea se exprimã în sentimente ºi judecãþi cu caracter imperativ prin care se
desemneazã nu ceea ce este, ci ceea ce
un individ sau o colectivitate, în condiþii
date, considerã cã trebuie sã fie, cã este
demn a fi dorit, preþuit, cãutat, cucerit.
Valorile se trãiesc. Ele se constituie ºi acþioneazã în cadrul experienþei trãite.
A te întreba ce valoare are o conduitã,
un act juridic sau o descoperire ºtiinþificã, înseamnã în primul rând a te întreba ce semnificã ele. Valorile trebuie incluse în sfera comunicãrii umane ºi în
sfera acþiunii umane.2
În istoria filosofiei, prima temã de reflecþie a fost natura. Cât timp realitatea
era redusã la lucruri, filosofia se reduce
ºi ea, în bunã mãsurã, la ontologie. Începând cu Hegel, nu se mai pune întrebarea „ce este natura?“, ci întrebarea devine: „ce este adevãrul?“.
Astfel, vedem fãcându-ºi apariþia „problema raportului gândirii conºtiente de
sine cu esenþa“. O nouã temã de reflecþie filosoficã: lumea obiectelor ideale
(esenþe, concepte, modele construite de
subiect în actul cunoaºterii). Esenþa s-a
determinat ca fiind nu ceea ce este în
sine, ci aºa cum este ea în cunoaºtere.
Din acest moment, nu se mai poate
vorbi de filosofie fãrã a aºeza, alãturi de
ontologie ºi o gnoseologie.
În epoca modernã, s-a descoperit un al
treilea „sector“ al universului. Este vorba despre experienþele ºi trãirile afective. Acesta este un sector al stãrilor psihologice, psihospirituale.
În sfârºit, în a doua jumãtate a secolului
XIX a apãrut tot mai evident cã existã ºi
un alt domeniu al realitãþii, care nu
poate fi subsumat nici existenþei fizice,
nici obiectelor ideale, nici fenomenelor
psihospirituale: domeniul valorii.

Apariþia axiologiei marcheazã aceastã
descoperire. Valorile nu sunt independente de fapte, ci se constituie în ºi prin
experienþa pe care omul o are în raporturile complexe cu „obiectele“ naturale
ºi sociale. Valorile nu sunt independente de cunoaºtere, nu sunt independente
de simþãmintele, dorinþele ºi nãzuinþele
umane. Valoarea apare ca o relaþie între
subiect ºi obiect în care, prin polaritate
ºi ierarhie, se exprimã preþuirea acordatã unor însuºiri sau fapte, în virtutea
capacitãþii acestora de a satisface trebuinþe, necesitãþi, dorinþe umane istoriceºte condiþionate de practica socialã.
Normele juridice se fondeazã pe valori,

þiile normelor de drept, fie cele mai restrânse, prin care se realizeazã sancþiunea normelor de drept – pot fi caracterizate ca instrumente de transmitere a
conþinutului valoric al normelor de
drept, în planul relaþiilor sociale concrete ºi reale.
Normele juridice, ca modele valorice,
nota P. Andrei, îºi gãsesc îndeobºte concretizarea în raporturi juridice.3 Aºa
cum preciza Tudor Vianu – „valorile juridice, legalitãþile de diferite categorii
sunt valori reale“4.
Purtãtoare de valoare sunt faptele cuiva
în mãsura în care, coordonate cu ale altuia ºi/sau conforme unor norme de

pe sisteme de valori, o teorie a normelor nu poate sã se dispenseze de logica
valorii, ºi într-un sens mai larg, de axiologie.
Ca produs al gândirii ºi practicii comune a oamenilor, aceste valori sunt sancþionate ºi li se acordã putere normativã
de cãtre conºtiinþa socialã, prin intermediul statului. Pe calea normativitãþii
juridice statul încurajeazã, promoveazã
ºi apãrã aceste valori.
Valorile se afirmã ºi trãiesc nu în afara
societãþii, ci, dimpotrivã, în dinamismul
circulaþiei lor în societate.
Desfãºurarea vieþii în conformitate cu
normele de drept (ordinea de drept)
constituie un mijloc important de realizare a acestor valori.
Raporturile juridice – fie cele mai numeroase prin care se realizeazã dispozi-

drept, dau naºtere unor raporturi sau situaþii reale.
Valorile juridice sunt considerate de
Mircea Djuvara, cadrul necesar în care
se agitã toatã viaþa socialã, ele se aflã în
vârful ierarhiei relaþiilor sociale. „Valorile juridice – scrie M. Djuvara – se înfãþiºeazã dintr-un punct de vedere ca realitãþi ºi valori sociale, obiect de studiu
supreme, dar din alt punct de vedere,
ele constituie un domeniu raþional de
cercetare ºtiinþificã specialã, acel al
dreptului.“5
Valorile juridice sunt urmãrite în conþinutul unor raporturi de drept în scopul
asigurãrii acelui cadru legal de viaþã
care sã permitã atingerea finalitãþilor
substanþiale ale existenþei sociale.
Analizând raportul logic-axiologic, în
cadrul argumentãrii juridice, s-a de-

1 Ludwig Grunberg, Axiologia ºi condiþia umanã, Editura Politicã, Bucureºti, 1972
2 Idem 5, p. 34, 38,
3 P. Andrei, Filosofia valorilor. Valorile juridice, în vol. Axiologie româneascã, Antologie, Ed. Eminescu, 1982, p. 280
4 Tudor Vianu, Originea ºi valabilitatea valorilor, Sistemul valorilor, Valoarea juridicã, p. 413
5 M. Djuvara, Drept ºi Sociologie, Arhiva pentru ªtiinþã ºi Reformã Socialã, 1936, p. 15
6 Roger Bonnard, Theorie generale du droit, ed. I, 1941 P. Roubier, Philosophie des valeurs, 1951

monstrat, în literatura de specialitate,
cã în activitatea de aplicare a dreptului,
argumentele logice se regãsesc alãturi
de alte tipuri de argumente, care formeazã grupul numit axiologic, care cuprinde, de ex.: argumentum ad personam ºi argumentum ad humanitatem.
De asemenea, în motivarea sentinþelor,
judecãtorii folosesc o valoare juridicã
sau moralã, asociatã cu raþionamentul.
Aspectul axiologic al dreptului influenþeazã elementele cele mai profunde ale
conduitei licite sau ilicite.
Valorile juridice pot influenþa totul,
originea actului juridic, interesul, realizarea actului juridic.
Aspectul axiologic al dreptului este
strâns legat de aspectul informativ, el
demonstreazã nu numai caracterul
dreptului prescriptiv, ci ºi caracterul sãu
empiric.
Implicaþia dimensiunii axiologice în
cunoaºterea fenomenelor normative,
din care dreptul face parte, este consideratã în literatura de specialitate ca rezultat al faptului cã judecata de valoare
reprezintã o formã deosebitã de gândire ºi de protecþie a activitãþii sociale,
care se caracterizeazã printr-un caracter
normativ accentuat.
Potrivit unei opinii exprimatã în literatura de specialitate este combãtut punctul de vedere potrivit cãruia ºtiinþa juridicã poate fi una neutrã care realizeazã
numai o simplã înregistrare a normelor,
fãrã sã investigheze dacã dreptul este
just sau injust.
Într-o altã opinie, se pleacã de la premisa cã izolarea ºtiinþelor sociale în raport
cu valoarea ºi valoarea în raport cu
ºtiinþele sociale, afecteazã teoria ºi practica, atât ºtiinþele sociale, cât ºi filosofia
valorii.
Diferenþierea ºtiinþelor a condus la diferenþierea cercetãrilor privind valorile,
în mod independent, pe tipuri de valori,
anume: etice, estetice, politice, juridice.
Normele juridice reprezintã o modalitate de transmitere ºi de conservare a
valorilor. Ele stabilesc modele abstracte
de conduitã, prin intermediul lor sunt
protejate valorile, sunt impuse societãþii în ansamblul lor ºi sunt protejate
prin intervenþia constrângerii statului
sau, din contrã, anumite valori sunt supuse unor restricþii.
Normele juridice au rolul de mediator
între valoare ºi conduita umanã. Normele juridice nu pot exista fãrã dimensiunea axiologicã, pentru cã au trãsãturi
comune cu alte norme sociale. Ca ºi alte
norme sociale, normele juridice impun
valori care au o determinare socialã colectivã, care corespund intereselor ºi
idealurilor faptelor sociale.
Fiecare tip istoric de drept reflectã într-o
anumitã formã valorile sociale specifice
societãþii cãreia îi aparþin. Legiuitorul
selecþioneazã faptele ºi acþiunile sociale
care reprezintã valori ºi trebuie sã fie
protejate, iar faptele ºi relaþiile sociale
care reprezintã nonvalori, sã fie izolate.

De asemenea, legiuitorul stabileºte o ierarhie a valorilor pe care le protejeazã
prin norma juridicã ºi prin mijloacele
de protecþie juridicã.
Maniera de ierarhizare a valorilor reflectã poziþia socialã a subiectului valorizator, nu numai când e vorba de legiuitor, dar ºi de juristul teoretician.
Instituþionalizarea valorilor de diferite
categorii politice, morale, culturale ale
societãþii prin reglementarea juridicã,
n-are ca efect transformarea în valori
exclusiv juridice, adicã schimbarea naturii lor, ci îmbogãþirea lor cu dimensiuni juridice. De ex.: valoarea fundamentalã a egalitãþii este transpusã în
principiul egalitãþii în drepturi a cetãþenilor.
Din valoarea libertãþii derivã valoarea
juridicã a libertãþii de exprimare, a conºtiinþei, a cuvântului.
Firesc, existã valori fundamentale a cãror naturã este exclusiv juridicã, ca de
ex. legalitatea.
Existã valori, care nefiind exclusiv juridice, sunt de esenþa dreptului, ca de ex.:
echitatea, dreptatea care influenþeazã
conduita în cadrul tuturor categoriilor
de relaþii sociale.
Dreptul are ºi rolul de a proteja valori
permanente, generale, consacrate în
dreptul internaþional, în documente internaþionale, acestea sunt: pacea, integritatea teritorialã, acceptate de toate
statele.
În funcþie de locul pe care diferitele valori îl ocupã în ierarhia valorilor societãþii ºi în funcþie de gradul de pericol, se
stabileºte natura responsabilitãþii juridice: penalã, civilã, administrativã ori
din domeniul dreptului muncii.
Normele de procedurã civilã ºi penalã
concretizeazã principiul stabilirii adevãrului obiectiv în cadrul procesului judiciar.
Valorizarea nu se produce numai în procesul de elaborare a dreptului, ci ºi în
procesul de realizare a dreptului, la nivelul conºtiinþei subiectului de drept, aspectul axiologic gãsindu-se în conduita
juridicã a subiectului, destinatar al normelor juridice.
Autoarea Anita Naschitz considera cã ºi
actele jurisdicþionale fac operã de valorizare a relaþiilor sociale ºi au o anumitã
semnificaþie.
Pentru autorii francezi Roger Bonnard
ºi Paul Roubier6, fundamentul dreptului se regãseºte în noþiunea valorilor sociale. Dreptul este axiologic, pentru cã
ordinea juridicã nu este o ordine legalã,
nici moralã, ci o ordine socialã, dominatã de ideea de justiþie ºi de securitate socialã.
Valoarea este o calitate inerentã obiectului însuºi, ea nu existã în ºi prin subiect, însã valorile sunt temporale, descoperite treptat de om, deci este vorba
de o obiectivitate istoricã.
Carmen Loredana
Antoanela Iliescu,
Doctorand Institutul de
cercetãri juridice
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Despre munca voluntarã
ºi alþi demoni…
Acum ceva timp, într-o conferinþã
de presã în care explica de ce în
comisiile de privatizare sunt
angajaþi doar funcþionari de
rangul unu, cu salarii exorbitante,
domnul prim-ministru justifica
„ºpãgãreala“ trasã din buget
pentru aceºti onorabili domni înalt
specializaþi prin urmãtoarea
sentinþã cu iz de constatare
filosoficã definitivã ºi irevocabilã:
„Munca voluntarã era
caracteristicã perioadei dinainte
de 1990”.

