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EDITORIAL
Déja` vu
Cãtãlin Croitoru

Parcã este un fãcut. De optsprezece ani fiecare
nou mandat la Educaþie începe cu un tumult de
declaraþii „ca la carte“, de bune intenþii ºi de
obiective ale unei „noi“ reforme. Promisiuni frumoase care, de cele mai multe ori, sunt menite
doar sã satisfacã aºteptãrile celor ce servesc sistemul ºi sã „dea bine“ la presã.
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OPINII
Laudã-mã gurã,
cã þi-oi da fripturã!
Dupã ani îndelungi de muncã patrioticã ºi de
diplome de „fruntaº în producþie“ sau „erou al
muncii socialiste“, iatã cã au sosit vremuri mai
„luminate“, în care recunoaºterea meritelor
profesionale se face ºi material, pe lângã hârtia
care hrãneºte mândria, dar nu ºi stomacul celor
în cauzã.
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DOSAR

Cristian Adomniþei:
„Prin descentralizare
se creazã premisele
pentru un nou
sistem de salarizare”
Noul ministru al Educaþiei, Cristian Adomniþei considerã cã este nevoie de descentralizare pentru a creºte
calitatea sistemului de învãþãmânt. Odatã cu aceasta salariile personalului din educaþie vor suferi modificãri.
În opinia demnitarului, descentralizarea va oferi directorului ºansa sã-ºi motiveze altfel
pag. 8
cadrele didactice performante.

Învãþãmântul
superior românesc,
încã lipsit
de performaþã
În timp ce învãþãmântul preuniversitar
românesc realizeazã ceva performanþã, cel
superior are destule lipsuri, studenþii criticându-l de nenumãpag. 14-15
rate ori.

CIFRA LUNII

38.379
38.379 de elevi ºi studenþi vor primi
anul acesta cuponul valoric de 200 de euro
pentru achiziþionarea de computere.

„ªcoala româneascã“ a avut încã o datã dreptate

Descentralizarea învãþãmântului
preuniversitar existã doar pe hârtie
pag. 9
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OFERTÃ specialã pentru membrii FEN
Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“ împreunã cu Federaþia Educaþiei Naþionale
au stabilit în baza unui parteneriat ca toþi copiii membrilor FEN care aleg sã urmeze o facultate din cadrul instituþiei
sã beneficieze de o reducere de 20% din taxa de ºcolarizare.
Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaþi liderilor sindicali teritoriali.
Oferta Universitãþii o puteþi gãsi la site-ul de Internet: www.ucdc.ro

Cãtãlin Croitoru

` vu
Déja

ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII
Lista finalã cu beneficiarii
cuponului de 200 de euro

Parcã este un fãcut.
De optsprezece ani fiecare nou mandat la Educaþie
începe cu un tumult de declaraþii „ca la carte”, de bune
intenþii ºi de obiective ale unei „noi” reforme.
Promisiuni frumoase care, de cele mai multe ori, sunt
menite doar sã satisfacã aºteptãrile celor ce servesc
sistemul ºi sã „dea bine“ la presã.
Apoi, încep sã aparã treptat „nuanþãri” ºi încep sã devinã vizibile obiectivele trasate de partid.
În primul rând declanºarea mecanismelor ºi „motivaþiilor” care sã conducã la epurarea politicã a administraþiei. Inspectorii generali ºi adjuncþii lor din inspectoratele ºcolare sunt trmiºi „la plimbare” dacã au alte
afinitãþi politice decât cele ale ministrului. Ce conteazã cã ei au ocupat postul prin concurs, ce importanþã are cã de abia începuserã sã capete experienþa
necesarã unei activitãþi la standardele necesare ºi
aveau chiar rezultate remarcabile. Directiva politicã
primeazã!
În interesul cui? În nici un caz al unui sistem educaþional performant ºi cu un management de calitate.
Niciodatã managerii numiþi pe criterii politice nu vor
fi cei de care sistemul are nevoie.
Managementul unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt
este o activitate ce trebuie sã fie conceputã ºi abordatã
pe termen mediu ºi lung ºi presupune un grad mai
ridicat de stabilitate, continuitate ºi predictibilitate.
Pânã acum niciunui ministru nu i-a pãsat. La fiecare
schimbare de ministru a urmat un lung ºi interminabil
proces de schimbare a structurilor administrative la
toate nivelurile. Nimic mai dãunãtor pentru funcþionarea sistemului, iar rezultatele din ce în ce mai slabe
ale ºcolii sunt cea mai elocventã dovadã cã aceastã
procedurã este extrem de pãguboasã.
Avem astãzi un ministru tânãr care nu se sfieºte sã se
mândreascã, pe bunã dreptate, cu calitãþile de manager . Din acest punct de vedere ar fi o mare ºansã ca un
manager cu aptitudini deja dovedite sã înþeleagã rapid
cã nu „agitarea sacului cu ºoareci“ este soluþia de eficientizare a sistemului ci, din contrã, stabilizarea administraþiei prin responsabilizare, prin sarcini ºi obiective
clare, cu termene ferme de realizare. Iar pentru cei ce
nu vor face faþã sã urmeze implacabil demiterea fãrã
nici un regret. Dar exclusiv pe motive de competenþã
ºi nu pe criterii de apartenenþã politicã. Ar fi o schimbare de opticã ºi atitudine care ar deschide calea unei
reale reforme centratã pe interesul beneficiarilor sistemului.
Dacã o sã asistãm iarãºi la acelaºi carusel al schimbarii
clientelelor atunci orice speranþã ºi încredere în
promisiunile de reformã vor fi compromise. Îndrãznesc sã sper cã nu va fi aºa.
Succes ºi curaj, domnule ministru!
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Rezultate slabe la teza unicã
Doar 56 la sutã dintre elevii de clasa a
VII-a din întreaga þarã care au susþinut
teza cu subiect unic la matematicã au
reuºit sã obþinã o notã peste cinci, cele
mai multe note, 44%, fiind sub nota de
trecere.
Dintre cei 227.000 de elevi care au susþinut prima tezã cu subiect unic, la matematicã, 44% au obþinut note sub cinci. Situaþia cea mai gravã a fost înregistratã în
judeþul Ilfov, unde doar 40% dintre elevi
au luat note peste 5. La polul opus se aflã
judeþul Teleorman, unde peste 70% dintre elevi au reuºit sã ia note de trecere. În
municipiul Bucureºti, doar 57,35% din-

Elevii ºi studenþii care au depus cereri
pentru acordarea unui ajutor financiar în
valoare de 200 de euro în vederea achiziþionãrii de calculatoare pot consulta lista
finalã a beneficiarilor atât la adresa
http://euro200.edu.ro/, cât ºi pe pagina
web a MECT, http://www.edu.ro/ (Noutãþi). Anul acesta numãrul beneficiarilor
a coincis cu cel al solicitanþilor eligibili.
Mai exact, toate cele 38.379 persoane
care au depus dosare conform Legii
269/2004 vor primi cuponul valoric de
200 de euro pentru achiziþionarea de
computere. Practic, s-a înregistrat un procentaj maxim (100%), în condiþiile în
care în anii precedenþi acesta a fost de
96% în 2006, 53% în 2005, respectiv
20% în 2004. Acest lucru a fost posibil ca
urmare a bugetului alocat în acest an de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (43.440 de lei). Din numãrul total al
beneficiarilor, 37.982 provin din învãþãmântul preuniversitar, diferenþa de 397
fiind reprezentatã de cei din învãþãmântul superior. Primele trei judeþe în ordinea numãrului de cereri depuse ºi implicit aprobate sunt Iaºi – 3.601, Dolj - 3.326
ºi Suceava – 3.295. Configuraþia minimã
obligatorie pentru care se acordã ajutor
financiar este un calculator cu procesor
1,6 GHz, 128 MB RAM, 40 GB hard-disk ºi
software de bazã.

Locurile bugetate
din universitãþi,
împãrþite pe domenii
Cele 57.216 locuri de la buget din învãþãmântul superior vor fi împãrþite pe domenii fundamentale ale educaþiei, iar senatul universitãþii va putea decide câte
locuri acordã fiecãrei facultãþi. Ministrul
Educaþiei, Cristian Adomniþei, a declarat
cã locurile de la buget acordate universitãþilor vor fi împãrþite pe 16 domenii
fundamentale, cu accent pe ºtiinþele
exacte ºi pe cele inginereºti. „Astfel, senatele universitãþilor vor putea alege câte
locuri acordã fiecãrei facultãþi“, a declarat ministrul. „Vom stabili locurile de la
buget pe sãnãtate sau ºtiinþe, iar apoi
aceste locuri vor fi împãrþite pe universitãþi“, a explicat secretarul de stat, Dumitru Miron.

Subiectele orale, pe Internet
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a publicat, la 27 aprilie la
adresa http://www.subiecte2007.edu.ro,
listele cu subiecte ºi instrucþiunile de
realizare a biletelor pentru probele orale
(proba B) ale examenului de Bacalaureat
2007. Tot atunci au fost fãcute publice
instrucþiunile cu privire la criteriile de
apreciere ale rãspunsurilor elevilor ºi a
modului de evaluare a rãspunsurilor candidaþilor. Textele la prima vedere care
vin în completarea modelelor publicate
pentru biletele de examen vor fi transmise centrelor de examen cu maximum
48 de ore înainte de probã.

tre elevi au luat peste 5, din totalul de
13.460 prezenþi la examen. Potrivit
MECT, nota de la tezele unice conteazã
25% din media finalã, deci elevii care au
luat sub 5 nu rãmân corigenþi dacã au
media mai mare la oral. De asemenea,
metodologia Ministerului Educaþiei prevede cã tezele cu subiect unic se pot
susþine o singurã datã ºi nu pot fi contestate. Dupã prima tezã la matematicã din
data de 4 mai, urmeazã, la 10 mai, cea la
limba ºi literatura maternã, iar la 17 mai
cea la limba ºi literatura românã.

Cinci medalii la Balcaniada
de matematicã pentru seniori
Lotul olimpic de matematicã al României
a obþinut 5 medalii (douã de aur ºi trei de
argint) ºi o menþiune, la a XXIV-a ediþie a
Olimpiadei Balcanice de matematicã
pentru seniori, desfãºuratã în perioada
27 aprilie – 2 mai 2007, în Grecia (insula
Rhodos). Cele douã medalii de aur au
fost cucerite de Lucian Þurea (clasa a XI-a,
Colegiul Naþional „Tudor Vianu“ din Bucureºti), care a obþinut ºi punctaj maxim,
ºi Adrian Zahariuc (clasa a XII-a / Colegiul Naþional „Ferdinand l“ din Bacãu). Livia Ilie ºi Mihail Dumitrescu, ambii elvi în
clasa a XI-a la Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti, respectiv Nicolae Paparã (clasa a XI-a / Colegiul Naþional „Gheorghe Lazãr“ din Sibiu) au câºtigat medaliile de bronz. Menþiunea i-a revenit lui Andrei Deneanu (clasa a X-a /
Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti). Lotul României a fost pregãtit
ºi condus de profesorii Radu Gologan ºi
Bogdan Enescu.

adicã 5.747 de ºcoli, pânã în decembrie
2007. Apoi, urmeazã ºcolile subordonate, adicã aproximativ 15.309, însã ministrul Educaþiei nu a putut preciza un
termen pentru aceastã etapã.