Consideraþii privind asigurarea
calitãþii la nivel european
Intensificarea preocupãrilor pentru
abordarea aspectelor referitoare la
asigurarea calitãþii în þara noastrã, în
condiþiile globalizãrii este esenþialã ºi
se bazeazã pe necesitatea realizãrii
unor schimbãri în acest domeniu, care
sã garanteze succesul activitãþii educaþionale prin competitivitate.
Conceptul de „calitate a educaþiei“ trebuie construit specific sistemului nostru de educaþie, dar politicile ºi strategiile de asigurare a calitãþii vor fi permanent corelate cu orientãrile ºi acþiunile promovate la nivel european ºi
mondial.
La ora actualã, se încearcã crearea la nivelul fiecãrei ºcoli a unui climat favorabil promovãrii calitãþii, în vederea
implementãrii acesteia ºi pentru ca
aceasta sã devinã o practicã cotidianã.
În învãþãmânt, calitatea înseamnã
diferenþiat calitatea învãþãturii însuºite de persoanã, calitatea învãþãmântului în diferite unitãþi ºcolare ºi cali-

tatea sistemului de învãþãmânt.
Funcþionarea întregului sistem de învãþãmânt la parametrii optimi nu se
poate realiza fãrã calitate în educaþie.
Acest lucru înseamnã creºterea responsabilitãþilor în asigurarea calitãþii,
nu numai creºterea competenþei profesionale a tuturor cadrelor didactice.
Atingerea calitãþii se poate realiza numai dacã instituþia de învãþãmânt demonstreazã cã are capacitatea de realizare a obiectivelor planificate, de a satisface aºteptãrile beneficiarilor interni ºi externi, garanteazã realizarea
standardelor ºi normelor de calitate.
Un învãþãmânt de calitate într-o societate democraticã, în care dreptul la
educaþie este un drept constituþional,
înseamnã asigurarea oricãrui elev, din
orice loc al þãrii, a unei educaþii de calitate realizatã de cãtre instituþiile de învãþãmânt existente.
Activitãþile specifice managementului
calitãþii presupun implementarea în

ºcoalã a unui sistem al calitãþii, în conformitate cu unul dintre modelele de
referinþã recomandate de standarde.
În cele ce urmeazã voi dezbate câteva
enunþuri nedemonstrabile, deci practic niºte axiome, în definirea sistemelor de asigurare a calitãþii, care s-au
dovedit a fi reale, funcþionale ºi aplicabile în orice þarã din lume, concepute
de Taylor Fitz-Gibbon în 1996.
„Evaluarea corectã a calitãþii se poate
face numai prin combinarea procedurilor de auto-evaluare, evaluare internã ºi evaluare externã“, adicã evaluatorul ºi evaluatul trebuie sã urmãreascã criterii comune de evaluare, sã aibã
o culturã comunã a evaluãrii.
„Un sistem fiabil de calitate se bazeazã
în primul rând pe încredere reciprocã
în relaþiile profesor-inspector, inspector-profesori, profesori-elevi, pãrinþisistemul de educaþie“, acest lucru implicând competenþa profesionalã realã
a inspectorilor ºi profesorilor. Fãrã

aceasta sistemul va urmãri doar un
model.
„Evaluarea cantitativã a educaþiei trebuie completatã cu evaluarea de tip
calitativ“ deoarece informaþiile cantitative, obþinute prin analiza documentelor ºi a datelor statistice, prin anchete etc. nu pot preciza decât în micã mãsurã ce lipseºte unei anumite ºcoli,
unui anume profesor pentru a desfãºura o activitate educaþionalã de calitate.
„Absenþa informaþiei relevante, consistente ºi suficiente face imposibilã asigurarea calitãþii“, deoarece decizia
corectã se poate lua numai pe baza
unor informaþii consistente, nu a unor
simple date. Acest lucru implicã responsabilitãþi majore în stabilirea indicatorilor care trebuie urmãriþi din
partea persoanelor care solicitã, dar ºi
a celor care le furnizeazã.
Dr. Pãun Cornelia
Drd. Pãun Rodica

Probe ºi norme de control în jocurile sportive
Evaluarea este o operaþiune prin care desfãºurãm ºi
apreciem atât predispoziþiile vocaþionale ºi disponibilitãþile pentru practicarea jocurilor sportive, cât ºi capacitatea de performanþã achiziþionatã de elev (echipã) în urma desfãºurãrii proceselor de pregãtire ºi joc.
Tipurile de evaluare sunt sistematizate în funcþie de:
moment, modul de efectuare, scopul didactic.
Evaluarea formativã vizeazã nucleul formativ al personalitãþii umane (cunoºtinþe, aptitudini, capacitãþi,
atitudini) supus procesului de instruire sportivã.
Funcþia esenþialã a evaluãrii formative este identificarea lacunelor temporale ale elevilor pentru a le rezolva imediat fãrã a lãsa în urmã cunoºtinþele neachiziþionate.
Evaluarea sumativã se realizeazã dupã o perioadã
mai îndelungatã de instruire ºi verificã toate cunoºtinþele acumulate în decursul acestora, urmãrind
aprecierea unor obiective finale.
Proba de control este cea mai simplã operaþiune de
evaluare a unor însuºiri sau a unei componente dife-

rite a capacitãþii de performanþã. Cu ajutorul lor sunt
verificate toate laturile personalitãþii. Proba de control se identificã cu obiectivul instrucþional, itemii
acestuia sau cu unul dintre exerciþiile cu care se rezolvã obiectivul instrucþional.
Este un instrument de evaluare a comportamentului
elevilor, operaþional dupã fiecare lecþie sau ºir de lecþii.
Niciodatã nu trebuie sã folosim probã de control pentru evaluarea unor însuºiri care nu au nimic de-a face
cu obiectivul instrucþional vizat ºi pentru care, efectiv
nu s-a lucrat.
Exemplu: nu poþi stabili ca probã de control aruncarea la coº din sãriturã dacã ai lucrat numai pentru
aruncarea la coº din dribling.
Norma de control este întotdeauna conexatã cu proba de control ºi presupune gãsirea unor indicatori
obiectivi în stare sã evalueze nivelul valoric al unor
însuºiri (grad de rezolvare, nivelul de pregãtire), progresul realizat dupã parcurgerea unui ºir de lecþii.
Dacã proba de control poate rãmâne constantã,

norma de control se poate modifica de la un stadiu
de pregãtire la altul (ciclu de lecþii).
Putem spune cã prin aceste probe ºi norme de control
din jocurile sportive urmãrim realizarea sarcinilor
educaþiei fizice (în care caz jocurile sportive devin
mijloc al acestuia), realizarea de performanþe sportive
(în care caz devine forma de întrecere ºi spectacol),
precum ºi mijloc de recreere pentru cei care îl practicã.
Cu ajutorul jocurilor putem influenþa cu uºurinþã
toate componentele formative ale personalitãþii
umane (cunoºtinþe, deprinderi ºi priceperi motrice,
abilitãþi, aptitudini, scheme operaþionale etc.).
Jocurile sportive îºi au sorgintea în exerciþiile de
întrecere (în general) ºi în jocurile de miºcare (în special) cãrora li s-a imprimat mai pronunþat caracterul
sportiv, fiind deci o activitate complexã predominant
motricã.
Prof. Rodica Burcea,
Colegiul Economic
„A.D. Xenopol“ Bucureºti

Dupã „capul meu cel prost“, vorba lui
Creangã, am înþeles cã noi, fiind în perioada de dupã 1990, trebuie sã muncim
numai în cazul în care suntem rãsplãtiþi
material ºi cã pretenþiile noastre în acest
sens trebuie sã fie direct proporþionale cu
gradul nostru de specializare. Bravo, deci,
domnilor miniºtri ºi domnilor secretari
de stat ºi domnilor specialiºti guvernamentali etc., care nu oferã þãrii produsele
materiei lor cenuºii înalt specializate pe
de-a moaca!
Ce-ar trebui sã înþelegem de aici noi,
cadrele didactice, care trãim tocmai din
aceste produse? Cã ar trebui sã negociem
comisioane pentru cantitatea de informaþii „livratã“ zilnic, pentru procentele de
suflet „implementate“ în construirea personalitãþii copiilor ºi tinerilor, dividende
pentru timpul petrecut pentru „culegerea
ºi compararea datelor“ º.a.m.d. Mai pe
scurt, cã suntem niºte fraieri care trãim
dupã principiile societãþii dinainte de
1990.
Dar, cum meseria nu-mi dã voie sã mã limitez la o singurã teorie privind un fenomen, respectiv cel al muncii voluntare,
mã duc, ca proaspãt cetãþean european, ºi
mã uit la ce fac concetãþenii mei din celelalte state membre. ªi observ cu stupoare,
cã în loc sã progresez prin aderare, n-am
fãcut decât sã mã întorc în odioasa epocã
dinainte de 1990 ºi cã onorabilii mei concetãþeni europeni, ca niºte retrograzi stupizi ce sunt, trãiesc cultivând spiritul
muncii voluntare! Constat stupefiatã cã
existã mari organizaþii care promoveazã
munca voluntarã, începând cu exemple
date chiar de cei aflaþi la conducere sau de
VIP-uri, aflu ºi mai uimitã cã marile companii europene ºi internaþionale apreciazã un CV în care existã trecutã munca
voluntarã
la capitolul „Experienþã“ ºi
– culmea!
– cã multe
probleme
majore
ale statelor europene îºi gãsesc mare parte din rezolvare
datoritã muncii voluntare!!!
ªi-atunci mã întorc cãtre domnul primministru ºi îl întreb: De ce ne-am mai integrat, domnule? Nu era mai bine s-o lãsãm
dracului de muncã voluntarã ºi „sã dãm
dovezi la lume“ de înaintarea noastrã spiritualã ºi mãcar o datã sã se ia ºi Europa
dupã noi? Sau, dacã tot o þin pe-a mea ºi
continui sã fac profesia asta retrograd,
aºa, cu multã muncã voluntarã, sã mã duc
mai bine la vecinii europeni?...
Corina Dumitru
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Exmatriculaþi politica din ºcoalã!
ªcoala româneascã începe cu acest articol o campanie sub sloganul „Exmatriculaþi politica din ºcoalã!“ care are ca scop
eliminarea intereselor politice din unitãþile de învãþãmânt ºi scoaterea din sistem a tuturor celor care ajung în funcþii de conducere cu
ajutorul unui carnet de partid  Aceastã metodã, brevetatã de partidele politice de dupã ’89, a creat un adevãrat haos în
învãþãmânt care a dus la promovarea clientelismului politic ºi a nonvalorilor  Cu aceastã ocazie, vã cerem sprijinul  Dacã
cunoaºteþi astfel de cazuri, în care carnetul de partid a fost mai important decât CV-ul ºi valoarea profesionalã, vã rugãm sã ne
scrieþi, sã ne semnalaþi neregulile ºi noi le vom publica.