Internetul,
o necunoscutã în ºcoli
Doar 2.800 de ºcoli din totalul de 8.547
de unitãþi ºcolare cu personalitate juridicã au conexiune la internet prin cablu.
Potrivit datelor Ministerului Educaþiei,
din totalul de 24.425 de unitãþi de învãþãmânt din România, 5.642 de ºcoli sunt
conectate la internet, dintre care 3.369
prin cablu ºi 2.273 prin legãturã dial-up.
Þinând cont de aceste date, proiectul de
asigurare a accesului unitãþilor de învãþãmânt la internet va fi implementat în
douã etape. În prima etapã vor fi conectate unitãþile cu personalitate juridicã,

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.
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Ministrul Educaþiei
a participat la Consiliul
Naþional al FEN
Federaþia Educaþiei Naþionale l-a avut la 20 aprilie ca invitat,
în cadrul Consiliului Naþional al organizaþiei, pe noul ministru
al Educaþiei, Cristian Adomniþei. În cadrul discuþiilor, ministrul
Adomniþei a prezentat planul sãu pentru perioada imediat
urmãtoare, precum ºi schimbãrile pe care le preconizeazã.
În cadrul întâlnirii, noul ministru a vorbit deschis despre actuala situaþie din
învãþãmânt, dar ºi despre ce doreºte sã
facã în mandatul sãu.
La rândul lui, preºedintele FEN, Cãtãlin
Croitoru, a declarat cã prezenþa domnului Cristian Adomniþei la aceastã
întâlnire este un bun început pentru
stabilirea unui parteneriat real între
sindicate ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (MECT). „În urma
întâlnirii de ieri (n.r. – 19 aprilie a.c.) de
la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului, l-am invitat sã ia parte ºi la
Consiliul Naþional al FEN. Prin prezenþa

lui de astãzi printre noi ne-a arãtat cã
doreºte sã aibã o bunã colaborare cu
sindicatele. Sper cã ceea ce a prezentat
astãzi va deveni realitate ºi cã reforma
Educaþiei va þine cont în primul rând de
calitate, iar salariile personalului din
învãþãmânt vor creºte în funcþie de profesionalism ºi nu în funcþie de pile,
rudenie sau relaþii. Vom fi un partener
activ pentru realizarea unei reforme
profunde care sã asigure un sistem educaþional performant, aºa cum îl meritã
elevii, studenþii ºi profesorii lor“, a precizat Cãtãlin Croitoru.
Virgil Cristea

Pachetul de legi privind învãþãmântul,
trimis în Parlament la 1 septembrie
Atât în cadrul întâlnirii dintre sindicate ºi
reprezentanþii MECT, cât ºi în cadrul Consiliului
Naþional al FEN, ministrul Educaþiei, Cristian
Adomniþei, a declarat cã pânã la 1 septembrie
sperã sã finalizeze pachetul de legi privind
educaþia pentru a fi prezentat Parlamentului.

Acesta a precizat cã pentru ca acest termen sã
fie real este nevoie ºi de ajutorul sindicatelor,
care trebuie sã vinã în ajutorul ministerului.
De asemenea, ministrul a mai spus cã pachetul
de legi nu va þine cont de culoarea politicã a
vreunui partid.
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La Galaþi,

Salarii de miniºtri la CAR AIUPI

nându-i la îndoialã calitãþile de conducãtor (de altfel, fie vorba între noi,
ne-am convins cã-n CAR-ul ãsta ea este
mâna de fier), ne uitãm ca la avioane pe
statul de platã ºi bãgãm de seamã cã
tare-i bine sã fii contabil-ºef! Leafa

pe lege“, mi s-a adresat contabila-ºef a
CAR-ului, care, abia dupã aceea am aflat
cã nu mai ocupã acea funcþie de la 1 mai
2007, fiind pensionarã. Noua contabilãºef, nimeni alta decât operatoarea pe
calculator, a dat ºi ea buzna în biroul directorului, în timp ce dialogam într-un
mod extrem de civilizat ºi, motivând cã
ºi-a auzit numele, vrea un drept la replicã. „Salariile noastre sunt confidenþiale,
n-aveþi dreptul sã le ºtiþi“, s-a rãþoit la
mine proaspãtul vistiernic-ºef al CAR
AIUPI.
De altfel, prin ºcolile ºi liceele gãlãþene a
circulat o scrisoare în care se fãcea comparaþie între CAR AIUPI, la care cotizeazã pe lângã dascãli ºi alte categorii de
bugetari, ºi un alt CAR format exclusiv
pe umerii dascãlilor. În acea rãvaºã se
scoteau în evidenþã pãrþile negative ale
CAR AIUPI, printre care lipsa unui fond
de rezervã, nivelul extrem de scãzut al
profitului net, nivelul extrem de mare al

spun cã în 2006 am avut venituri totale
de 312 milioane de lei. Aºa cã, totul se
rezumã la o scrisoare mincinoasã“, ne-a
precizat Ovidiu Rãdoi. De altfel, domnia
sa a þinut cu tot dinadinsul sã ne prezinte în ciornã un drept la replicã, care va
ajunge în toate ºcolile din Galaþi. Dreptul la replicã seamãnã mai degrabã cu o
serie de întrebãri retorice, ºi nu conþine
rãspunsuri concrete la acuzaþiile care i
se aduc în prima scrisoare. Domnul Rãdoi vrea sã ºtie în ce condiþii a fost constituit CAR SIP, cât din veniturile proprii
plãteºte CAR SIP cãtre Uniunea Judeþeanã a CAR-urilor, la care este afiliat, care
este dobânda realã perceputã de CAR
SIP pentru împrumuturile acordate,
care este ajutorul de deces acordat
membrilor în 2005 ºi 2006. Preºedintele executiv al CAR AIUPI este indignat
ºi de faptul cã SIP minte în legãturã cu
ajutorul de deces acordat în ultimii ani.
Contactat telefonic preºedintele CAR

9,21% pentru cei care vor un împrumut
pentru un an. O altã nedumerire a domnului Rãdoi, cea legatã de fondurile
returnate membrilor din fondul de
deces, a fost lãmuritã de contabila-ºef a
CAR SIP Galaþi, Steliana Florea. „Conform statutului Uniunii Naþionale a
CAR-urilor, fondul de deces nu se returneazã membrilor, el se reporteazã de la
un an la altul, drept pentru care, la sfârºitul lui 2006 aveam în fondul de deces
suma de 400 de milioane de lei vechi“,
spune Steliana Florea. Ovidiu Rãdoi mai
întrebã de ce CAR SIP nu acordã ajutoare de deces ºi soþilor ºi soþiilor membrilor. „Nu le dãm ºi membrilor familiei
pentru cã CAR SIP este o asociaþie care
reprezintã interesele membrilor sãi. Mã
mai întreba domnul Rãdoi de ce nu
facem publice rapoartele financiare. Eu
cred cã domnul Rãdoi este complet dezinformat. Raportul este fãcut public,
anual noi facem bilanþul acestei organi-

pleacã de la un salariu de bazã de 3.630
de lei, la care se adaugã 25% spor de vechime. Vin apoi alte sporuri ºi sporuleþe. 850 de lei noi a primit vistiernicaºef a CAR-ului AIUPI spor de conducere,
1.288 de lei noi spor pentru ore de
noapte (la fel, fie vorba între noi, la ora
15.50 cei trei salariaþi ai CAR-ului rup
uºa de la intrare), 672 de lei spor de
fidelitate, plus alte 2-3 sporuri au dus-o
pe contabila-ºef la frumuºica sumã de
6.440. Aceleaºi sume colosale le vedem
trecute ºi în dreptul operatorului pe calculator ºi casierului: 47 de milioane la
primul ºi tot atâta ºi la cel de-al doilea.
N-am pus la îndoialã nicio secundã corectitudinea acestor salarii. Cel mai probabil ele sunt întocmite dupã legile þãrii,
numai cã la cât de multe probleme s-au
ridicat în mijlocului membrilor acestui
CAR, noi ne întrebãm de moralitatea
acestor salarii. „Domnule ziarist, eu
sunt contabila unei societãþi private.
Ce-mi pasã mie de moralitate! Ce-mi
pasã mie de salariile profesorilor! La noi
totul este un business. Dumneavoastrã
ºtiþi cât de mult muncim noi? Totul este

contribuþiei la fondul social, ajutorul de
deces destul de mic în comparaþie cu cotizaþia pe care oamenii o plãtesc, lipsa
categoricã a dobânzii la fondul social.
Ca sã nu mai spunem cã se fãcea o comparaþie între salariile celor trei angajaþi
ai AIUPI cu lefurile celor doi angajaþi ai
CAR SIP, diferenþa fiind colosalã. Evident cã i-am cerut lãmuriri preºedintelui executiv al CAR AIUPI, în dorinþa de
a mã lãmuri vizavi de veridicitatea celor
scrise în scrisoricã. Aºa cum era de aºteptat, Ovidiu Rãdoi a negat absolut toate însemnãrile care puneau într-o umbrã negativã CAR-ul pe care îl conduce.
„Noi am avut la 31 decembrie 2006 un
fond social de 35 de miliarde de lei
vechi. Pe tot anul 2006, fondul de împrumut s-a ridicat la 50 de miliarde de
lei. Iatã deci cã avem un rulaj foarte
mare. Dobânda la fondul social a existat, ea fost 2,9%, la fel ºi fondul de rezervã, chiar dacã a fost destul de mic – 1020 de milioane de lei vechi.
Cât priveºte profitul net, despre care cei
de la CAR SIP spun cã ar fi fost de doar
290.000 de lei vechi, ei bine, vreau sã vã

SIP a avut o reacþie promptã: „Existã o
vorbã la români: atunci când vrea sã
moarã, ºarpele iese în drum“, a spus ironic Constantin Ciosu, care a þinut sã-i
rãspundã lui Ovidiu Rãdoi. „CAR SIP s-a
înfiinþat în 1997, la cererea membrilor
de sindicat care erau membri ai AIUPI ºi
care se sãturaserã de maniera de lucru a
contabilei-ºef. Avem ºi o hotãrâre judecãtoreascã: 187/1997“, a explicat Constantin Ciosu. El a mai spus cã CAR
SIP s-a afiliat la Uniunea Judeþeanã a
CAR-urilor pentru a beneficia de asistenþã juridicã ºi financiarã, dar ºi pentru
a avea un control financiar periodic asupra activitãþii CAR SIP. „Comisionul pe
care noi îl plãtim cãtre Uniunea Judeþeanã a CAR-urilor diferã de la o lunã la
alta, în funcþie de numãrul de împrumuturi pe care le acordãm. Dar vreau sã vã
spun cã aceºti bani intrã la cheltuieli curente“, a mai spus preºedintele CAR SIP
Galaþi.
Cât priveºte dobânda medie efectivã pe
care CAR SIP Galaþi o acordã la împrumuturi, aceasta este de 8,75% pe an, în
cazul unui împrumut luat pe 3 ani sau

zaþii pe care-l prezentãm ºi Ministerului
de Finanþe. Noi nu afiºãm aceste rapoarte, dar, în spiritul unei transparenþe totale, am pus informaþiile la dispoziþia tuturor celor care le-au cerut“, a
adãugat Constantin Ciosu. Acesta a formulat, la rându-i, o serie de întrebãri, de
la care nu aºteaptã neapãrat un rãspuns, dar care ar putea sã punã pe gânduri membrii CAR AIUPI. „Oare ce organ de conducere a stabilit nivelul salariilor celor care lucreazã pentru CAR
AIUPI? Vã spun eu, au fost stabilite între
cei 4 membri ai conducerii. Oare ce salariu a avut domnul Rãdoi pânã în
2007, dacã contabila-ºef avea 64 de milioane de lei? Oare de ce se cramponeazã atât de funcþia de preºedinte al
CAR AIUPI Galaþi un personaj care s-a
pensionat în urmã cu 15 ani? Cum de a
intrat domnul Rãdoi în posesia unor
spaþii care au aparþinut cândva sindicatelor? Vã spun eu cã nu va rãspunde
niciodatã sincer acest preºedinte al CAR
AIUPI...!“, a concluzionat Constantin
Ciosu.

Deºi au lefuri cu multe zerouri, angajaþii Casei de Ajutor Reciproc
AIUPI din Galaþi stau tare prost la capitolul bun-simþ. Nervoºi cã
salariile lor au fost fãcute publice în condiþii mai mult sau mai puþin
suspecte, contabila-ºef al CAR AIUPI, operatorul pe calculator ºi
casiera au sãrit la jugulara celui care a avut tupeul sã vinã sã-i
întrebe despre moralitatea salariilor. Interesant este faptul cã
aºa-zisa contabilã-ºef, care a fost ºi cea mai efervescentã în
discuþii, avea în buzunar decizia de pensionare de la 1 mai,
aºa cã din punct de vedere legal nu prea mai avea ce cãuta la
serviciu. Poate doar pentru a-i numãra pe cei care intrã ºi ies din
sediul CAR-ului, pentru cã tot este obiºnuitã cu cifrele. În condiþiile
acestei stãri tensionate, membrii CAR-ului sunt tot mai nemulþumiþi
de salariile celor trei ºi cer schimbarea statutului CAR-ului.
Unul dintre cele douã CAR-uri din Galaþi
la care au subscris mai toþi profesorii
este în pragul unui scandal monstru. De
fapt, a fost la începutul lui aprilie, apele
s-au mai liniºtit ºi totul ar fi fost trecut cu
vederea dacã nu ar fi apãrut o intenþie
de puci, persoana vizatã fiind chiar preºedintele executiv al CAR AIUPI (Asociaþia de Întrajutorare Umanitarã a Personalului din Învãþãmânt) Ovidiu Rãdoi.
Totul a pornit de la o listã cu salariile
celor trei angajaþi – contabila-ºef, operatorul pe calculator ºi casierul – scoasã
din mânecã chiar de preºedintele executiv al CAR-ului pentru a mai liniºti spiritele aprinse dupã altã discuþie pe
seama indemnizaþiilor membrilor Consiliului de Administraþie. Simþind miros
de „puci“ Ovidiu Rãdoi a încercat sã
pãteze CV-urile celor care complotau
împotriva sa scoþând la ivealã aceste
salarii astronomice. Cine pregãtea acest
puci? Nu este greu de ghicit – chiar
doamna contabil-ºef, care râvnea, se
pare, nu la o pensie liniºtitã, ci la un fotoliu comod de preºedinte! Apele s-au
mai liniºtit între timp în rândul membrilor staff-ului de conducere, numai cã
au apãrut nemulþumiri în rândul membrilor CAR-ului.
Primii care s-au plâns au fost câþiva educatori ºi învãþãtori de la ªcoala 33 din
Galaþi. Ei spun cã ar trebui sã existe un
fond-tampon din care oamenii sã primeascã banii mai repede. „Dacã vrea
acum un membru sã se retragã din CAR
este programat sã-ºi primeascã banii
înapoi abia peste 6 luni. ªtiu cazuri concrete care oricând pot sã aducã dovezi
în acest sens, evident pãstrându-ºi anonimatul“, ne-a declarat o tânãrã învãþãtoare, care ºi ea, la rându-i, a vrut sã rãmânã în anonimat. Dascãlii de la ªcoala
33, ca de altfel ºi cei de la Grupul ªcolar
Anghel Saligny, ca ºi cei de la Grupul
ªcolar Gheorghe Asachi s-au mai plâns
cã acest CAR este posedat parcã de o
mentalitate mult îmbãtrânitã, o dovadã
clarã fiind faptul cã întreg Consiliul de
Administaþie seamãnã cu „sfatul bãtrânilor“. Au mai fost ºi alte nemulþumiri,
dar cea mai mare pare sã fie nivelul
salariilor celor trei angajaþi ai CAR-ului.
Sã-i luãm pe rând, chiar dacã se vor supãra ºi vor þipa ca din gurã de ºarpe cã
lefurile lor sunt confidenþiale! Aºadar,
contabilul-ºef, o doamnã foarte autoritarã, chiar ºi cu ºeful ei ierarhic, a primit
în februarie 64 de milioane de lei vechi,
sau 6.440 de lei noi. Vorbim de salariul
brut, cã în mânã, doamna contabil-ºef a
primit doar 4.543 de lei noi. Nepu-

CeAReu ªtireanu
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Elena Dumitru vine cu o ofertã europeanã

Sindicatul Educatorilor,
la început de drum
Pe lângã multe schimbãri, apariþii ºi dispariþii
din viaþa economico-socialã s-a mai înfiinþat
un sindicat. Dumitru Elena, preºedintele noii
organizaþii vine cu o ofertã nouã pentru
angajaþii din sistem. Mai precis, doreºte ca din
fondurile organizaþiei sã sprijine cursurile de
formare continuã pentru cadrele didactice.
ªcoala româneascã: Am auzit cã
s-a înfiinþat un nou sindicat pentru
cadrele didactice din învãþãmânt.
Elena Dumitru: Da, aþi auzit bine. În
martie 2007 a luat fiinþã „Sindicatul
educatorilor din învãþãmântul preuniversitar“, afiliat FEN.
ªcoala româneascã: Din
denumirea pe care o aveþi,
înseamnã cã vã adresaþi numai
educatorilor?
Elena Dumitru: Da, se adreaseazã în
special educatorilor, dar aº vrea sã înþelegeþi ce înseamnã în accepþiunea noastrã educatori. Educatorii sunt acele persoane care prin pregãtire ºi vocaþie profesionalã sunt destinaþi sã educe ºi sã
împãrtãºeascã din cunoºtinþele lor celor doritori sã înveþe ºi sã se perfecþioneze în domeniul lor de activitate, deci
acest nou sindicat se adreseazã tuturor
acelor care prin activitatea lor au legãturã cu diferitele forme de învãþãmânt.
Mai doresc sã subliniez cã nu ne adresãm numai educatorilor din Bucureºti,
ci tuturor celor implicaþi în munca de
formare ºi educare, indiferent în ce colþ
al þãrii îºi desfãºoarã activitatea.
ªcoala româneascã: Am crezut cã
fiind denumirea de educatori vã
adresaþi în primul rând celor din
învãþãmântul preºcolar.
Elena Dumitru: Ca sã fim corecþi da,
ne-am gândit în primul rând la educatorii din învãþãmântul preºcolar, mai
ales fiind ºi profesia mea de educatoare. În urma discuþiilor purtate cu
colegii care m-au ajutat sã înfiinþez
acest sindicat ºi în special la sfatul preºedintelui FEN, Cãtãlin Croitoru,
ne-am hotãrât sã lãrgim sfera de cuprindere a organizaþiei prin atragerea
ºi altor educatori.
ªcoala româneascã: Þinând cont
de numãrul mare de organizaþii
asemãnãtoare, numãr relativ mare
existent la aceastã orã, credeþi cã
veþi avea succes?
Elena Dumitru: Nu ºtiu. Însã, pot sã vã
spun cã la mai puþin de la o lunã de înfiinþare avem deja peste 300 de membri
care s-au înscris ºi au plãtit cotizaþiile la
zi. Majoritatea celor care au aderat deja
la sindicatul noastru au fost membrii
altor centrale sindicale din învãþãmânt
ºi au venit alãturi de noi datoritã seriozitãþii de care dãm dovadã ºi a ofertelor
speciale.
ªcoala româneascã:
La ce vã referiþi?
Elena Dumitru: În primul rând avanta-

jul egalitãþii. Pentru noi toþi membri de
sindicat sunt egali în drepturi indiferent
de poziþia ocupatã ºi de funcþia în sindicat, lucru despre care nu putem garanta
cã se întâmplã ºi la alte organizaþii sindicale. Vedeþi, de exemplu, ce se întâmplã
la Spiru Haret. Ne ocupãm continuu de
formarea ºi perfecþionarea membrilor
sindicatului prin organizarea de cursuri
ºi conferinþe. Aceste cursuri ºi conferinþe sunt susþinute împreunã cu societãþi
specializate care organizeazã o serie de
cursuri cu ºi fãrã credite profesionale
pentru toate categoriile de cadre diactice membre ale sindicatului nostru.
Trebuie menþionat cã majoritatea costurilor necesare desfãºurãrii acestei
activitãþi sunt suportate de cãtre sindicat din cotizaþiile membrilor sau prin
sponsorizãri.
ªcoala româneascã: În ce procent
suportaþi aceste costuri?
Elena Dumitru: Depinde de mai mulþi
factori; formatori, costurile deplasãrii,
durata cursurilor ºi multe altele. De
exemplu, la cursul pe care îl organizãm
în iunie pentru cadrele didactice din
învãþãmântul preºcolar noi acoperim
185 de lei de persoanã, ceea ce înseamnã plata cursurilor. ªi ca o noutate, primul curs îl vom organiza în strãinãtate,
respectiv în Grecia.
ªcoala româneascã: În Grecia?
Nu este mai la îndemânã în
România? Este ºi mai aproape,
dar ºi mai ieftin.
Elena Dumitru: Aveþi ºi nu aveþi dreptate. Da, este mai aproape, dar nu ºi mai