Inspectorii ºcolari, aleºi în
funcþie de carnetul de partid?
Schimbarea partidului de guvernare a dus ºi la
schimbarea inspectorilor ºcolari generali ºi generali adjuncþi. Puþini sunt cei care au reuºit sã rãmânã pe post, restul fiind schimbaþi prin concurs.
Ce fel de concurs nu prea ºtim, deoarece, în cele
mai multe dintre cazuri, pentru un post a candidat
o singurã persoanã, care, ciudat, avea carnet de
membru de „partid guvernamental“.
PD, PNL, UDMR sau PC, toate aceste partide care
pânã mai ieri formau alianþa de guvernare ºi-au
împãrþit frãþeºte influenþa ºi în învãþãmânt. Aºa se
face cã la ora actualã dupã zeci de concursuri s-a
reuºit schimbarea inspectorilor ºcolari generali ºi
adjuncþi. Aproape toþi cei care ocupã acum cele
mai mari posturi din inspectoratele ºcolare judeþene sunt membri de partid. Dar sã nu vã gândiþi cã sunt din toate organizaþiile politice. Nu
spunem asta pentru a-i desconsidera în vreun fel.
Poate unii dintre aceºti inspectori chiar meritã
postul pe care au fost numiþi, poate chiar toþi, însã
nu ºtim cum se face cã nici unul care ºi-a declarat
apartenenþa politicã la un partid nu este din
Opoziþie. Toþi sunt fie PD-iºti, fie PNL-iºti, fie
UDMR-iºti sau chiar PC-iºti.
Trebuie spus cã strategia de împãrþire a posturilor
de conducere nu a inventat-o noua alianþã.
Metoda funcþioneazã fãrã greº încã de la revoluþie.
Poate ºi de aceea concursurile pentu inspectori se
dau la numai câteva luni dupã alegerile generale.
Cu toate acestea, nu este normal ca un carnet de

partid sã fie mai important ca pregãtirea profesionalã a unui profesor.

La vremuri noi, tot ei
Schimbarea clasei politice, o datã la patru ani, readuce în faþã aceleaºi personaje arhicunoscute. Acelaºi
lucru se întâmplã ºi în învãþãmânt, unde pe multe
funcþii din cadrul inspectoratelor se perindã aceiaºi
oameni. Asta ºi din cauzã cã pânã în acest moment
nimeni nu doreºte sã dea o ºansã tinerilor.

Programul de guvernare –
promisiuni nerespectate
Reprezentanþii Alinþei „Dreptate ºi Adevãr“ au strigat sus ºi tare încã din campania electoralã cã pe
timpul mandatului vor lupta pentru depolitizarea
educaþiei. Acest lucru apare chiar ºi în programul
de guvernare al Alianþei DA, Capitolul 5 – Politica
în domeniul Educaþiei. Liderii politici spuneau înainte de alegeri cã „prin depolitizarea administrãrii
învãþãmântului, conform practicilor europene, se
va reface demnitatea socialã ºi autonomia profesionalã a institutorilor ºi profesorilor, considerând
dascãlul drept intelectual autonom ºi forþã a schimbãrii“. Se pare însã cã aceste cuvinte au fost uitate
dacã ne uitãm doar la actualii inspectori ºcolari
generali ºi generali adjuncþi, fãrã sã-i mai luãm în
calcul ºi pe directorii de unitãþi de învãþãmânt puºi
pe criterii politice.
Dragoº Neacºu

Hãrdãu recunoaºte
cã implicarea
politicului în ºcoalã
nu este sãnãtoasã
Ministrul Educaþiei, Mihail Hãrdãu,
declara cu ceva timp în urmã cã timpul le
va rezolva pe toate. „La ora actualã,
chiar dacã un om îºi dã demisia din
partidul din care face parte în momentul
în care este numit într-o asemenea funcþie
el va rãmâne cu sufletul alãturi de
organizaþie. Vã spun cã este însã un
început bun. Trebuie sã aparã ºi o ºcoalã
care sã pregãteascã viitorii angajaþi, atât
de la prefecturã, cât ºi de la inspectorat.
Eu doresc ca învãþãmântul sã fie scos
din zona politicã. Învãþãmântul trebuie sã
fie apanajul oamenilor de carte, al
oamenilor care fac educaþie. Nu poþi sã faci educaþie cu un carnet de partid pus pe
masã. Schimbarea va fi fãcutã în timp ºi eu prevãd cã învãþãmântul se va depolitiza,
pentru cã învãþãmântul aparþine comunitãþii, aparþine pãrinþilor, aparþine
de fapt copiilor. Cel care stabileºte politica învãþãmântului ºi care reprezintã
politica Guvernului este ministrul. Sunt de acord ca ministrul ºi secretarii de stat
sã fie numiþi politic, însã ministrul nu trebuie sã dea dispoziþii politice, ministrul trebuie
sã dea ordine în care se regãseºte politica de acþiune. Divizarea societãþii
în cadrul instituþiilor de învãþãmânt în funcþie de partidele politice nu este sãnãtoasã“,
a declarat Mihail Hãrdãu.
Însã, atâta timp cât aceastã implicare a clasei politice în ºcoalã va continua nu putem
vorbi de concursuri corecte nici mãcar la directorii de ºcoli. Acest lucru este
demonstrat foarte simplu ºi de sutele de cazuri din þarã prezentate în mass-media.

DOSAR
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ARGEª

BACÃU
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CÃLÃRAªI
CARAª-SEVERIN
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FUNCÞIA NUME INSPECTOR APARTENENÞA POLITICÃ
ISG

Sandu Cornel

Membru PD

ISGA

Ignat Elena

ISGA

JUDEÞ
HARGHITA
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FUNCÞIA NUME INSPECTOR APARTENENÞA POLITICÃ
ISG

ªtefan Bondor

Membru PNL

ISGA

Bartolf Hedwig

Stan Marcel

Membru PD

ISGA

Constantin Costea

ISG

Marius Gondor

Membru PD

ISG

Aniºor Pârvu

Membru PD

ISGA

Nicolae Pellegrini

ISGA

Marta Mate

Membru UDMR

ISGA

Maria Orodan

Membru PNL

ISGA

Simion Molnar

Membru PC

ISG

Gabriel Bratu

Membru PD

ISG

Petre Gheorghe

Membru PNL

ISGA

Nicolae Vizuroiu

Membru PNL

ISGA

Copilau Gabriela Laura

Membru PD

ISGA

Ion Pintilie

Membru PNL

ISG

Camelia Gavrilã

Membru PNL

ISG

Ovidiu Cojocaru

Membru PNL

ISGA

Tudorache Nelu

Membru PD

ISGA

Brânduºa Popescu

Membru PD

ISGA

Rotundu Elvira

ISGA

Adrian Horodnic

ISG

Ion Cornaciu

Membru PNL

ISG

Liliana Antonescu

Susþinere PNL

ISGA

Mariana Mihalcea

Susþinere PD

ISGA

Dorel Luca

Membru PD

ISG

Sandu Pocol

Membru PD

ISGA

Silviu Torjoc

Membru PNL

ISGA

Koman Valer

Membru PNL

ISGA

Zoltan Akos

Susþinere UDMR

ISGA

Mariana Pop

ISG

Horaþiu Catalano

Membru PC

ISGA

Elisabeta David

ISGA

Andrei Moldovan

Membru PNL

ISG

Doiniþa Mariana Chircu

ISG

Horia Negrescu

Membru PNL

ISGA

Miricã Pufan

ISGA

Adrian Lãcãtuº

Membru PC

ISG

Nicolae Neagu

Sprijin PD

ISGA

Daniela Biolan

Membru PNL

ISGA

Zoltan Albertini

Membru UDMR

ISG

Liliana Tudoran

Membru PD

ISGA

Nelu Moldovan

Sprijin PD

ISGA

Lucica Visalon

ISG

Dorina Luminiþa Drexler

Membru PNL

ISG

Carmen Tãnãsescu

Membru PNL

ISGA

Maria Rusu

Membru PD

ISGA

Anna Farkasz

Membru UDMR

ISGA

Ioan Macovei

Membru PD

ISGA

Vasilicã Diaconu

Membru PD

ISG

Carol Emil Kovacs

Membru PNL

ISG

Cristian Alexandrescu

Membru PNL

ISGA

Gabriel Savu

Membru PD

ISGA

Mihaela Florescu

Membru PC

ISGA

Nicolae Drãghici

ISGA

Maria Mãntãluþã

Membru PD

ISG

Gheorghe Matei

Membru PNL

ISGA

Gabriela Ionescu

Membru PNL

ISGA

Gheorghe Borovina

Membru PC

ISG

Gheorghe Bodea

Membru PD

ISGA

Nicolae Petrescu

Membru PD

ISGA

Dumitru Ene

Membru PNL

ISG

Ioan Abrudan

Membru PD

ISGA

Florina Stoian

Membru PD

ISGA

Dorel Iustin Cozma

Membru PNL

ISG

Lucian Pavel

ISGA

ªtefan Carol Szabo

Membru UDMR

ISGA

Mariana David

ISG

Viorel Buda

Membru PNL

ISG

Gheorghe Magas

Membru PD

ISGA

Laszlo Kanya

Membru UDMR

ISGA

Boris Vatzulic

Membru PNL

ISGA

Vlaicu Popescu

Membru PD (fost la PSD)

ISGA

Florica Molnar

Membru PD

ISG

Christine Manta Klemens

Forumul Democrat German

ISG

Tatiana Slãtior

Membru PD

ISGA

Roberto Dietrich

Membru PNL

ISGA

Ferencz Torok

Membru UDMR

ISGA

Elana Gaboº

Membru PD

ISGA

Marinela Marc

Membru PD

ISG

Petru Carcalete

Membru PNL

ISGA

Sanda Bocºãneanu

ISGA

Vasile Mocanu

Membru PNL

ISG

Narciz Amza

Membru PD

ISGA

Daniel Hrenciuc

Membru PD

ISGA

Steluþa Andrei

Membru PNL

ISG

Cristiana Burlacu

Membru PD

ISGA

Marian Sârbu

ISGA

Marin Stelian

ISG

Keresztély Irma

ISGA

Constantin Cula

ISGA

Solomon Maria

ISG

Sandu Golcea

Membru PNL

ISG

Moþoc Honorius

Membru PD

ISGA

Cornel Petroman

Membru PNL

ISGA

Elena Manolescu

Membru PNL

ISGA

Doru Nichifor

ISGA

Iulian Brezeanu

Membru PNL

ISGA

Francisc Halasz

Membru UDMR

ISG

Diana Maria Buºoi

Membru PNL

ISG

Mihai Stroe

Membru PD

ISGA

Chirigiu Rodica Geanina

ISGA

Anton Tudorel

Membru PNL

ISGA

Alexandru Gâdãr

ISG

Gheorghe Cârjã

Membru PD

ISG

Tania Iuliana Bogdan

Membru PNL

ISGA

Gica Ursanu

Membru PD

ISGA

Magdalena Gaiu

Membru PNL

ISGA

Dorel Juverdeanu

Membru PNL

ISGA

Miticã Dudãu

Membru PD

ISG

Mihai Moldoveanu

Membru PNL

ISG

Florentina Simon

Membru PNL

ISGA

Gabriela Ene

Membru PNL

ISGA

Marica Lucian

Membru PNL

ISGA

Ion Gava

Membru PD

ISG

Vasile Liviu Andrei

Membru PD

ISG

Dãnuþ Popoiu

Membru PNL

ISGA

Petre Nanu

Membru PD

ISGA

Stan Rogoz

Membru PD

ISGA

Gheorghe Mitescu

Membru PD

ISGA

Mihai Ladaru

HUNEDOARA

IALOMIÞA
IAªI

ILFOV
MARAMUREª

MEHEDINÞI
MUREª

NEAMÞ

OLT

PRAHOVA

SÃLAJ

SATU-MARE

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

Membru UDMR
TIMIª

TULCEA
VASLUI

VÂLCEA

VRANCEA

Membru UDMR

Membru PD

SINDICATE
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Ajutorul financiar
de 100 de euro
se lasã aºteptat
Dupã mai bine de trei sãptãmâni de negocieri sindicatele ºi
Guvernul au ajuns la un numitor comun în ceea ce priveºte ajutorul
financiar de 100 de euro. Cel mai probabil, normele
metodologice vor apãrea în prima jumãtate a lui februarie, urmând
ca din martie solicitanþii sã poatã cere banii.