ieftin. Dacã luaþi în calcul o locaþie situatã în centrul þãrii, de exemplu Valea
Prahovei, la un hotel de trei stele, serviciile pe care le putem asigura sunt de minimum 150 lei pe zi de persoanã. Dacã la
aceste costuri mai adãugãm ºi sala de
conferinþe, plata unui invitat strãin, care
sã ne împãrtãºeascã din experienþa sa în
domeniul educaþional, plata formatorilor români, cazarea ºi serviciile pe care
trebuie sã le asigurãm pentru aceºtia,
cina festivã cu ocazia terminãrii cursurilor ajungem la un total de 650-700 de
lei. Ei bine, am reuºit sã obþinem preþuri
similare în Grecia, preþuri care includ ºi
transportul. Dacã þinem cont ºi de
schimbul de experienþã pe care îl vom
putea efectua cu aceastã ocazie prin vizitarea unor ºcoli din zona în care avem
organizate cursurile, se pare cã suntem
mult mai câºtigaþi în acest mod. ªi, asta,
dacã nu luãm în considerare ºi faptul cã
pe lângã activitatea didactico-educativã,
putem sã asigurãm ºi un minim de relaxare, acum la sfârºitul anului ºcolar.
ªcoala româneascã: Deci, sã
reþinem cã un participant la
cursurile organizate în afara þãrii
are de plãtit 700 de lei pentru
cazare, masã, transport ºi cursuri.
Elena Dumitru: Da, este adevãrat. Însã, în
cazul în care este membru FEN, preþul
trainingului este de doar 485 de lei. Am
ajuns la acest tarif dupã o consultare cu
reprezentanþii FEN. În urma discuþiilor
am hotãrât ca din costurile totale sã suportãm pe baza sponsorizãrilor primite
ºi a fondurilor proprii contravaloarea
cursurilor ºi a unei pãrþi de servicii.

ªcoala româneascã: Care sunt
avantajele membrilor de la
sindicatul pe care îl conduceþi?
Elena Dumitru: În primul rând vrem
sã venim în întâmpinarea cerinþelor
lor. Am fãcut contracte cu mai multe
firme de turism pentru concediile
membrilor noºtri sindicali. Am reuºit
sã obþinem reduceri pentru aceºtia
între 15 ºi 20% din preþul de vânzare
al biletelor. Asta datoritã faptului cã
noi, conducerea sindicatului, precum
ºi a federaþiei, nu am urmãrit niciun
avantaj de la respectivele firme, nicio
gratuitate sau deplasare, cum am auzit
cã se mai practicã. Toþi suntem egali,
nu? De asemenea, vom deschide un
departament de consultanþã pentru
întocmirea de proiecte cu finanþare
europeanã. Aceastã consultanþã va fi
gratuitã.

ªcoala româneascã: Sindicatul
dumneavoastrã a contribuit cu
ceva la aceastã deplasare?
Elena Dumitru: Da, bineînþeles, am contribuit ºi noi cu ceva, dar þinînd cont cã
timpul pe care l-am avut pentru organizare a fost relativ scurt nu prea am
putut sã facem mare lucru. Însã, în urma negocierilor cu Asociaþia Euroeducaþia s-a reuºit scãderea tarifelor de curs
de la 6.500 de lei de persoanã la 2.900
de lei. Aº vrea sã subliniez cã aceste
sume au fost obþinute numai pentru
membrii noºtri de sindicat, preþurile
negociate fiind valabile pentru cursuri
pentru toatã perioada anului ºcolar
2007. Trebuie sã menþionez cã în acelaºi
cadru am þinut ºi o conferinþã cu tema
„Descentralizarea Învãþãmântului“, unde participanþii ºi-au prezentat referatele cu pãrerile proprii.

ªcoala româneascã: Revenind la
cursuri. Puteþi sã ne spuneþi dacã
aþi organizat un astfel de training
deja?
Elena Dumitru: Primul curs cu tema
„Managementul Educaþional“ de 30 de
credite a avut deja loc în Italia, urmând
ca în cel mai scurt timp sã se susþinã
examenul de absolvire în Bucureºti.
Acest curs a fost organizat împreunã cu
Asociaþia Euroeducaþia ºi Ministerul
Muncii. În cadrul deplasãrii, am îmbinat utilul cu plãcutul. Astfel, pe lângã
cursurile propriu-zise, am reuºit ca pe
parcursul unei perioade de numai 7
zile sã vedem oraºele Roma, Milano,
Florenþa, Pisa, San Marino, Verona,
Viena ºi Budapesta.

ªcoala româneascã: Ce cursuri mai
aveþi pregãtite pentru viitorul
apropiat?
Elena Dumitru: Avem prins în bugetul
nostru de activitate sume importante
pentru pregãtirea profesionalã a membrilor noºtri. De asemenea, vrem sa
încheiem parteneriate educaþionale cu
unitãþile ºcolare din alte þãri. Ne-am gândit cã decât sã dãm diferite pachete de
sãrbãtori mai bine creºtem gradul de
pregãtire profesionalã a membrilor
noºtri. Astfel, prin intermediul pregãtirii profesionale continue, vom putea
determina Ministerul Educaþiei sã dea
creºteri salariale ºi indemnizaþii de grad
pentru niºte oameni mai bine pregãtiþi.
Interviu de Virgil Cristea
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Replica profesorului de matematicã
la Manualul Asigurãrii Calitãþii
Deteriorarea învãþãmântului românesc* la toate nivelurile (datoratã deteriorarii programelor ºcolare) este un fapt
dovedit de toate statisticile, testele PISA
ducându-l pe cel preuniversitar pe locul
34 în Europa, iar în ceea ce priveºte învãþãmântul universitar ne este greu sã
acceptãm cã nici o universitate din România nu este clasificatã în primele 500
din lume. Pentru îndreptarea lucrurilor
a fost dat publicitãþii Manualul Calitãþii
în învãþãmânt, care propune cadrul asigurãrii calitãþii ºi cel de autorizare a furnizorilor de educaþie ºi formare profesionalã (EPF).
De la început facem precizarea cã nu dorim sã contrazicem acest manual, elaborat, bãnuim, de Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei, care institut, în fond, este un
prestator de servicii ce-ºi desfãºoarã activitatea pe baza unor contracte încheiate cu cei interesaþi de serviciile sale.
Mai mult, credem cã în manual existã
destule îndrumãri ce pot duce la creºterea calitãþii ºi eficienþei actului didactic, dar cu o condiþie primordialã: aceastã calitate sã se regãseascã în planurile
de învãþãmânt ºi programele ºcolare
elaborate de comisia de specialitate a
MEC. Atât timp cât planurile de învãþãmânt sunt demolatoare pentru elevi
(între 17 ºi 21 discipline), iar programele ºcolare n-au o viziune unitarã, forma-

tivã ºi interdisciplinarã asupra conþinutului învãþãrii, manualul în cauzã este
foarte puþin utilizabil.
Referindu-ne la matematicã, considerãm cã programa acestei discipline trebuie sã plece de la tradiþiile învãþãmântului matematic românesc, de la faptul
cã „matematica trebuie sã capete importanþa rolului pe care îl are ºtiinþa modernã“ (acad. Gh. Mihoc) ºi în acest scop
trebuie sã creascã numarul de ore la
aceastã specialiltate deoarece aplicaþiile
metodelor matematice în toate domeniile de activitate devin din zi în zi mai importante.
(Este suficient sã comparãm programa
pentru clasa a VII-a (a XI-a) din 1937 cu
cea de astãzi ºi vom afla cu stupoare cã
se fãcea tot ce este astãzi în programa
de matematicã M1 plus un capitol de
mecanicã).
Scãderea numãrului de ore prin reducerea materiei a condus la transformarea
matematicii ºcolare din ceva legat indusolubil de ideea de demonstraþie în ceva
ce evitã demonstraþia, deci transformarea matematicii în ceva ce nu mai este
matematicã.
Mai mult, pentru cã profesorii predau
strict programa, iar programa este
proastã, devin profesori slab pregãtiþi,
adicã apare un fenomen de involuþie a
învãþãmântului. Acest lucru se vede ºi

din tot ce s-a întâmplat cu fostele examene de treaptã, care s-au înlocuit, treptattreptat, cu probe din ce în ce mai uºoare, renunþându-se apoi la ele, când s-a
constatat cã aceste probe duc la rezultate cu atât mai proaste cu cât sunt mai
uºoare. Or, dacã rezultatele sunt slabe
dupã ce s-a operat o reducere de programã, nu era firesc sã se punã la loc ce s-a
luat decât sã fie redusã ºi mai mult?!
În loc de acest firesc, ministerul de
resort a suprimat concursul de admitere în liceu ºi l-a transformat în examen de capacitate ºi apoi în testare
naþionalã, examen pentru care nivelul
cunoºtinþelor poate fi coborât oricât
de jos.
Aºa cum este conceputã astazi, programa ºcolarã conduce la o educaþie matematicã defectuoasã încât putem ajunge
(dacã nu cumva am ajuns!) la ceea ce se
numeºte „analfabetism matematic“
(acad. S. Marcus). Tot mai mulþi elevi
urãsc matematica sau vãd în ea o activitate plictisitoare ºi – mai mult – matematica devine o formã de torturã pentru mulþi elevi, iar cei care simpatizeazã
matematica rãmân cu reflexul aplicãrii
unor formule sau algoritmi, adicã o matematicã de rutinã.
De asemenea, programa de matematicã
trebuie sa porneascã ºi de la realitatea
cã aceastã ºtiinþã este necesarã în formarea intelectualã a tinerilor, deci este
nevoie de matematicã adevaratã, care
sã includã înþelegerea naturii gândirii
matematice, relaþia acestei gândiri cu
ºtiinþele naturii ºi societãþii, înþelegerea
dintre componenta naturalã ºi cea artificialã a limbajului matematic, afinitatea matematicii cu arta (mai ales poezia
ºi muzica), filosofia etc. (deci interdisciplinaritate!).
Totodatã, programa ºcolarã trebuie sã
aibã în vedere ºi faptul cã, pentru a deveni atrãgãtoare, matematica trebuie
sã ofere ºi o recompensã intelectualã
ºi pentru aceasta, spunem noi, trebuie
sã porneascã de la intuiþie ºi jocuri ºi
sã continue cu fundamentarea noþiunilor în sensul dezvoltãrii fireºti a
matematicii, deci este nevoie de o programã unitarã pentru toþi anii de
ºcoalã.
În concluzie, datoritã importanþei pe
care o are matematica în ºtiintele naturii ºi societãþii, neglijarea ei poate aduce
prejudicii tuturor cunoºtinþelor, fiindcã
cine o ignorã nu poate cunoaºte celelalte ºtiinþe. (Mai grav este faptul cã cei
care sunt astfel ignoranþi nu iºi dau
seama de propria lor ignoranþã). De
aceea, o nouã programã unitarã de matematicã, care sã duca la un învãþãmânt
matematic formativ ºi interdisciplinar,
trebuie adusã urgent în dezbaterea
opiniei publice.
Academia Românã, Institutul de Matematicã al Academiei, Facultãþile de Matematicã trebuie sã se implice în mod
obligatoriu în elaborarea noii programe, care, tot în mod obligatoriu, trebuie
supusã mai întâi dezbaterii opiniei publice.
Ion Otãrãºanu