FEN TE AªTEAPTÃ ªI PE TINE!
Are cine sã te apere? Chiar o face? Dacã nu, membrii Federaþiei Educaþiei Naþionale te cheamã
alãturi. Nu vei regreta. În plus, imediat ce te vei înscrie, o sã primeºti mai multe avantaje. Cu noua
legitimaþie FEN pãºeºti în secolul urmãtor. Cardul FEN îþi oferã:
 un control stomatologic anual gratuit la unul dintre cabinetele stomatologice agreate;
 indemnizaþie pentru spitalizare în caz de accident de 10 RON/zi;
 asigurare pentru îmbolnãvire gravã standard cu o despãgubire de 1.000 RON – afecþiunile grave
acoperite sunt: cancer, infarct, transplant major de organe, atac vascular cerebral, afecþiuni coronare
care reclamã o intervenþie de tip by-pass, insuficienþã renalã;
 asigurare de deces din orice cauzã, cu o despãgubire de 2.000 RON.
|þi doreºti un telefon mobil pentru care sã dispui gratuit de 500 de minute de convorbiri lunar cu
membrii grupului, un abonament ºi tarife, pentru convorbiri în cadrul reþelei Zapp, dar ºi în oricare alte
reþele, fãrã concurenþã? Nu ai decât sã devii membru al grupului FEN-Zapp! Cum faci asta?
Ia legãtura imediat cu sindicatul local care îþi va furniza toate amãnuntele necesare. Oferta este
valabilã ºi pentru membrii familiei tale; vei putea comunica cu ei timp de 500 de minute lunar, gratuit.
Dacã ai nevoie de o legãturã internet rapidã, stabilã, cu costuri mici ºi pe care o poþi lua cu tine
oriunde doreºti, modemul CDMA High Speed Data Z010 de la Zapp este soluþia idealã. Cere
liderului tãu judeþean amãnunte ºi vei putea avea acces instantaneu la internet, adresa de e-mail,
vei putea conversa pe internet cu prietenii, cu colegii tãi din toatã þara ºi vei avea acces nelimitat la
bazele de date ºi informaþii oferite de internet.
Acesta este numai începutul. O echipã a FEN cautã în fiecare zi noi avantaje pentru membrii sãi.
Se negocieazã deja cu mai multe firme ºi instituþii interesate de dimensiunea grupului FEN pentru ca
posesorii legitimaþiei FEN sã aibã avantaje în sfera finanþelor, serviciilor, comerþului etc.
Dacã doreºti sã devii membru FEN poþi primi toate explicaþiile necesare la:
tel.: 021/337.11.40 sau 021/337.11.85  e-mail la office@fen.ro  www.fen.ro

În cadrul discuþiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social, care au avut
loc la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Federaþia Educaþiei Naþionale a
cerut ca ºi cadrele didactice încadrate
pe fracþiuni de normã sã beneficieze
de ajutorul de 100 de euro pentru
cãrþi. Cererea FEN a fost dupã mai
multe negocieri acceptatã de reprezentanþii MEdC. Astfel, dupã ce normele metodologice vor apãrea în Monitorul Oficial, fiecare cadru didactic
va putea solicita directorului unitãþii
în care îºi desfãºoarã activitatea ajutor
financiar. „Pentru acordarea banilor
sunt douã posibilitãþi: fie beneficiarul
ajutorului solicitã avans în maximum
douã rate, decontul facturii urmând a
se face în decursul a trei zile calendaristice de la primirea avansului, fie
beneficiarul deconteazã factura în
baza cãreia ºi-a achiziþionat din venituri proprii cãrþile sau programele
educaþionale. Solicitarea nu trebuie
însã sã depãºeascã, cu excepþia lui
2007, data de 1 octombrie a fiecãrui
an calendaristic“, a declarat Constantin Ciosu, secretarul general al FEN.

Potrivit acestuia, ajutorul financiar
poate fi folosit pentru achiziþionarea
de cãrþi, reviste ºi programe educaþionale pe suport electronic necesare
îmbunãtãþirii calitãþii activitãþii didactice, dar ºi pentru achiziþionarea de
materiale din bibliografia recomandatã pentru cadrele didactice care
sunt prinse în programele de formare
continuã. Banii necesari vor fi asiguraþi de la bugetul de stat, de cãtre
Ministerul Educaþiei, iar acest ajutor
financiar se acordã o singurã datã pe
an. Legea este în vigoare de la 1 ianuarie, iar în 30 de zile ar fi trebuit sã
aparã normele metodologice. Conform reprezentanþilor MEdC, normele
de aplicare sunt în curs de autorizare,
iar profesorii vor putea beneficia de
bani cât de curând.
Menþionãm cã la baza acestei legi se
aflã o revendicare mai veche a Federaþiei Educaþiei Naþionale. Solicitarea FEN a fost preluatã ºi transformatã în proiect de act normativ de doi
senatori, Alexandru Athanasiu ºi Angel Tâlvar.
Virgil Cristea

ATENÞIE!!!
ªcoala româneascã vã pune la
dispoziþie pe site-ul propriu de
internet – www.scoalaromaneasca.ro –
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
privind majorãrile salariale pentru 2007
ºi anexele cu grilele aferente.

JURIDIC
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Cãtre,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Domnului,
Mihail Hãrdãu – Ministru

Federaþia Educaþiei Naþionale, cu sediul în Bucureºti,
Sector 4, Str. Justiþiei nr. 65, prin reprezentantul sãu
legal preºedinte fondator Cãtãlin Croitoru, vã aduce la
cunoºtinþã ºi vã solicitã soluþionarea de urgenþã a urmãtoarei situaþii:
Art. 45. (1): „Personalul didactic de predare ºi de
instruire practicã, cu o vechime în învãþãmânt de peste
25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiazã de reducerea normei didactice cu douã ore sãptãmânal, fãrã diminuarea salariului.“
Printr-o interpretare abuzivã, aceastã dispoziþie s-a
aplicat exclusiv profesorilor de gimnaziu ºi liceu, fiind
omiºi învãþãtorii (institutorii) ºi educatorii, care fac
parte, alcãtuiesc împreunã cu profesorii, categoria reglementatã de art. 45 alin. 1, respectiv personalul
didactic de predare.
În vederea restabilirii acestui drept, unele organizaþii
sindicale din judeþe ºi din municipiul Bucureºti s-au
adresat instanþelor de judecatã. În cazul organizaþiilor
FEN instanþele de judecatã s-au pronunþat în sens
favorabil, recunoscând dreptul de reducere al normei
de predare cu douã ore sãptãmânal ºi educatorilor, învãþãtorilor ºi institutorilor cu peste 25 de ani vechime
ºi grad didactic I.
Desigur, acest drept fiind unul reglementat printr-un
act cu aplicabilitate generalã, la nivelul întregului sistem de învãþãmânt – Legea 128/1997 – apare pericolul
situaþiei în care educatorii, învãþãtorii ºi institutorii cu
peste 25 de ani vechime ºi grad didactic I pentru care
nu s-a exercitat acþiune judecãtoreascã sã fie excluºi de
la un drept garantat. În acelaºi timp apare situaþia în
unii educatori, învãþãtori ºi institutori cu peste 25 de

ani vechime ºi grad didactic I sã aibã un alt salariu, deci
o altã pensie ºi un altfel de mod de platã decât alþi educatori, învãþãtori ºi institutori cu peste 25 de ani vechime ºi grad didactic I, deºi toþi sunt salarizaþi prin
aceeaºi lege, acelaºi art. 45 alin. 1 Legea 128/1997.
Pentru a evita acestã situaþie nefavorabilã salariaþilor
ºi ministerului, vã solicitãm ca de urgenþã sã dispuneþi
unitãþilor aflate în subordinea instituþiei dumneavoastrã (art. 14 alin. 1 din HG 223/2005), respectarea dispoziþiilor exprese ale art. 45 alin. 1 din Legea 128/
1997, care nu exclud educatorii, învãþãtorii ºi institutorii cu peste 25 de ani vechime ºi grad didactic I de la
acordarea acestui drept, din contrã, se exprimã în sensul „personalului didactic de predare“.
Argumentãm aceastã solicitare prin urmãtoarele:
Art. 45. (1): „Personalul didactic de predare ºi de
instruire practicã, cu o vechime în învãþãmânt de peste
25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiazã de reducerea normei didactice cu douã ore sãptãmânal, fãrã
diminuarea salariului.“
În acest sens invocãm art. 5 lit. a ºi lit. b din Legea
128/1997 care, între enumerarea categoriilor personalului didactic de predare, cuprinde ºi personalul din
învãþãmântul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; învãþãmântul primar: învãþãtor/
învãþãtoare, institutor/institutoare.
Având în vederea clasele stabilite de art. 5 ca fiind „personal didactic“, pe cale de consecinþã, art. 45 alin. 1
este aplicabil ºi învãþãtorilor, educatorilor ºi institutorilor cu peste 25 de ani vechime în învãþãmânt ºi cu
gradul didactic I.
La instituirea acestei reglementãri, legiuitorul a avut în

Preºedinte,
Cãtãlin CROITORU

Consilierul tãu juridic,
Alexandra ICHIM

vedere activitatea îndelungatã, dedicatã exclusiv
muncii cu copiii, prestatã de personalul care în plus
deþine ºi gradul didactic I, gradul superior, ultim în
învãþãmânt, ca dovadã a devotamentului ºi profesionalismului cu care au aplicat ºi aplicã în continuare în
cadrul ºcolii.
O interpretare contrarã ar echivala cu încãlcarea art. 5
lit. a ºi lit. b din Legea 128/1997, care stabileºte categoriile de personal didactic, care fac obiectul art. 45
alin. 1, aceeaºi lege.
Mai mult decât atât, nu existã o diferenþiere legislativã
între norma de predare a profesorilor ºi norma de
predare a învãþãtorilor ºi educatorilor, care sã fi permis aceastã interpretare ºi aplicare exclusivistã a legii,
doar în favoarea profesorilor.
Mai mult, apreciem ca evidentã ºi de minimã logicã
faptul cã atât profesorul, cât ºi învãþãtorul ºi educatorul presteazã activitatea instructiv-educativã educativã ºi de evaluare. Ba mai mult profesorul continuã,
începând cu clasa a V-a, activitatea instructiv-educativã
educativã ºi de evaluare desfãºuratã de învãþãtori în
cei patru ani anteriori, precum ºi activitatea educatorilor.
Prin urmare, ar fi abuziv ºi ilegal sã considerãm, printr-o
interpretare artificialã cã art. 45 alin. 1 nu face referire
ºi la învãþãtorii ºi educatorii cu o vechime în învãþãmânt de peste 25 de ani ºi gradul didactic I.
Pentru toate acestea solicitãm analizarea prezentei ºi
dispunerea conform legii.
Menþionãm cã v-am adresat prezenta în baza art. 2,
art. 4 alin. 1 lit. c, d ºi e din HG 233/2005.