*

Ne referim la învãþãmântul de masã pentru cã vârfurile au fost ºi vor fi întotdeauna ºi nu neapãrat olimpici.
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DREPTURILE
PROFESORILOR

Laudã-mã gurã,
cã þi-oi da fripturã!
Dupã ani îndelungi de muncã patrioticã
ºi de diplome de „fruntaº în producþie“
sau „erou al muncii socialiste“, iatã cã
au sosit vremuri mai „luminate“, în care
recunoaºterea meritelor profesionale
se face ºi material, pe lângã hârtia care
hrãneºte mândria, dar nu ºi stomacul
celor în cauzã. Onor Ministerul a pus la
punct un sistem de recompense, care
stipuleazã ºi „renumerãri dupã buget“
(sic!), care, dacã nu curg, picã ºi tot mai
astâmpãrã setea de „glorie“ a profesorimii române: primele din fondul de 2%,
salariile ºi gradaþiile de merit ºi diplomele Gh. Lazãr.
Mare bucurie pe adevãraþii truditori
când au auzit de înfiinþarea acestora!
Umilii profesori modeºti, ce-ºi fac datoria conºtiincios ºi-au zis cã în sfârºit le
vor fi recunoscute meritele ºi cã cineva
le va recompensa aºa cum se cuvine,
chiar dacã ei „nu fac valuri“ ºi nu se bat
cu pumnul în piept, cãci nu le stã în fire
ºi nici n-au timpul necesar, deoarece
muncesc. S-au înºelat amarnic. S-a declanºat o adevãratã epopee ºi cine a strigat mai tare, acela ºi-a umplut traista.
Mai întâi cã nu trebuie sã aºtepþi sã fii
premiat: curat ca în Caragiale, tu trebuie
sã fii cel care se „înfige“ la „caºcaval“ ºi
sã candidezi la premiul mult-râvnit. Nu
te propun conducerea ºcolii, colegii, elevii sau pãrinþii acestora, adicã cei care
ºtiu ºi simt pe propria piele cât de bine
îþi faci treaba, ci tu însuþi. Nivelul premiului la care aspiri depinde de nivelul
„self-esteem“-ului (adicã al bunei impresii pe care o ai despre propria persoanã
în termeni europeni) ºi de cantitatea de
tupeu cu care te-a înzestrat natura. Conducerea ºi colegii doar îþi dau o recomandare sau o aprobare pe care, dacã
eºti mai înfipt þi-o negociezi ºi care de
multe ori e semnatã din jenã sau din
„colegialitate“ prost-înþeleasã, cã doar
oameni suntem ºi fiecare are necazurile
lui pe-acasã, nu?
Etapa urmãtoare este alcãtuirea dosarului, adicã în traducere strânsul hârtiilor. Dacã ai fost prevãzãtor ºi þi-ai fixat
din timp obiectivul, ai ce pune la dosar.
Dacã ai pierdut timpul cu munca pe bune, atunci te bazezi pe noroc – dacã þi se
mai elibereazã hârtiile post-factum,
dacã existã prin ºcoalã cópii, dacã elevii
mai au diplomele etc. ªi în timp ce tu te
zbaþi, colegul tãu prevãzãtor, care a fost
la toate acþiunile, seminariile ºi activitãþile, ba învoindu-se de la ºcoalã, ba rugându-i pe ceilalþi colegi sã-i þinã locul,

pândind cu perseverenþã metodiºtii ºi
inspectorii pentru o semnãturã, vine surâzãtor cu ele puse frumos teanc, lãudându-se cu grosimea lui (20 de cm de
hârtii!).
Dacã încã n-ai cedat psihic ºi încã mai ai
timp, lãsând deoparte teste, teze, portofolii de corectat ºi renunþând la câteva
pregãtiri pentru olimpiade ºi concursuri, urmeazã ordonarea în funcþie de
criterii, ºtampilarea, semnarea, numerotarea ºi alte exerciþii intelectuale folositoare procesului instructiv-educativ.
Pasul cel mai dificil e redactarea raportului de autoevaluare. Dacã te-a fericit
sfântul cu o fire mai modestã sau dacã ai
bun-simþ prea mult eºti mort! Chiar am
constatat cu aceastã ocazie cã de pe piaþa de carte din România lipsesc lucrãri
esenþiale. Existã tot felul de cãrþi despre
redactarea unui CV „beton“, despre replicile pe care trebuie sã le înveþi pe dinafarã pentru a „fraieri“ un angajator,
dar nu ºi metode de a ne lãuda în funcþie de diferite criterii impuse de cel care
premiazã.
Aprecierea se face dupã niºte grile impozante ºi stufoase, care „mãnâncã“
nervii ºi timpul unei bune pãrþi din funcþionãrimea din inspectorate ºi din minister ºi care în final reflectã prea puþin
din competenþa profesionalã ºi mai ales
din caracterul ºi munca realã a candidatului. Rezultatul este cã prea puþini
oameni din cei care ar merita într-adevãr aceste distincþii le primesc, iar sentimentul de frustrare se acutizeazã, tãind
ºi mai mult din elanul ºi aºa subþiat de a
face treabã „pe bune“.
Nimeni n-a avut vreodatã curiozitatea
de a vedea:
 Ce rezultate ar avea clasele profesorilor care au olimpici la niºte teste curente, oare media clasei n-ar indica
adevãrata valoare? De multe ori existã situaþii în care profesorul lucreazã
preferenþial cu cei dotaþi ºi capabili sã
câºtige concursuri în detrimentul învãþãmântului „de masã“, doar în
ideea cã acele diplome „aduc puncte“.
Oare un test neanunþat din materia
curentã dat întregii clase ar da o imagine mai apropiatã de realitate?
 Cât din timpul în care ar fi trebuit sã
fie la ore iese în total, dacã se însumeazã sesiunile, cursurile de perfecþionare, seminariile ºi activitãþile
metodice, plecãrile în deplasãri „de
serviciu“ ale unui profesor cu punctaj
mare? E oare acelaºi lucru dacã o

clasã face aproape o jumãtate din timpul orelor cu alþi profesori (cu aceeaºi
pregãtire, dar cu ideea cã stau doar
pentru o zi sau o sãptãmânã în locul
unui coleg) sau dacã lucreazã cu acelaºi profesor? Existã într-adevãr continuitate sau performanþã?
 Câte dintre lucrãrile prezentate la seminarii, sesiuni de comunicare ºi
altele sunt într-adevãr produse originale ºi valoroase?
 Câte dintre celebrele „credite“ de perfecþionare se reflectã realmente în
actul de predare sau în relaþiile cu elevii?
ªi întrebãrile ar putea curge la nesfârºit...
Multe dintre acestea ar putea fi evitate,
dacã ar exista un minim respect al superiorilor din inspectorate ºi minister la
adresa conducerilor ºcolii, care ar fi
mult mai în mãsurã sã propunã ºi sã
promoveze oameni de care au într-adevãr nevoie ºi care contribuie la prestigiul
instituþiei (inclusiv cazul unui profesor
care reuºeºte sã stãpâneascã o clasã de
„copii de cartier“ ºi sã-i facã sã stea la ore
cu plãcere, împiedicând abandonul
ºcolar ºi sã mai ºi înveþe!) ºi dacã ar exista
respect al acestor superiori la adresa
domniilor lor însele, care fac inspecþii,
asistenþe, organizeazã activitãþi º.cl.
Autopropunerea deformeazã ºi „mânjeºte“ cu noroiul îngâmfãrii tot acest sistem de recompense, care a plecat din
intenþii lãudabile.
Pânã la noi ordine, mai exersez la capitolul tupeu ºi îngâmfare! Poate-mi iese!
Corina Dumitru

PS: Prezentul articol nu constituie refularea unei persoane respinse la aceste
distincþii, ci amãrãciunea unei persoane
care s-a vãzut pusã în situaþia de a-ºi
„trâmbiþa“ rezultatele, deºi caracterul
nu o ajutã, ºi care a vãzut mulþi dintre
colegii valoroºi respinºi sau acceptaþi cu
punctaje modeste faþã de „vânãtorii de
hârtii“, al cãror dezastru la clasã îl cunosc doar pãrinþii, elevii ºi colegii.

„Ai dreptul sã taci. Orice cuvânt pe care-l rosteºti poate fi folosit
împotriva ta…“
Vã sunã cunoscut? Printr-o deducþie logicã…
profesor-infractor.
Stimaþi tineri colegi sau aspiranþi la acest statut, ... fugiiiþi!
Fugiþi cât mai aveþi vreme, nu aºteptaþi sã vã umpleþi capetele cu
„ghiocei“. Mergeþi acolo unde meseria este brãþarã
de aur ºi nu cãtuºe.
Pe lângã faptul cã fostul MEdC ºi actualul Minister
al Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului ne hrãneºte cu „mei“,
eminenþele bleu-vert de la conducerea acestui vitregit
minister vor inventa cât de curând ºi brãþãri pentru picioare.
Deocamdatã suntem „legaþi“ doar de mâini, dar va sosi ºi ziua
aceea în care ne vom dori sã ne refugiem în cãsuþe de paiantã
ºi sã cultivãm pãtlãgele.
Când elevii vor umbla cu mitraliere pe coridoarele ºcolii, aceia
dintre noi care vor dori sã trãiascã, vor fi nevoiþi sã le cumpere
þigãri ºi bãuturã, sã le facã temele, sã le organizeze spectacole
de divertisment ºi orgã de lumini în clase.
Cruci de lemn vor strãjui la cãpatâiul eroilor protestatari, care vor
avea îndrãzneala sã deschidã un manual sau sã strige
catalogul. Fereascã Dumnezeu sã punã mâna careva pe cretã
sau sã spunã „Deschideþi caietele!“
Elevii au toate drepturile. Chiar ºi citatul din Biblie „bãtaia e ruptã
din Rai“ funcþioneazã tot în favoarea lor. Ei au înþeles mesajul
exact ºi-l pun în practicã. Din foarte multã dragoste pentru
dascãlii lor, îi bat bine, îi ceartã, îi înjurã, le zgârie maºinile, le
sparg ferestrele, le tocesc nervii ºi le anihileazã dorinþa de viaþã.
Pe vremea când noi eram elevi, profesorii noºtri erau niºte
comuniºti ordinari. Ne puneau pe coji de nucã, ne trãgeau de
urechi ºi ne dãdeau castane în cap. De la atâtea traume ni se
trage! Ne-am tâmpit complet ºi am intrat în învãþãmânt. Am
învãþat ca niºte proºti la toate materiile ºi uite, azi, am ajuns de
râsul lumii.
Ne e capul doldora de cunoºtinþe inutile, nu ºtim sã facem nimic
altceva, nici mãcar sã scuipãm la þintã sau sã ne dãm pantalonii
jos în curtea ºcolii. Nouã ne trebuie psiholog, nu lor!
Noi ar trebui sã fim exmatriculaþi, nu ei!
De fapt, este în curs un proces de exterminare, dar nu toþi suntem
conºtienþi de asta.
„Vreþi salarii mai mari? Cu cât? Cu 50%? Foarte bine!
Vã dau! Adicã, vã dau afarã pe 50% din voi ca sã
le rãmânã celorlalþi mai mult. Mai mult cu cât? Cu 50 %?
Ce glumã bunã! Ajunge 10-12 %! Cu restul îmi cumpãr
încã un scaun de minstru în 2009. Oi fi eu numit politic
sau ciubãr, dar nu sunt ciur. Am degetele sudate,
nu se scurge nimic printre ele! ªi cum sunt prevãzut cu multe
doage, e normal sã fiu într-una dintre ele!“
Vorba cântecului:
Foaie verde ºi-un dudãu
(mãi)
Eu mã port ca un dulãu
De cumva nu vã convine,
Emigraþi în þãri strãine!
Dacã faþa mea nu place
Ghinion! Alta n’oi face!
Iar daca v-am supãrat,
Nu uitaþi cã-s agramat.
Frunzuliþã de mohor
Vã plãcea mai mult Maior?
Floricicã roz ca fraga
Îl iubeaþi mai mult pe Marga?
Sau pe Mowgli-Atanasiu