Adresa nr. 04/05.01.2007

Cãtre,
Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii
În atenþia,
Domnului Mihail Hãrdãu –
Ministru
Având în vedere numãrul mare
de sentinþe judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile privind
interpretarea art. 45 din
Legea nr. 128/1997,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, date în favoarea
cadrelor didactice,
vã solicitãm ca, începând cu
data de 1 ianuarie 2007,
sã dispuneþi ca cele douã ore
cu care se diminueazã
numãrul de ore
corespunzãtoare postului
didactic în cazul
educatoarelor ºi a învãþãtorilor
care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de lege sã fie
remunerate în regim de ore
suplimentare.
Solicitãm aceasta întrucât
pentru categoriile profesionale
enunþate nu existã posibilitatea
tehnicã de micºorare a
numãrului de ore
corespunzãtoare postului.
Secretar general,
Constantin CIOSU

Consilier juridic,
Alexandra ICHIM

Demersuri FEN
pentru respectarea legii

În baza atribuþiilor stabilite prin Legea
54/2003, Federaþia Educaþiei Naþionale
a demarat demersurile în vederea restabilirii dreptului educatorilor, învãþãtorilor ºi institutorilor cu peste 25 de
ani vechime ºi grad didactic I de reducere a normei didactice de predare cu
douã ore sãptãmânal, aºa cum prevede
art. 45 alin. 1 din Legea 128/1997.
Astfel, conform art. 45 (1) din Legea
128/1997 „Personalul didactic de predare ºi de instruire practicã, cu o vechime în învãþãmânt de peste 25 de ani, cu
gradul didactic I, beneficiazã de reducerea normei didactice cu douã ore sãptãmânal, fãrã diminuarea salariului.“
Printr-o interpretare abuzivã, aceastã

dispoziþie s-a aplicat exclusiv profesorilor de gimnaziu ºi liceu, fiind omiºi
învãþãtorii (institutorii) ºi educatorii,
care fac parte, alcãtuiesc împreunã cu
profesorii, categoria reglementatã de
art. 45 alin. 1, respectiv personalul didactic de predare.
În vederea restabilirii acestui drept, unele organizaþii sindicale din judeþe ºi din
municipiul Bucureºti s-au adresat instanþelor de judecatã. În cazul organizaþiilor FEN instanþele de judecatã s-au pronunþat în sens favorabil, recunoscând
dreptul de reducere al normei de predare cu douã ore sãptãmânal ºi educatorilor, învãþãtorilor ºi institutorilor cu peste 25 de ani vechime ºi grad didactic I.
Desigur, acest drept fiind unul reglementat printr-un act cu aplicabilitate
generalã, la nivelul întregului sistem de
învãþãmânt – Legea 128/1997 – apare
pericolul situaþiei în care educatorii,
învãþãtorii ºi institutorii cu peste 25 de
ani vechime ºi grad didactic I pentru

care nu s-a exercitat acþiune judecãtoreascã sã fie excluºi de la un drept garantat. În acelaºi timp apare situaþia în
care unii educatori, învãþãtori ºi institutori cu peste 25 de ani vechime ºi grad

didactic I sã aibã un alt salariu, deci o
altã pensie ºi un altfel de mod de platã
decât alþi educatori, învãþãtori ºi institutori cu peste 25 de ani vechime ºi grad
didactic I, deºi toþi sunt salarizaþi prin

NOTÃ FEN
Federaþia Educaþiei Naþionale a luptat întotdeauna pentru toþi
angajaþii din învãþãmânt, fie cã sunt sau nu membri de sindicat.
Acest lucru ne-a adus de multe ori neplãceri ºi cu toate acestea am
continuat sã rezolvãm problemele tuturor. ªi de aceastã datã FEN
a somat Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii sã reducã norma didacticã cu douã ore pentru toþi educatorii, învãþãtorii ºi institutoriii cu
peste 25 de ani vechime ºi grad didactic I, indiferent dacã au sau
nu sentinþe judecãtoreºti. Dar, pentru ca aceastã solicitare sã devinã realitate avem nevoie ºi de ajutorul dumneavoastrã. Indiferent
dacã sunteþi sau nu membri FEN vã rugãm sã ne trimiteþi un mesaj
de susþinere a demersului nostru prin care sã facem dovada
legitimitãþii solicitãrii în negocierile cu Ministerul Educaþiei. Aºteptãm
mesajele dumneavoastrã la fax: 021.337.01.17, pe email:
redactia@scoalaromaneasca.ro, office@fen.ro, sau prin poºtã pe
adresa: Str. Justiþiei nr. 65, sector 4, Bucuresti, România.

aceeaºi lege, acelaºi art. 45 alin. 1 Legea
128/1997.
Pentru a evita aceastã situaþie nefavorabilã salariaþilor, la 5 ianuarie 2007 am
solicitat MEdC sã dispunã unitãþilor
aflate în subordinea MEdC (art. 14 alin.
1 din HG 223/2005) respectarea dispoziþiilor exprese ale art. 45 alin. 1 din Legea 128/1997, care nu exclud educatorii, învãþãtorii ºi institutorii cu peste
25 de ani vechime ºi grad didactic I de la
acordarea acestui drept, din contrã, se
exprimã în sensul „personalului didactic de predare“. Întrucât rãspunsul a
întârziat sã aparã, iar între timp alte
douã sentinþe la nivelul Bucureºtiului
au fost pronunþate în favoarea salariaþilor, am revenit la MEdC cu adresa nr.
31/517/30 ian. 2007.
Prin aceasta am solicitat reglementarea
situaþiei astfel create faþã de toþi salariaþii învãþãtori, educatori ºi institutori,
astfel încât tot personalul sã benefieze
de dreptul garantat prin lege.

DIDACTIC
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Reforma – continuatã sau mimatã?

La 17 ani de la evenimentele din Decembrie 1989 (ca profesor de istorie, dar mai
ales ca om cu ochii larg deschiºi, nu mai
pot numi „Revoluþie“ ceea ce a rezultat
dupã 22 decembrie: FSN, 3 sau 4 mandate prezidenþiale, trecerea securiºtilor
în fruntea economiei etc.), reforma învãþãmântului merge precum un beþivan
cãtre casã: mai face un pas înainte, unul
înapoi, se clatinã, se sprijinã de pereþi,
mai revine asupra unor mãsuri dupã ce
aplicarea lor se dovedeºte nefastã, e ajutatã când de unul, când de altul; asemãnarea cea mai pregnantã cu beþivul este

însã lipsa fondurilor (cãci atunci pleacã
beþivul spre casã, când se închide crâºma
sau nu mai are bani de bãut).
Incontinenþa mãsurilor reformatoare ºi
mai ales lipsa unui plan unitar ºi clar de
reformã rezultã, în opinia mea, din
urmãtoarele motive:
 Sistemul democratic în sine, aºa cum
este el aplicat în „Românica“, sistem ce
nu permite unui guvern (sau mãcar
unui ministru) sã stea la putere un termen nedefinit din cauza „alternanþei la
putere“, iar fiecare tabãrã politicã are
propria sa viziune, nu neapãrat mai

bunã, dar în mod imperios diferitã;
aºadar, dupã alegeri, mai întâi se încearcã anularea mãsurilor din precedenta guvernare, ºi abia apoi se încearcã elaborarea unui program coerent;
 Faptul cã învãþãmântul nu a fost o
prioritate pentru vreun guvern, la alt
nivel decât cel declarativ-electoral,
deoarece sumele ºi deci mizele implicate sunt prea mici, iar educarea generaþiilor urmãtoare este neimportantã
pentru ei, fiind lãsatã în seama lui Guþã,
Adrian et alii, sau a emisiunilor „educative“ de la TV gen „Teo“, „Ziua judecã-

ªcolile vor fi evaluate
o datã la trei ani
Executivul a aprobat în ianuarie criteriile care vor
sta la baza autorizãrii ºi acreditãrii unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar. Astfel, potrivit Hotãrârii
Executivului, Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP) este cea
care va realiza evaluarea externã pentru acordarea
autorizaþiei de funcþionare provizorie, a acreditãrii
ºi a evaluãrii periodice, a organizaþiilor furnizoare
de educaþie.
Fiecare instituþie de învãþãmânt nou înfiinþatã trebuie sã se supunã procedurii de evaluare, în douã
faze succesive: autorizarea de funcþionare provi-

zorie, care acordã dreptul de a desfãºura procesul
de învãþãmânt ºi de a organiza admiterea la studii, ºi
acreditarea, care acordã în plus ºi dreptul de a emite
diplome, certificate ºi alte acte de studii recunoscute
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi de a organiza,
dupã caz, examen de absolvire, licenþã, masterat,
doctorat. De asemenea, instituþiile acreditate sunt
supuse procesului de evaluare periodicã, cel puþin o
datã la 3 ani, scopul acestei evaluãri fiind acela de a
verifica dacã instituþia de învãþãmânt respectivã se
menþine la nivelul standardelor care au stat la baza
acordãrii acreditãrii.
Actul normativ adoptat de Guvern cuprinde procedurile de evaluare a organizaþiilor furnizoare de
educaþie, în vederea autorizãrii de funcþionare
provizorie, a acreditãrii, respectiv a evaluãrii periodice. Aceste proceduri se vor aplica, fãrã discriminare, atât unitãþilor de învãþãmânt public, cât ºi celor
particulare. De asemenea, hotãrârea cuprinde ºi
reglementãri privind instituþiile de învãþãmânt care
organizeazã ºi desfãºoarã, pe teritoriul României,
activitãþi de învãþãmânt corespunzãtoare unui sistem educaþional din altã þarã.
Instituþiile de învãþãmânt acreditate fac parte din
sistemul naþional de învãþãmânt ºi beneficiazã de
toate drepturile ºi obligaþiile prevãzute de lege.
Totodatã, au dreptul de a organiza examene de
absolvire ºi pot emite diplome ºi/sau alte acte de
studii, recunoscute de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
De asemenea, lista unitãþilor de învãþãmânt public
ºi privat care vor fi supuse evaluãrii periodice este
stabilitã anual de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
în colaborare cu ARACIP ºi se face publicã pe site-ul
ARACIP.

þii“, ªtirile de la ora 17.00 etc. (deoarece
acestea au audienþã, nu Teleenciclopedia sau „Parte de carte“ ori alte emisiuni
culturale, care observ cu încântare cã
apar tot mai des ºi în grilele televiziunilor comerciale, nu doar în a TVR-ului);
 N.B.: sã nu uitãm cã privatizarea a
fost declaratã prioritate naþionalã la
puþini ani dupã hotãrâtele scandãri „Nu
ne vindem þara“, ºi iatã cã nici acum nu
este total încheiatã, iar misterele ei vor
rãmâne peste decenii, la fel ºi cicatricele
dupã o operaþie nereuºitã – aºa cã oare
ce pretenþii am putea avea noi, cadrele
didactice, la o reformã coerentã?
 Lipsa de experienþã a miniºtrilor, numiþi pe criterii politice, nu profesionale,
precum ºi dorinþa de cãpãtuire a cvasitotalitãþii aparatului central – unele afaceri cu manuale ºi echipamente sunt
doar vârful pãrþii vizibile a icebergului –
care nu concordã aproape niciodatã cu
þelurile larg declarate ale reformei; nu
am auzit încã – ºi nici nu cred sã aud în
viitorul apropiat – de vreun ministru
care sã prezinte un plan închegat ºi coerent fie înainte de preluarea funcþiei, fie
la puþinã vreme dupã instalare;
 Salariile mici – dar ºi „balcanismul“ –
duc la o continuare a practicii cumpãrãrii cu bani sau influenþã a gradelor
didactice universitare, dar ºi preuniversitare, a doctoratelor, a funcþiilor de director, inspector etc.; atâta vreme cât nu
se aplicã legea, vor continua sã existe ºi
sã prospere tot soiul de instituþii de
învãþãmânt superior-„fantomã“ (eu pre-

fer sã le denumesc „cu fise“: introduci
fisa – în valoare de câteva sute de dolari
– ºi iese diploma), în care, dupã cum
spunea un coleg, „cine vrea sã înveþe
ceva, poate s-o facã, iar cine nu, poate
plãti ca sã treacã – fãrã chitanþã, evident“; deocamdatã, aceastã urmare nefastã a reformei va trebui de-reformatã,
pentru a nu continua inflaþia de absolvenþi de studii superioare la distanþã
(chiar la distanþã de materiile de studiu,
ar putea spune rãuvoitorii);
 Dupã cum spunea onorabilul nostru
preºedinte (în drama „Julius Caesar“ a
lui W. Shakespeare, referindu-se la Brutus ºi tovarãºii lui conspiratori, Marcus
Antonius spune, „such honorable
men“), nu trebuie sã credem chiar tot ce
se spune în campania electoralã, cãci
riscãm sã fim pãcãliþi – ºi Congo deja nu
mai e o opþiune…
În concluzie, da, este ºi posibilã, ºi necesarã o reformã a învãþãmântului, dar
pentru a reuºi este nevoie de un plan
coerent, întins pe o perioadã mai lungã
de timp, de fonduri constante, ºi mai
ales de voinþa de aplicare a acestui ipotetic plan, în ciuda greutãþilor inerente.
Sau putem sã aºteptãm intrarea în
Europa ºi sã sperãm cã vor face alþii
treaba pentru noi; în acest caz, trebuie
sã ne întrebãm dacã UE are nevoie de
români educaþi sau sunt suficienþi cãpºunarii ºi ceilalþi muncitori nu-foartecalificaþi?
Prof. Mihai Modrea-Marin,
Botoºani

Revista „Scoala romaneasca“
http://www.scoalaromaneasca.ro

www.scoalaromaneasca.ro
NOUTÃÞI ÎN FIECARE ZI
În plus, venim în ajutorul cititorilor
cu cinci adrese de email unde fiecare
poate sã-ºi spunã pãsurile
ºi sã contribuie în acest fel la dezvoltarea
învãþãmântului românesc.
sindicat @scoalaromaneasca.ro
nu ezitaþi sã ne scrieþi despre orice problemã legatã de sindicat;
paparazzi@scoalaromaneasca.ro
trimiteþi poze din ºcoli ºi noi le vom publica, deveniþi fotoreporteri ºi
prindeþi instantaneele cele mai bune;
reforma@scoalaromaneasca.ro
aveþi ceva de spus, o propunere pentru reformarea educaþiei
româneºti, aici ne puteþi scrie. Ideile interesante îºi vor gãsi loc în
revistã;
juridic@scoalaromaneasca.ro
suntem aici sã te ajutãm, nu ezita sã dai un email;
corupþie@scoalaromaneasca.ro
te-ai lovit de corupþia din învãþãmânt, noi te ajutãm sã-i dai în vileag
pe cei care distrug educaþia.
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Made in Japan
– privire de ansamblu asupra sistemului
de educaþie nipon –
sociologic, este acela cã în pofida pregãtirii oferite de ºcoli, indivizii au devenit
mai puþin capabili sã judece ºi sã ia
decizii singuri, sunt mai puþin inovativi,
iar acumularea de cunoºtinþe a ajuns o
povarã, o obligaþie. Primele decizii au
fost deja luate, însã rezultatele se lasã
aºteptate. Spre exemplu, sãptãmâna de
ºcoalã s-a redus la 5 zile, iar numãrul de
ore s-a redus ºi el la o medie de 6 ore/zi.
Ce folos, însã, pentru cã – cel puþin în
cazul aspiranþilor la învãþãmântul superior – acestora li se adaugã zilnic, cel
puþin douã sau trei ore în plus în ºcolile
suplimentare care îi pregãtesc pentru
admiterea la facultate. Aceste ºcoli, înfiinþate absolut legal, reprezintã o afacere
foarte profitabilã pentru patroni, mai
ales cã pãrinþii vãd o necesitate aceste
ore suplimentare pentru cã ei nu au
timp sã controleze temele copiilor.

Despre profesori,
numai de bine
Japonia tradiþionalã este tot atât de
departe de imaginaþia noastrã ca ºi distanþa care ne separã fizic de ceea ce
printr-un cliºeu ultrautilizat numim
Þara Soarelui Rãsare. Mulþi se gândesc
la japonezi ca la niºte aºi ai artelor marþiale. Incorect. În Japonia, elevii sunt învãþaþi câteva forme de arte marþiale. De
regulã, acestea sunt cursuri de kendo, în
care copiii învaþã sã mânuiascã o sabie,
abilitate total nefolositoare, de vreme
ce în Japonia este interzis portul sãbiilor ninja. Tehnicile de luptã nu figureazã printre cursurile obligatorii din ºcolile japoneze, copiii având prea puþin
timp pentru aºa ceva, chiar ºi în cazul
celor opþionale. Statistic, sunt ºanse
mult mai mari sã întâlneºti experþi în
arte marþiale în Rusia, decât în Japonia.
Sã lãsãm deci samuraii ºi shogunii Evului Mediu ºi sã aflãm câte ceva despre
sistemul de învãþãmânt nipon ºi statutul profesorului în societatea japonezã
modernã.

rând. În aceastã perioadã, aceºtia, alãturi de cei aflaþi în licee, participã la
cursuri de speciale de pregãtire în juku,
ºcoli legal organizate în acest sens (fenomenul este asemãnãtor cu meditaþiile din România, diferã doar cadrul legislativ).
Studiile superioare se plãtesc. Taxele
sunt mult mai mici însã în universitãþile

În Japonia, categoria socialã reprezentatã de profesori are un statut social
foarte înalt, iar atitudinea publicului se
defineºte prin respect. Nu-i de mirare
aºadar cã formula de adresare sensei,
echivalentã în limba românã cu maestru, presupune atât o recunoaºtere a înþelepciunii ºi experienþei, cât ºi stima ºi
admiraþia faþã de persoana care deþine
acest titlu (de la educator pânã la profe-

portamentului imoral al profesorilor.
Vârsta este un factor important, deoarece, în mare, prefecturile preferã cadre
didactice sub 30 de ani. Asta ºi pentru cã
învãþãmântul este un domeniu prestigios, care le oferã tinerilor o carierã
atractivã.

Salarizare decentã
Remunerarea profesorilor este unul dintre motivele pentru care aceastã profesie este bine cotatã. Salariul complet al
unui angajat în învãþãmânt este alcãtuit
din salariul de bazã ºi un bonus anual
echivalent cu cinci salarii lunare. Un
profesor cãsãtorit, care are ºi copii, beneficiazã de un salariu mai mare faþã de
unul necãsãtorit sau fãrã copii. Salariul
iniþial al unui profesor japonez depinde
de diploma acestuia. Diferenþa dintre
salariul unui profesor cu diplomã de
master ºi cel al unuia cu diplomã de bacalaureat este iniþial de 17%, dar spre
sfârºitul carierei aceastã diferenþã se reduce la 3%. De exemplu, un profesor de
23 de ani, necãsãtorit, are un salariu
anual de 2,5-2,9 milioane de yeni
(l5.600 – 18.100 $), în timp ce un profesor de 55 ani, cãsãtorit, primeºte 7,8-8,7
milioane de yeni (48.800 – 54.400 $)
anual. Pentru a asigura pensiile colegilor, profesorii cedeazã 8,87% din salariu,
iar Guvernul ºi administraþia localã vireazã peste 10% din venituri în fonduri-

Scurtã prezentare
Sistemul de învãþãmânt nipon are o
structurã de tip 6-3-3-4 (6 ani ºcoalã elementarã, 3 ani de gimnaziu, 3 ani de liceu ºi 4 de învãþãmânt superior). Obligatorii sunt primii nouã ani, adicã ºcoala elementarã ºi gimnaziul (staþi liniºtiþi:
gimnaziul lor nu seamãnã cu al nostru).
La capitolul „performanþã“, japonezii
au o ratã de aproape 100% în materie
de absolvenþi ai învãþãmântului obligatoriu, lucru care nu-i transformã nicidecum în genii, ci doar în cetãþeni pragmatici. Mai mult, deºi nu este obligatoriu, liceul este frecventat de 96% dintre
cei care finalizeazã ciclul de nouã ani.
Lucrurile se mai schimbã la admiterea
în facultate deoarece numai 46-47%
dintre cei care terminã liceul trec de
examenul de admitere (procent sub
SUA sau Marea Britanie). În aceste
condiþii, deºi în Japonia existã peste 400
de universitãþi publice ºi private, concurenþa este teribilã, mai ales la cele de
prestigiu. Motiv pentru care foarte
mulþi tineri încearcã între 2 ºi 4 ani la

de stat ºi graviteazã în jurul sumei de
600.000 de yeni (6.000 $) pe an. În
cazul universitãþilor private, sumele se
pot dubla. Un procent infim dintre studenþii de la stat beneficiazã de burse sau
de scutirea taxei de studii, iar asta strict
pe principiul performanþei.

Probleme de parcurs
Sistemul de învãþãmânt nipon a fost astfel structurat încât sã producã indivizi
calificaþi pentru producþie de calitate.
Cu toate cã la prima vedere pare un
scop justificat, existã o serie de aspecte
care dau bãtãi de cap celor care conduc
Ministerul Educaþiei de la Tokyo. Unul
dintre efectele negative, perverse în sens

sor universitar). Nu de alta, dar profesorii sunt responsabili cu instruirea
copiilor, educaþia lor moralã, formarea
caracterului ºi inocularea valorilor japoneze fundamentale. Ei sunt deopotrivã preocupaþi de viaþa ºcolarã a elevilor/ studenþilor ºi de cea familialã. Competiþia pentru obþinerea unui post în
învãþãmânt este acerbã. Pentru 38.000
de posturi vacante, scoase anual la concurs, participã 200.000 de persoane.
Concursul este dificil, dar odatã trecut,
profesorul este angajat pe viaþã. Din
acest motiv, prefecturile, adicã angajatorii, sunt foarte atente la selectarea cadrelor. Concedierile sunt extrem de
rare ºi au loc, de obicei, din cauza com-

le de pensii ale profesorilor. Un profesor pensionat beneficiazã de asigurare
medicalã, de o recompensã egalã cu salariul pe doi ani ºi o pensie anualã stabilitã în funcþie de stagiul de muncã. Astfel, un pensionar de 60 de ani, care a
profesat 35 de ani, are o pensie anualã
care constituie 62,5% din compensaþia
sa totalã ºi aproximativ 153.000 $ în momentul pensionãrii. Aºadar, societatea
japonezã este conºtientã de faptul cã investiþia în educaþie este esenþialã.