Care ºi-a schimbat saºiul?
Vã e dor de Andronache?
Mergeþi în Piaþa Matache!
Frunzuliþã „Fraþi Pãtaþi“
Voi pe noi ne meritaþi!
Foaie verde ºi-o sipicã (mãi)
La coteþ ºi gura micã!
Frunzã verde pãpãdie
Noroc în telepatie
Don’Hârdãu s-a „penelit“
Adomniþei a sosit
Sã îi dãm ºi lui rãgaz
Sã vedem...
Face vreun praz?

Morala: Cine vrea sã se sinucidã, sã se facã profesor!
P.S. Stimaþi colegi, nu uitaþi! Ultimul închide uºa!
Semneazã: un profesor

INTERVIU
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Ministrul Educaþiei spune cã este nevoie implicare la toate nivelurile pentru ca
învãþãmântul sã performeze

Cristian Adomniþei: „Prin descentralizare
se creazã premisele
pentru un nou sistem de salarizare”
Noul ministru al Educaþiei, Cristian Adomniþei, a început
sã ia contact cu sistemul. Chiar dacã nu vine de la catedrã,
ministrul Adomniþei pare cã ºtie ce trebuie fãcut în sistem.
Cel puþin la prima vedere. Acesta vede ca singurã ieºire
din situaþia actualã aplicarea descentralizãrii ºi apariþia unei
competiþii între ºcoli. (Dragoº Constantin Neacºu)
ªcoala româneascã: De la ºef de
ºantier la ministru Educaþiei.
Un pas destul de mare pentru
vârsta pe care o aveþi. Puteþi sã
demontaþi acest mit potrivit cãruia
un ministru al Educaþiei trebuie sã
facã parte din sistem ºi cã
dumneavoastrã nu aþi fi omul
potrivit pentru acest post?
Cristian Adomniþei: Nici nu îmi propun
sã-l demontez. Sã ajungi la 30 de ani ºef
pe un ºantier cu investiþii de sute de mii
de euro sau milioane este o performanþã cu care mã mândresc, nu pe care
vreau sã o ascund. Este performanþa în
linia mea de activitate ºi aici când vin la
minister nu vin sã predau la tablã angajaþilor sau profesorilor. Vin ca sã fac
management ºi sã aduc rezultate eficiente. Sã am un rezultat concret dupã
un anumit interval de timp, nu doar
strategii, politici ºi imagine, dar fond
concret.

tegii care sunt condamnate sã rãmânã pe
hârtie ºi sã cârpim prezentul de fiecare
datã. Am spus trei coordonate clare:
pachetul de legi care va fi fãcut în colaborare cu partenerii sociali care va fi

ªcoala româneascã: Fiecare
ministru a venit cu ideea proprie
despre învãþãmântul românesc.
Dumneavoastrã ce propuneþi?
Cristian Adomniþei: Eu vin cu eficienþã ºi
cu pragmatism. Nu vin cu poveºti ºi stra-

transpartinic, nu ester doar liberal, toate
partidele trebuie sã fie de acord cu el
pentru cã priveºte învãþãmântul românesc indiferent de ce culoare politicã este
el, dupã aceea investiþia în infrastructura
ºcolarã, programul de camupusuri ºi nu

în ultimul rând investiþia în resursa
umanã. Sã dea Dumnezeu sã reuºesc sã
le fac pe acestea anul acestea. Aº putea sã
umplu ºi eu trei pagini cu obiective, care
însã sã rãmânã la acest stadiu.
ªcoala româneascã: Ce aþi fãcut
pânã acum pentru învãþãmânt
ca ºi deputat?
Cristian Adomniþei: Am fost membru al
comisiei de Educaþie, am contribuit alãturi de colegii mei la tot ce s-a întâmplat
în învãþãmânt în ultimii 2 ani ºi jumãtate.

„Eu vin cu eficienþã ºi cu
pragmatism. Nu vin cu
poveºti ºi strategii care sunt
condamnate sã rãmânã pe
hârtie ºi sã cârpim prezentul
de fiecare datã.“
Nu pot sã spun mai mult, dar nici mai
puþin.
ªcoala româneascã: În pachetul
legislativ nu apare ºi un proiect de
lege privind salarizarea

personalului din învãþãmânt.
Nu ar trebui introdus?
Cristian Adomniþei: Iniþiativa Guvernului a fost de a face o lege care sã prevadã
toatã salarizarea personalului bugetar,
nu numai a angajaþilor din învãþãmânt.
Acolo s-au blocat lucrurile din cauzã cã
nu se înþelegeau cei din diferitele ramuri. Nu mi-am propus sã am o asemenea iniþiativã. Vom putea obþine mai
multe prin apariþia noului statut al personalului din învãþãmânt.
ªcoala româneascã: Ce se
întâmplã cu HG pentru aprobarea
normelor metodologice la legea
privind ajutorul de 100 de euro
pentru profesori?
Cristian Adomniþei: Era o disputã
între ce îºi doreau sindicatele ºi ce era
în lege privind acordarea acestui ajutor ºi pentru cumpãrarea revistelor pe
lângã cãrþi ºi materiale pe suport electronic. Dupã ce a fost eliminatã aceastã prevedere pot sã vã spun cã normele vor apãrea în perioada urmãtoare. Toþi banii sunt prinºi în buget,
deci se va rezolva.
ªcoala româneascã: Un termen?
Cristian Adomniþei: Nu pot sã vã spun
acum. Nu vreau sã mã hazardez, însã vã
asigur cã se va realiza. Sigur în 2007.
ªcoala româneascã: Cine va fi
numit în funcþia de secretar
de stat pentru învþãmântul
preuniversitar?

Criatian Adomniþei: Acesta este atributul premierului. Nu pot sã iau eu decizia
în locul dumnealui, însã sper ca aceastã
numire sã se realizeze cât mai repede,
pentru cã vine perioada examenelor.

Concurenþã
între ºcoli
ªcoala româneascã:
Va mai exista titularizarea
în învãþãmânt?
Cristian Adomniþei: Este un domeniu
foarte sensibil. Sindicatele doresc titularizarea în sistem, iar ministerul doreºte titularizarea pe post în ºcoala
respectivã. Cu siguranþã vom gãsi o
soluþie la mijloc.
ªcoala româneascã: Directorul
de unitate va putea sã acorde
salarii diferite în funcþie de
performanþã?
Cristian Adomniþei: Asta este ceea ce
îmi doresc. Asta însemnã principiul de
bazã în descentralizare. Directorul sã
poatã sã spunã ce face cu resursa financiarã a ºcolii, cã o investeºte în salarii, cã o investeºte în mod egal atât
în achiziþii, cât ºi în salarii. Dacã termenii descentralizãrii se vor aplica, ºi
sper cã se vor aplica, ºcolile cu management bun în timp vor acapara ºcolile cu management prost. Eu nu
plãtesc profesori, eu plãtesc serviciul
„educaþie cât mai bunã“. ªcolile care
vor presta acest serviciu cât mai bine
vor ajunge sã „cumpere“ serviciile
care vor presta servicii mai puþin
bune ºi le vor exporta acestora managementul ºi know-how ºi evident pedagogie mai bunã.
ªcoala româneascã: Sã înþelegem
cã va dispãrea sistemul actual de
salarizare?
Cristian Adomniþei: Prin descentralizare se creazã premisele pentru un
nou sistem de salarizare. Mi se pare
normal ca în ºcolile care au performanþe ºi oferã calitate profesorii sã
aibã salarii mai mari decât cei din unitãþile de învãþãmânt mai slabe.
ªcoala româneascã: Ce aveþi
sã le transmiteþi oamenilor din
sistem?
Cristian Adomniþei: Sã ºtie cã au un
ministru care este prietenul lor, dar cã
împreunã trebuie sã lucrãm pentru ca
sã oferim o cât mai bunã educaþie pentru copii. Eu sã vin cu resursa iar ei trebuie sã vinã cu implicare ºi devotament ºi, unde apar probleme cu colegii lor, sã încerce ºi ei sã ia mãsuri. Marea masã a angajaþilor din sistem îºi
fac treaba. Nu trebuie sã sufere toþi
pentru cei care nu îºi fac treaba.