Perfecþionarea
cadrelor didactice
Aºa cum observam anterior, prin noþiunea de „ºcoalã“ cultura japonezã înþele-

ge nu doar transmiterea de cunoºtinþe,
ci ºi a unui set de valori morale, personale ºi general-umane. Din aceste considerente, soluþionarea problemelor
legate de perfecþionarea cadrelor didactice este legatã strict de dezvoltarea calitãþilor enumerate, ºi nu de rezultatele
academice. Perfecþionarea este obligatorie pentru profesorii ºcolilor publice,
indiferent de stagiul lor de muncã. Atât
perfecþionarea cadrelor didactice, cât ºi
cercetãrile în domeniu se desfãºoarã,
de cele mai multe ori, în instituþiile de
învãþãmânt. Conform directivelor
Ministerului Educaþiei ºi ale consiliilor
locale, profesorilor de la ºcolile publice
li se oferã cursuri de perfecþionare cu o
duratã minimã de 20 de zile pe an, fãrã
a se þine cont de domeniul de activitate,
stagiul de muncã etc.
Perfecþionarea profesorilor japonezi se
realizeazã în cadrul a cinci tipuri de
training:
 training desfãºurat în ºcoala în care
activeazã profesorul respectiv;
 training informal organizat în mod
individual de cadrele didactice prin
constituirea unor grupuri mici de profesori din district care se ocupã, în special,
de cercetãri în domeniu;
 training organizat de centrele de
instruire locale;
 training pentru managerii ºcolari ºi
specialiºtii care oferã consultanþã în
probleme de curriculum, organizat de
Ministerul Educaþiei la Centrul Naþional
de training;
 training cu durata de 2 ani oferit
anual ºi desfãºurat la instituþiile naþionale al cãrui scop este perfecþionarea la
nivel avansat a profesorilor cu realizãri
deosebite (câteva zeci de cadre didactice din întreaga þarã).
La organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de perfecþionare ºi a activitãþilor de
cercetare îºi aduc contribuþia Ministerul
Educaþiei ºi organizaþii ale profesorilor.
Perfecþionarea cadrelor didactice are
loc, de regulã, chiar în ºcoala de funcþionare a profesorului ºi este supravegheatã de shido shuji, pedagogi-metodiºti cu vastã experienþã. Profesorii participã, de asemenea, la diferite întruniri
pentru a discuta planuri de activitate ºi
metode noi de predare, demonstrate ulterior în cadrul unor ore deschise asistate de shido shuji ºi colegi. Centrele locale de instruire susþin perfecþionarea cadrelor didactice, oferind consultanþã ºi
finanþând cercetãri. Fiecare dintre cele
47 de prefecturi ºi 10 dintre cele mai
mari municipii au câte un centru local
de instruire. Pe lângã shido shuji, centrul mai invitã ºi profesori universitari,
judecãtori, manageri de întreprinderi.
O datã la ºase ani, toþi profesorii sunt
obligaþi sã se prezinte la centru pentru o
perioadã de trei zile în vederea familiarizãrii cu informaþia la zi, discutãrii
unor metode noi de predare etc. O altã
metodã de perfecþionare este oferitã de
cele trei instituþii naþionale: Hyogo,
Joetsu ºi Takushima. Acestea selecteazã
profesori experimentaþi care în urma
programului de studii obþin diploma de
magistru.

DOSAR
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Testele Naþionale ºi Bacalaureatul într-o nouã variantã

Subiectele publicate pe Internet
nasc controverse
Pentru prima datã în istoria învãþãmântului românesc, examenele naþionale
(teste naþionale ºi bacalaureat) din
acest an se vor susþine dupã subiecte cunoscute dinainte. Este vorba de faptul
cã la jumãtatea lunii trecute Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii a afiºat pe Internet, la adresa www.edu.ro, câte 100
de variante de subiecte la fiecare disciplinã de examen. Dintre variantele
pregãtite ºi deja cunoscute de elevi, în
dimineaþa fiecãrei zile de examen unul
dintre reprezentanþii Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii va extrage varianta pe care candidaþii vor trebui s-o
rezolve. De asemenea, în ziua respectivã se vor face publice ºi baremurile de
corectare. ªi cum în total este vorba de
peste 12.000 de variante de subiecte
(900 pentru testele naþionale ºi restul
pentru bacalaureat) era normal ºi deloc
suprinzãtor, cum spun profesorii, sã se
strecoare ºi ceva greºeli. Acestea vor trebui corectate pânã la 15 februarie a.c.,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii punând la dispoziþie, pe acelaºi site pe care
au fost publicate subiectele, douã adrese de e-mail la care sã fie trimise eventualele erori. Imediat ce vor fi periate ºi
orice greºealã eliminatã, subiectele se
vor tipãri în broºuri care vor fi distri-

buite gratuit elevilor din anii terminali
– clasa a VIII-a ºi clasa a XII-a. Tipãrirea
ºi distribuirea gratuitã sunt explicate
prin faptul cã se doreºte ca toþi elevii
care se pregãtesc pentru exeman, fie
pentru teste sau bacalaureat, sã aibã
ºanse egale. Mai ales cã, de ce sã nu o
spunem, pe lângã existenþa accesului la
internet, nu este chiar floare la ureche
sã se tipãreascã sute de pagini. Mai trebuie subliniat cã tot în aceastã lunã elevilor li se vor pune la dispoziþie, pe aceeaºi
adresã, ºi rezolvãrile, munca fiindu-le
astfel ºi mai mult uºuratã. În sensul cã
rezolvãrile pe care le-au gãsit singuri
sau cu dascãlii meditatori vor putea fi
verificate cu cele oficiale, date de cãtre
profesorii care au conceput subiectele.

Subiectele la românã,
peste medie
Din analiza subiectelor pentru proba
Limba ºi literatura românã, pentru testele naþionale, se poate concluziona cã
pentru mai toþi puºtii de-a VIII-a vara va
fi ceva mai fierbinte. ªi nu doar pentru
cã aºa anunþã meteorologii ºi încãlzirea
globalã bate la uºã tot mai intens, ci pentru cã mulþi se vor împotmoli, dupã pãrerea profesorilor de specialitate subiectele depãºind, ca dificultate, nivelul

mediu. Ceea ce este foarte adevãrat,
având în vedere cã unul dintre puncte
are ca cerinþã caracterizarea personajului pe un text la prima vedere. ªi cum
textul are aproape o filã, profesorii considerã cã este mult prea mult, cele douã
ore prevãzute de regulament pentru
rezolvarea tuturor subiectelor la fiecare
probã a testelor naþionale fiind prea puþine. Practic, un timp total insuficient
pentru a rezolva toate subiectele cerute.
„Subiectele pentru testare (testele naþionale – n.n.) depãºesc mult nivelul
mediu ºi sunt destul de dificile. Dacã la
bacalaureat sunt ceva mai echilibrate,
sã ceri unui elev care abia a terminat
clasa a VIII-a sã caracterizeze un personaj dintr-un text la prima vedere, ºi vorbim de un tex lung, este categoric prea
mult. Timpul este total insuficient. Trebuie sã recunoaºtem cã ia ceva timp sã
citeºti aproape o paginã de text, s-o înþelegi ºi apoi sã mai faci ºi caracterizare.
Personal, consider cã subiectele sunt
greoaie ºi prin modificãrile apãrute,
mai ales cu aceastã caracterizare pe un
text la prima vedere, sigur cã testele
naþionale vor fi mai dificile ºi mã aºtept
ca rezultatele sã fie mai slabe, implicit
procentul de promovare sã scadã. Culmea este cã o astfel de cerinþã nu apare

la subiectele de bacalaureat, deci la absolvenþii de clasa a XII-a ºi apare la absolvenþii de gimnaziu. Subiectele sunt
greoaie. Dacã pânã acum unul dintre subiecte era o cerere, o scrisoare, acum
este un început de argumentare faþã de
o chestiune. Nu li se cere un asemenea
subiect celor care terminã liceul, darãmite celor de la gimnaziu. Nu vom avea
rezultate mai bune, dimpotrivã“, ne-a
declarat dna profesoarã Luiza Truºcã,
inspector de specilitate la Limba ºi literatura românã.

Cine face de 10,
chiar ºtie de 10
Chiar dacã sunt în general de acord cu
afiºarea subiectelor pe Internet, deci fãcute publice ºi cunoscute tuturor candidaþilor la examenele naþionale, foarte
multi dintre profesori criticã metoda
abordatã. Destui sunt de pãrere cã varianta abordatã nu va duce decât la exacerbarea învãþãrii pe dinafarã, în detrimentul substanþial al creativitãþii individuale.
„La unele discipline chiar nu este o idee
rea. La urma urmelor, subiectele înseamnã un numãr finit de subiecte. La
matematicã, de exemplu, ideea de a produce din memorie rezolvarea subiecte-

lor nu este chiar cea mai bunã variantã,
deºi nu trebuie sã uitãm cã multe formule sunt mai degrabã exerciþii de memorie. Dacã faci 100 de subiecte, nu pot
fi foarte uºoare sau grele. Cert este cã
cine face de nota zece, chiar ºtie de nota
10. Adicã sã nu se ia nota maximã decât
de elevii care chiar meritã ºi sunt capabili de performanþã. Din analiza subiectelor, pentru cã m-am uitat asupra lor,
gradarea este foarte bunã. ªi cine este
de nota cinci are de unde sã obþinã acea
notã de trecere, dacã chiar a fost prezent la ºcoalã, inclusiv la orele de matematicã. ªi cum volumul de muncã a
fost foarte mare, era imposbil sã nu aparã ºi câteva greºeli, pe care le-am sesizat
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. Revenind, nu sunt de acord ca elevii sã
insiste asupra acestor subiecte. Mi se
pare mult mai potrivit sã terminãm materia clasei a XII-a ºi apoi în timpul pe
care-l avem sã ne uitãm ºi pe subiecte ºi
sã-i ajut pe elevi doar acolo unde este
ceva mai complicat“, ne-a declarat dl
profesor Mihail Bãlunã, inspector de
specialitate.
La rândul sãu, dna profesoarã Cristina
Iancu, de asemenea inspector de specialitate la disciplina matematicã, considerã cã publicarea subiectelor pe In-
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Idee bunã,
dar nefolositoare
elevilor

ternet este o mãsurã foarte bunã, total
în regulã:
„Subiectele mi se par foarte bine fãcute.
Gradate, aºa cum trebuie, deci de la copiii de nota 5 la cei de 10, deci care chiar
au performanþã. Oricum, pentru un copil care frecventeazã ºcoala nu ar trebui
sã fie o problemã variantele de subiecte, dintre care unul chiar va fi extras la
varã. Cel care nu va reuºi sã ia nota cinci
înseamnã cã are o mare problemã ºi va
fi un adevãrat semnal de alarmã pentru
pãrinþi. Nu ar trebui sã fie o problemã
pentru obþinerea notei minime.“

Aºa cum spuneam, pãrerile profesorilor
sunt extrem de diverse, destui acceptând cã sistemul plublic privind subiectele nu va avea chiar rezultatele scontate, mai ales dacã ne gândim la originalitate ºi creativitate. ªi, de ce sã nu
admitem, de rezultatele care vor apãrea
în varã va depinde ºi continuarea sau,
dimpotrivã, renunþarea la metoda despre care se crede cã va elimina orice
încercare de fraudã. Evident, este iluzoriu a se crede cã nu vor mai fi încercãri
de fraudã. Dimpotrivã! Mai ales cã
acum, cu cele câte 100 de variante de
subiecte, tentaþia pentru copiat este ºi
mai mare ºi cei care nu se prea omoarã
cu cartea, dar se viseazã cu diploma în
buzunar ar putea sã încerce metode tot
mai inedite de fraudare.
„Ideea este foarte bunã, dar nu ºtiu cât
foloseºte elevilor. Mai degrabã îi va face
sã pedaleze asupra memorãrii ºi cred cã
în final tot sistemul clasic este mai potrivit. Cred cã este mai mare cheltuiala fãcutã, decât ajutorul adus elevilor. Poate
cã era mult mai potrivit ca în loc de simulare, aºa cum se fãcea anii trecuþi, sã
li se fi oferit elevilor, pe Internet, câte
zece variante de subiecte, aºa, sã-ºi facã
o idee. Oricum, fãrã nicio urmã de îndoialã, dacã nu ºtiu fizicã, cele 100 de variante de subiecte care deja sunt publice
tot nu-i ajutã. Aº spune cã este o situaþie
ineditã. Pãrerea mea este cã promovabilitatea va þine foarte mult de supraveghere, adicã în jur de 60% în funcþie de
supraveghere ºi restul de cunoºtinþe.
Dacã profesorii supraveghetori nu vor
fi conºtienþi cã prin exigenþa manifestatã fac un act de dreptate, ºi vor crede
cã fiind indulgenþi îi vor ajuta pe copii,
atunci nimic nu se va schimba. Oricum,
fãrã sã dau rezultate precise, cred cã
promovabilitatea la bacalaureat în varã
va fi în jur de 75-80%, nu mai mult, aºa
cum s-ar crede, pentru cã subiectele s-au
fãcut publice“, este de pãrere dl profesor Emanuel Nichita, inspector de specialitate.