NOUTÃÞI
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„ªcoala româneascã“ a avut încã o datã dreptate

Descentralizarea învãþãmântului
preuniversitar existã doar pe hârtie
Ceea ce „ªcoala
româneascã“ a avertizat de
mai multe ori cu privire la
pilotarea descentralizãrii în
învãþãmânt a fost adevãrat.
Noul ministru al Educaþiei,
Cristian Adomniþei, a
recunoscut cã în privinþa
descentralizãrii nu s-a fãcut
nimic concret. Tot ce s-a
realizat pânã în acest
moment au fost doar vorbele
aruncate în vânt.
Despre descentralizarea în învãþãmânt,
în special în latura ei financiarã ºi administrativã, se vorbeºte din 1993. În învãþãmântul preuniversitar acest proces a
fost declanºat în 1999 de ministrul Andrei Marga cu un dinamism care a speriat mulþi conservatori din învãþãmânt,
dar care a fost îmbrãþiºat de directorii
de ºcoli, cadrele didactice mai puþin
legate de sistemul centralizat de organizare ºi conducere a învãþãmântului ºi,
mai ales, de reprezentanþii administraþiilor locale. Însã, schimbarea conducerii

Ministerului Educaþiei a îngropat acest
proiect pânã astãzi. Cu toate cã scriptic
existau mai multe unitãþi de învãþãmânt
care pilotau descentralizarea, la ora actualã, potrivit Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului (MECT), nu
existã nici mãcar o concluzie.
„Când am venit în minister, am descoperit cã nu exista nimic concret pe
acest proiect. Nici dacã e bun sau rãu,
nici cum poate fi realizat în mod pragmatic. De asemenea, am fost informat
cã tot procesul a fost oprit pentru cã
Ministerul Finanþelor Publice nu a
schimbat legea fiscalã. E absurd.
Nicãieri nu existã o lege pentru 50 de
ºcoli ºi o alta pentru restul þãrii. Prin
urmare, cine crede cã nu face faþã sã
spunã de la bun început, fiindcã aici
vom avea de lucru“, a declarat ministrul Educaþiei în cadrul reuniunii „Managementul financiar ºi administrativ al ºcolii într-un mediu descentralizat“. La discuþiile care au avut
loc la Miercurea Ciuc au fost prezenþi
membrii grupului de lucru înfiinþat de
noul ministrul, din care fac parte experþi MECT, 50 de contabili ºi 50 de
directori din ºcolile judeþelor Harghita, Iaºi ºi Dolj.

Potrivit lui Adomniþei finalitatea acestui
proiect este vitalã pentru pachetul legislativ pe care îl doreºte funcþional la începutul lui 2008. În acest sens, au fost concentraþi în teritoriu experþi din minister
pentru a-i ajuta pe directori ºi contabili

sã definitiveze pânã la 1 iulie un plan de
acþiune. „La mijloc se aflã determinarea
mea ºi necesitatea acestui proiect.
Faceþi exerciþii la tablã cu teme pentru
acasã. Discutaþi cu oamenii din minister
pentru a gãsi soluþii optime. I-am trimis

la dumneavoastrã pentru a avea un dialog direct. Nu ministrul e cel care trebuie sã spunã ce sã faceþi. Înainte,
disfuncþionalitãþile porneau de la vârf,
nu de la bazã“, a mai spus ministrul.
Dragoº Constantin Neacºu
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Învãþãmântul românesc –
trecut, prezent ºi viitor
prof. Constantin Ciosu

Dacã ne mai putem lãuda cu calitatea învãþãmântului interbelic ºi cu cea de pânã la jumãtatea anilor
’60, nu prea avem motive temeinice sã facem
acelaºi lucru cu învãþãmântul din perioada
ceauºistã. Din acel moment, ani de zile ne-am
amãgit cu marile succese ale învãþãmântului românesc refuzând orice fel de comparaþie. Continuam ºi continuãm încã sã
lãudãm calitatea învãþãmântului doar prin rezultatele obþinute de elevi la
olimpiadele internaþionale, vrând parcã sã uitãm cã aceºtia reprezentau
doar firul de nisip din vârful piramidei.
Dupã 1990, schimbarea de sistem a generat obligativitatea comparãrii
sistemului românesc de învãþãmânt cu sistemele europene în vederea
compatibilizãrii cu acestea. Acest proces ne-a arãtat adevãrata stare a
ceea ce noi consideram a fi perfect.
Tot atunci, recãpãtarea libertãþii de exprimare a dus ºi la instaurarea
unei „democraþii” în sistemul de învãþãmânt care a condus la deteriorarea relaþiilor dintre participanþii la actul educaþional: ºcoalã, elevi, familie ºi societate în general.
Noua provocare, necesarã ºi obligatorie de altfel, impunea reformarea
întregului sistem de învãþãmânt. O reformã care ar fi trebuit sã transforme
învãþãmântul informativ de pânã atunci într-un învãþãmânt novativ- formativ, un învãþãmânt viu în care elevul sã nu mai fie spectator-receptor ci
parte activã ºi conºtientã a devenirii lui. Necesitatea reformei a fost
unanim acceptatã. Fiecare ministru de pânã acum a intrat în istoria
învãþãmântului prin reforma sa, o reformã doar începutã, imposibil de
continuat de cãtre succesor ºi de aceea niciodatã terminatã. Este ºi
motivul pentru care, dupã 17 ani de „reforme”, învãþãmântul se
desfãºoarã încã dupã modelul tradiþional.
Chiar dacã de puþin timp unitãþile de învãþãmânt au fost dotate cu
tehnicã de calcul ºi cu materiale auxiliare, adevãrata reformã ar fi trebuit
sã înceapã cu reforma curricularã, cu regândirea conþinuturilor programelor de învãþãmânt ºi în special cu rãspunsul la o întrebare pe care
ezitãm sã o punem: „Ce ºi cât trebuie sã ºtie un elev la sfârºitul unui
ciclu de învãþãmânt?”. Rãspunsul este cu atât mai necesar cu cât actualul sistem de învãþãmânt, parcã în competiþie cu beneficiarii, creºte permanent cantitatea de informaþii, parte din aceasta fiind de fapt inutilã.
Perpetuarea acestui sistem, nereformarea lui structuralã nu poate avea
decât urmãri nefaste: îmbãtrânirea intelectualã prematurã a elevilor
datoratã cantitãþii excesive de informaþii comunicate; incapacitatea
elevilor de a þine pasul cu cerinþele impuse; imposibilitatea multor elevi
de a asimila cunoºtinþele nediferenþiat transmise, premisa a refuzului participãrii active, urmat, din ce în ce mai des, de abandonul ºcolar;
nefolosirea judicioasã a tehnicilor moderne.
Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacã elevului i s-ar transmite acel minim
de cunoºtinþe necesare care sã-i trezeascã ºi sã-i stimuleze interesul spre
cunoaºtere, prin efort propriu ºi folosirea surselor alternative. Rolul
dascãlului ar trebui sã fie preponderent în dirijarea elevilor spre surse ºi
spre activitatea independentã; în felul acesta elevul ar asimila cât considerã necesar peste minimul comunicat. Dorinþa unor cadre didactice
de a transmite cât mai multe cunoºtinþe ca ºi cum obiectul lor ar cel mai
important, neþinând cont de supraaglomerarea elevilor, provoacã adversitate faþã de obiectul respectiv ºi de ºcoalã în general. Faptul cã elevi
care plecând din sistemul de învãþãmânt românesc sunt înmatriculaþi în
alte sisteme pe un nivel superior nu reprezintã încã o dovadã a aglomerãrii nejustificate a programelor de învãþãmânt?
Pe de altã parte, folosirea exageratã a tehnicii de calcul în predare prin
înlocuirea cadrului didactic cu calculatorul, poate conduce la robotizarea activitãþii ºi chiar la alienare. Calculatorul trebuie sã fie un auxiliar
pentru cã informaþia nu poate fi lipsitã de „cãldura” emiþãtorului. Numai
astfel elevul, ca receptor, poate intra în rezonanþã cu sursa. Credem, de
asemenea, cã actorii nu trebuie sã uite nici un moment faptul cã ºcoala
româneascã are obligaþia, ca urmare a integrãrii în Uniunea
Europeanã, sã pregãteascã forþã de muncã care sã rãspundã standardelor europene de calificare în vederea posibilei integrãri pe piaþa concurenþialã a muncii. Profesionalizarea forþei de muncã trebuie sã aibã în
vedere în primul rând comanda socialã.
Dacã vom continua sã învãþãm „meserie” cu dalta ºi ciocanul acum
când absolut toate utilajele sunt asistate de calculator, nu vom reuºi sã
calificãm decât „necalificaþi”. Ce vor face absolvenþii calificaþi în meserii
de care nimeni nu mai are nevoie, elevi pe care încã îi ºcolarizãm doar
pentru cã avem dotarea materialã ºi resursa umanã respectivã?
Lipsa de atractivitate a ofertei, nemotivarea corespunzãtoare a participanþilor vor avea drept urmare perpetuarea principiului românesc:
„las´cã merge ºi aºa” iar noi vom continua sã ne lãudãm inerþial cu
potenþialul pe care-l avem ºi cu rezultatele „vârfurilor”.
Cele câteva gânduri nu reprezintã nicidecum o evaluare exhaustivã a
sistemului, ci doar un motiv în plus care sã ne convingã de necesitatea
unei reforme autentice.

Cererea FEN pentru normã didacticã
de 18 ore pentru toate categoriile
de personal didactic de predare începe
sã capete suport legislativ
Ca urmare a solicitãrilor repetate
ºi lobby-ului Federaþiei Educaþiei
Naþionale, Camera Deputaþilor a
adoptat la 7 mai un proiect de
lege pentru modificarea Statutului
Personalului didactic, iniþiat de un
grup de senatori ºi deputaþi PSD,
PD ºi PRM. Prin aceastã modificare, toate categoriile de person-

al didactic de predare vor avea
o normã didacticã de 18 ore.
„Actuala formulã din Statutul
Cadrului Didactic face discriminãri între categoriile de personal
didactic de predare. Am dorit, ºi
sper sã reuºim cu ajutorul Parlamentului, sã eliminãm aceastã inechitate“, a declarat Cãtãlin

Croitoru, preºedintele FEN.
Menþionãm cã pentru orele efectuate peste norma didacticã astfel
stabilitã se vor salariza în regim
de plata cu ora. Pentru a se
putea aplica aceastã modificare
trebuie sã fie aprobatã ºi de Senat iar legea sã fie promulgatã
de Preºedintele României.