ªanse mai mari pentru
elevii de nota 5
Dacã pentru cei care stãpânesc foarte
bine materia ºi afiºarea subiectelor pe

DOSAR
Internet nu a fost decât o simplã curiozitate, pentru cei care abia obþin notã de
trecere noul sistem introdus de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii poate fi adevãratul rãspuns al promovabilitãþii. Cu
atât mai mult dacã ne referim la discipline care sunt cãutate mai mult doar în
preajma examenelor naþionale.
„Din analiza subiectelor publicate, este
vorba de dificultate medie ºi la teste, ºi
la bacalaureat, în concordanþã cu programa. Nota cinci se poate obþine fãrã
probleme. Mãcar pentru aceºti elevi
este un câºtig publicarea variantelor de
subiecte pe Internet. Cã vor putea sã obþinã nota 5, mai ales cã acum pot vedea
subiectele. La efortul depus ºi numãrul
mare de subiecte, nu se putea sã nu fie
ºi ceva greºeli ºi deja le-am transmis Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. Interesant este cã afiºarea pe Internet a dus
la creºterea intersului pentru geografie.
De exemplu, dacã dupã ce s-a eliminat
sportul ºi mulþi au optat pentru geografie, deºi iniþial nu doreau, chiar dupã ce
educaþia fizicã s-a reintrodus au optat
tot pentru geografie, mai ales dupã ce
au vãzut subiectele. Pe de altã parte, publicarea variantelor de subiecte aduce
ceva bun ºi pentru elevii care erau amatori de note mari. Mã refer la cei din
plaja notelor între 9,20 ºi 10 care acum,
dupã ce au posibilitatea sã vadã subiectele pe Internet, au ºanse mult mai mari
sã obþinã nota maximã. ªi pentru cã a
venit vorba, oricum voi face o analizã
asupra notelor obþinute, deci o comparaþie. Sã vãd dacã chiar au crescut notele obþinute ºi câþi dintre elevii din
tranºa 9,20 – 10 vor obþine nota 10“,
subliniazã dna profesoarã Cãtãlina ªerban, inspector de specialitate la disciplina geografie.

Ce ne dã la bac? –
o temere apusã
Dacã fiecare examen însemna ºi o anumitã teamã ºi emoþie, fiecare fiind nerãbdãtor ºi curios sã vadã în faþa cãror
subiecte se va trezi, afiºarea pe Internet
a tuturor variantelor posibile a eliminat
acea temere fireascã. Practic, s-a dus
orice aºteptare. Nu se va mai întreba
nimeni: „Doamne, oare ce-o sã-mi dea?
O sã pic pe subiect, o sã am ceva noroc?
Ceea ce este foarte adevãrat, anunþarea
pe Internet eliminând orice posibilã
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surprizã, totul fiind cunoscut dinainte.
Cã nu se va ºti decât în ziua respectivã
varianta de subiecte, aceasta este o altã
chestiune. Oricum, nu va mai fi nimic
necunoscut, fiecare având suficient
timp mãcar sã-ºi arunce ochii ºi sã-ºi
facã o idee despre ce se vrea la disciplina respectivã.
„Dacã ne referim la gradul de dificultate, categoric cã atât la teste, cât ºi la bacalaureat discutãm de un nivel mediu
de dificultate. Problema este cã, desi-

„Este foarte bine. Ne-am uitat pe subiecte. Pe unele chiar le-am scos la imprimantã ºi deja am început sã le fac la
meditaþii. Mãcar ºtim la ce sã ne aºteptãm“, ne-a spus G.C., elevã în clasa a XIIa la Colegiul Naþional I.L. Caragiale. La
rândul sãu, M.P., un alt elev de-a XII-a, a
þinut totuºi sã-ºi completeze colega: „Nu
este deloc rãu, dar o sã avem atât de lucru, cã nu ºtiu dacã o sã reuºesc sã trec
peste toate subiectele. Cred cã au exagerat cu câte 100 de variante la fiecare dis-

gur, punerea subiectelor pe Internet are
douã faþete. Îl pregãteºte pe candidat cu
o situaþie, dar nu este o soluþie foarte
bunã pentru cã va fi afectatã exact capacitatea creativã, de gândire a elevilor.
Dacã ne gândim la sistemul american,
evident cã nu vorbim de ceva nou, deci
putem spune cã s-a fãcut ºi ceva bine,
dar ºi ceva rãu deopotrivã. Îl pregãteºte
pe candidat cu stilul de subiecte care-i
pot pica la examen, dar nu este o soluþie
foarte bunã. Cred cã am putea sã-i testãm altfel capacitatea creativã, nu neapãrat prin astfel de subiecte. Îmi este
tare teamã cã dacã ne vom focusa pe astfel de teste, elevii vor ajunge doar sã le
memoreze, deci îºi vor accentua foarte
mult capacitatea reproductivã, creativitatea având indiscutabil de suferit.
Chiar elevii mi-au spus, fãrã sã se
ascundã: «Dom’ profesor, le învãþãm pe
dinafarã». N-am purces la o analizã microscopicã, dar eu personal la istorie nu
am sesizat gereºeli, dar nu este exclus
sã-mi fi scãpat“, ne-a declarat dl profesor Mihai Manea, inspector de specialitate la disciplina istorie.

ciplinã. Puteau sã fie ºi ei mai rezonabili, nu sã ne punã atâtea subiecte pe
cap“.

E foarte bine
Cam acesta a fost rãspunsul aproape
unanim al elevilor din clasele terminale, anume cã este foarte bine sã se
publice subietele pe Internet. În majoritatea cazurilor, viitorii candidaþi ai testelor naþionale ºi bacalaureatului s-au
pronunþat favorabil, deºi unii încep sã
fie disperaþi de volumul impresionant
de muncã. ªi în multe cazuri nu pentru
cã ºi-ar dori chiar ei sã tragã ºi sã rezolve
toate subiectele, cât mai ales datoritã
presiunii pãrinþilor, care îi îndoapã ºi
mai mult cu meditaþii. Practic, mai fiecare pãrinte sperã ca odrasla sã înveþe
toate suubiectele ºi la examen sã ia o
notã cât mai mare.

Textul la prima vedere,
peste puteri
Dinspre colegii lor mai mici, deci cei
care acum sunt în clasa a VIII-a ºi sperã
ca din toamnã sã ajungã liceeni, lucrurile nu mai par atât de simple. Celor
mici li se par extrem de multe cele 100
de variante de subiecte. Iar cele de la
Limba ºi litertura românã i-a speriat pe
foarte mulþi.
„Nici nu avem timp sã le citim cum trebuie, darãmite sã le mai ºi rezolvãm.
Cred cã vor sã nu mai intrãm la liceu,
cã altfel nu ar fi aºa de rãu intenþionaþi. Nici nu ºtiu ce sã mai fac. Nu am
cum sã învãþ atâtea subiecte ºi la
românã unele sunt peste puteri. Degeaba mã împinge mama la meditaþii,
cã nu o sã pot sã le învãþ pe toate“,
ne-a spus C. Dobre, elev în clasa a VIIIa. De pãrerea sa sunt ºi alþi elevi de-a
VIII-a, cãrora le împãrtãºesc opiniile
chiar ºi pãrinþii lor. Mulþi par sã fi intrat deja în crizã de timp ºi destui sunt
sceptici ºi convinºi cã promovabilitatea la testele naþionale va scãdea. O
situaþie exactã asupra realitãþii primelor examene naþionale cu subiecte cunoscute dinainte se va ºti însã abia în
varã. Pânã atunci, majoritatea elevilor
ºi pãrinþilor sunt extrem de neliniºtiþi
ºi testele naþionale ºi bacalaureatul
vor fi aºteptate cu ºi mai mare nerãbdare. Pentru cã existã riscul ca ºi dacã
au învãþat subiectele, stresul extrem
de mare care îi apasã sã-i facã pe mulþi
elevi sã rateze, sã confunde subiecte ºi
rezolvãri ºi, în final, promovarea
testelor sau bacalaureatului sã nu iasã
chiar din prima sesiune.
Mirela Dalais
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Negocierile pentru stabilirea
majorãrii salariale din învãþãmânt
pentru 2007 au arãtat încã o datã
cã jocurile de culise se poartã
încã în România. Pentru cã au
crezut fãrã rezerve în solidaritatea
sindicalã ºi au cãzut în plasa
întinsã de reprezentanþii Guvernului
cu concursul liderilor ce au trãdat
unitatea sindicalã le acordãm luna
aceasta „distincþia Repetentul lunii“
liderilor FEN ºi Federaþiei „Spiru
Haret“.

remiantul

Modul în care premierul Cãlin
Popescu-Tãriceanu ºi ministrul
Finanþelor, Sebastian Vlãdescu, au
reuºit sã pãcãleascã anumiþi lideri
sindicali din educaþie (FSLI, FNS
Alma Mater), în cadrul întâlnirilor de
tainã pe care le-au avut, este de
remarcat ºi bineînþeles de premiat.

S PA R T Ã

O nouã organigramã la MEdC
De ceva timp o mânã de angajaþi din cadrul
MEdC lucreazã la o nouã organigramã a insituþiei. Potrivit unor surse din cadrul ministerului, schimbãrile vor fi destul de mari. Printre
pierzãtori se va numãra, dupã câte am aflat,
actualul director de la Direcþia de Învãþãmânt
Preuniversitar, Liliana Preoteasa, directorul
Ion Ciucã ºi secretarul general adjunct Cristi
Rujan.
Se pare însã cã lista este mai lungã, pe aceasta fiind ºi alþi directori care nu au dat randamentul scontat de actuala conducere a
MEdC. În noua organigramã se pare cã s-a
gãsit un post cãlduþ ºi pentru fostul director
de comunicare Mircea Mureºan, care va face
echipã cu George Ghelmez în cadrul direcþiei
de Investiþii.
O altã noutate o reprezintã arondarea Departamentului pentru Burse la Direcþia de Învãþãmânt Superior care, cel mai probabil, va ges-

tiona ºi fondurile structurale POS DRU. Mai
mult, se pare cã noul director al direcþiei nou
înfiinþate pentru învãþãmântul preuniversitar
va fi Corina Marin, care la ora actualã ocupã
funcþia de director în cadrul Direcþiei Resurse
Umane.
Trebuie spus cã noua organigramã ar fi trebuit
sã aparã deja în Monitorul Oficial, însã din anumite motive aceasta a fost blocatã la Guvern.

Subiecte cu rãspunsuri
cunoscute
Apariþia broºurilor cu subiectele gata rezolvate pentru examenele naþionale a aprins iar
focul care ardea mocnit în Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Potrivit unor surse din interiorul instituþiei, în aceastã afacere ar fi implicate ºi unele persoane din minister ºi din
inspectorate care au gãsit astfel o bunã ºansã
de a-ºi rotunji veniturile. Vom reveni cu noi
informaþii.
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{coala româneascq
te ajutã!

Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista {coala

româneascq îþi oferã ºansa

sã te exprimi, sã arãþi adevãrata faþã
a învãþãmântului românesc.
Scrie-ne pe adresa redacþiei sau la e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro.
Împreunã vom readuce Învãþãmântul
unde îi este locul. Suntem aici ca sã te ajutãm!
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Judeþ/Sector.......................................................
Str.......................................Nr.......Bl........Sc....
Ap............Tel...........................Fax....................
e-mail..................................
*Nr. Reg. Com..................*Cod fiscal....................
*Cont...............................Banca.........................
Doresc un abonament pentru
3 apariþii
.........8 RON
 6 apariþii
........16 RON
 12 apariþii
........32 RON
DATA.......................Semnãtura/ºtampila................


Vã rugãm sã completaþi cu majuscule ºi sã trimiteþi talonul prin fax sau
prin poºtã pe adresa Federaþiei Educaþiei Naþionale, împreunã cu o copie
a documentului de platã. Livrarea abonamentelor se face dupã achitarea
sumei menþionate în contul FEN.