CAMERA DEPUTAÞILOR

LEGE
pentru modificarea ºi completarea art. 43, lit. a), b) ºi f), art. 44, art. 45, alin. 4 ºi art. 49
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didacticã la educatoare,
învãþãtori ºi institutori, precum ºi a unor categorii de personal didactic din învãþãmântul special
Camera Deputaþilor adoptã prezentul proiect de lege.
ART. I
Art. 43, lit. a), lit. b) ºi lit. f) se completeazã astfel:
a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupã de preºcolari sau pentru grupe combinate, în unitãþile în care nu
se pot constitui grupe separate; la grãdiniþele cu program prelungit ºi la cele cu program sãptãmânal, posturile se normeazã pe
ture; un post se asimileazã cu 18 ore pe sãptãmânã;
b) un post de învãþãtor (institutor) pentru fiecare clasã din învãþãmântul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate; un post se asimileazã cu 18 ore pe sãptãmânã;
f) pentru personalul didactic din învãþãmântul special ºi din casele de copii, norma didacticã se stabileºte astfel: profesori,
învãþãtori, învãþãtori-educatori, institutori-educatori, profesorieducatori ºi profesori pentru activitãþi specifice-terapia tulburãrilor de limbaj, educaþia auditiv-perceptivã compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea ºi educaþia senzorialã, educaþia vizual-perceptivã compensatorie, psihodiagnoza, orientarea ºcolarã ºi profesionalã, psihoterapia ºi consilierea, cultura fizicã medicalã, kinetoterapia, educaþia psihomotricã ºi altele de aceste tip – 16 ore pe sãptãmânã; maistruinstructor – 20 de ore pe sãptãmânã.
ART. II
Art. 44 se completeazã cu urmãtoarele alineate:
(6) În învãþãmântul primar orele de religie, educaþie fizicã ºi muzicã prevãzute în planurile de învãþãmânt nu se includ în
norma învãþãtorului sau institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse
în norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul.
(7) Orele de religie, educaþie fizicã ºi muzicã din învãþãmântul primar pot fi predate în condiþiile alin. (6) ºi de învãþãtori ori
institutori de la clasa respectivã dacã fac dovada calificãrii prin diplomã de studii.
ART. III
Art. 49 alin. (4) se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
(4) Personalul didactic prevãzut la art. 44 alin. (4) ºi alin. (7) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) ºi
ale art. 43.
ART. IV
Art. 51, alin. (4) se completeazã dupã cum urmeazã:
(4) Personalul didactic de predare care îndeplineºte funcþia de diriginte, învãþãtorii, învãþãtorii-educatori, institutoriieducatori,
profesorii-educatori ºi educatoarele primesc o indemnizaþie de 10% din salariul de bazã, cu excepþia situaþiilor prevãzute la art.
45 alin. (2) ºi (3). Aceste indemnizaþii se includ în salariul de bazã.
Acest proiect de lege se considerã adoptat de Camera Deputaþilor în forma iniþialã, în condiþiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
Bogdan Olteanu
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Consilierul tãu juridic,
Alexandra ICHIM

Începerea negocierilor pentru
stabilirea salariului minim
în învãþãmânt este obligatorie

Începând cu 1 ianuarie 2007, contractul
colectiv de muncã unic la nivel naþional,
garanteazã în platã un salariu de bazã
minim brut negociat pentru un program de lucru complet de 440 de lei. În
acelaºi timp, contractul instituie coeficienþii minimi de ierarhizare, a cãror valori cresc progresiv în funcþie de nivelul
studiilor. Astfel, pentru personalul încadrat pe funcþii pentru care se cer studii
superioare, contractul stabileºte un coeficient minim de ierahizare în valoare
de: 2, calculat la un salariu minim negociat pe unitate, care nu poate fi mai mic
decât salariul minim brut negociat pe
þarã. Rezultã pentru aceastã categorie
de personal un salariu de bazã minim
de 880 de lei. În prezent, personalul din
învãþãmânt încadrat pe funcþii pentru
care se cer studii superioare, primeºte
un salariu de bazã minim mai mic decît
cel stabilit la nivel naþional, astfel încât
în baza drepturilor ºi obligaþiilor privind negocierea colectivã, ne-am adresat Guvernului ºi ministerelor în domeniu pentru demararea procedurii de negociere în vederea stabilirii fondurilor
necesare asigurãrii personalului din
învãþãmânt cu studii superioare a salariului minim garantat prin contractul
colectiv de muncã unic la nivel naþional,
în conformitate cu valorile prevãzute în
art. 40 alin. 1 lit. a ºi d, alin. 2 ºi alin. 4
din acelaºi contract.
În ciuda întinderii ºi a efectelor contractului colectiv de muncã unic la nivel na-

þional, personalul din învãþãmãnt încadrat pe funcþii pentru care se cer studii
superioare, primeºte un salariu de bazã
minim mai mic decît cel stabilit la nivel
naþional. Acest fapt este contrar oricãror norme de drept, neexistând justificare lagalã care sã permitã ca în sistemul naþional sã existe douã salarii minime brute diferite, în acelaºi timp: unul
pentru persoanul din învãþãmânt încadrat pe funcþii pentru care se cer studii
superioare ºi restul salariaþilor.
Analizând dispoziþiile legale în vigoare,
trebuie sã observãm urmãtoarele:
Contractul colectiv de muncã reprezintã convenþia încheietã în formã scrisã
între angajator sau organizaþia patronalã, de o parte, ºi salariaþi, reprezentanþi prin sindicate, prin care se stabilesc clauze cu privire la condiþiile de
muncã, salarizarea, precum ºi alte
drepturi ºi obligaþii ce decurg din raporturile de muncã.Contractele colective de muncã se încheie la diferite niveluri, inclusiv la nivel naþional, unde
existã un singur, unic, contract, în care
una dintre pãrþile semnatare este chiar
Guvernul României.
Clauzele contractului colectiv de muncã naþional produc efecte pentru toþi
salariaþii încadraþi în unitãþile din
þarã, indiferent de forma de capital
(de stat sau privat, român sau strãin,
mixt) ºi indiferent de data angajãrii
sau de afilierea lor la o organizaþie
sindicalã.

Termenul „unitate“ în sensul contractului colectiv de muncã reprezintã include
comerciale, alte oganizaþii cu scop lucrativ, instituþiile publice ºi orice alte persoanã juridicã ce angajeazã salariaþi.
Prin contractul colectiv de muncã unic
la nivel naþional, executivul aprobã valoarea salariului minim brut pe þarã, iar
anagajatorul este obligat sã garanteze
în platã un salariul brut lunar cel puþin
egal cu salariul de bazã minim brut pe
þarã.
În ciuda tuturor acestor dispoziþii, care
la conduc la concluzia unicã a dreptului
tuturor salariaþilor la un salariu minim
garantat, în realitate situaþie este diferitã, personalul din învãþãmânt încadrat
pe funcþii pentru care se cer studii superioare fiind exclus de la acordarea acestui drept.
Din nicio dispoziþie legalã nu reiese
cumva cã deºi contractul colectiv de
muncã unic la nivel naþional produce
efecte pentru toþi salariaþii, existã categorii exceptate de la acordarea dreptului salariului minim garantat. Nimic nu
conduce la concluzia cã personalul din
învãþãmânt ar fi ceva exterior sistemului naþional pentru care Guvernul garanteazã un salariu minim de 880 de lei,
pentru ca mãsura excluderii acestei categorii de personal la acordarea unui
drept garantat sã fie justificatã.
Este împotriva scopului ºi sensului „salariului de bazã minim brut garantat“ sã
accepþi cã într-un singur sistem de drept

pot exista douã salarii minime brute
„naþionale“, diferite. A accepta contrariul înseamnã a considera cã personalul
din învãþãmânt încadrat pe funcþii pentru care se cer studii superioare este exterior noþiunii ºi sensului de „naþional“.
Prin cererea de negcoiere formulatã cu
acets obiect am arãtat celor trei instituþii cã negocierile colective se impun
pentru eliminarea acestei situaþii de
fapt, care nu poate fi justificatã ºi
susþinutã într-un stat de drept, în care
existã un contract colectiv de muncã
unic la nivel naþional, iar în privinþa
efectelor acestuia (se aplicã faþã de toþi
salariaþii) legea se exprimã în sens
expres, acest fapt fiind în conformitate
cu scopul pentru care un astfel de contract este încheiat.
Am arãtat cã negarea dreptului personalului încadrat pe funcþii pentru care
se cer studii superioar la un salariu minim brut de 880 de lei, ar reprezinta o
încãlcare a legii ºi o negare a chiar efectelor ºi scopului contractului colectiv de
muncã unic la nivel naþional, ceea ce ar
echivala cu scoaterea acestui personal
în afara sistemului pentru care contractul colectiv de muncã unic la nivel naþional este încheiat.
Ca ºi cum situaþia celor douã salarii minime brute pe þarã, diferite, nu ar fi suficientã, mai apare o altã situaþie, aceea
creatã de HG nr. 1825/2006. Pentru
personalul bugetar, în art. 1 hotãrârea
de Guvern impune un salariul minim

Modificãri la Legea 128/1997 referitoare
la gradaþia de merit ºi decontarea navetei
La 25 aprilie 2007 a fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 275,
Legea nr.419/2007 pentru modificarea Legii 128/1997. În primul punct, Legea 419/2007
modificã art. 5o din Legea
128/1997, referitoare la acordarea dreptului la gradaþie de
merit, stabilind cã aceasta se
acordã pentru un procent crescut
de la 10% la 16% din posturile
didactice existente la nivelul inspectoratului ºcolar ºi reprezintã
un procent de 25% din salariul
de bazã. Gradaþia de merit face
parte din salariul de bazã ºi constituie bazã de calcul pentru sporuri, indemnizaþii ºi alte drepturi
care se acordã progresiv la salariul de bazã. În punctul 2, Legea
419/2007 modificã art. 104 ali-

niat 3 din Legea 128/1997 ºi
stabileºte cã persoanului didactic din unitãþile de învãþãmânt, care nu dispune de locuinþã ºi cãruia nu i se poate oferi o locuinþã
corespunzãtoare în localitatea
unde are postul, i se vor deconta
cheltuielile pe mijloacele de
transport în comun, din localitatea de reºedinþã la locul de muncã ºi de la locul de muncã în localitatea de reºedinþã. În cazul în
care nu existã mijloace de transport în comun între localitatea de
reºedinþã din sediul unitãþii de
învãþãmânt, personalului didactic
i se vor deconta contravaloarea
benzinei, conform articolului 104
aliniat 3 modificat.
Legea de modificare reglementeazã inclusiv situaþia în care trans-

portul mai multor cadre didactice
se face cu un singur autoturism,
caz în care plata se face numai
posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalent a costurilor de transport se va
efectua de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale din unitatea administrativ-teritorial pe
raza cãreia se aflã unitatea.
Pentru decontare este necesarã
solicitarea scrisã adresatã autoritãþilor administraþiei publice
locale, cererea diferind în funcþie
de situaþie, dupã cum urmeazã:
 În cazul decontãrii contravalorii cãlãtoriei pe mijloacele de
transport în comun, prin depunerea la sfârºitul fiecãrei luni
de activitate a biletelor de cãlãtorie sau a abonamentului,

În cazul decontãrii contravalorii corespunzãtoare a 7,5 l
benzinã Premium la 100 km
parcurºi, prin depunerea la
sfârºitul fiecãrei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de
învãmânt care certificã efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personalã)
 În cazul decontãrii contravalorii cãlãtoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun
sau a contravalorii corespunzãtoare a 7,5 l benzinã Premium la 100 km parcurºi, pentru cei care-ºi asigurã transportul cu autoturismul proprietate personalã, ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de
conducerea unitãþii


brut pe þarã garantat în platã de 390 lei.
Prin precizarea expresã „pentru persoanul bugetar“, în contextul salariului minim brut pe þarã de 440 de lei din contractul colectiv de muncã unic la nivel
naþional, rezultã cã salariul minim de
440 se aplicã tuturor categoriilor de
salariaþi, cu excepþia bugetarilor, „protejaþi“ de de HG nr. 1825/2006.
Având în vedere cã Guvernul României
este parte în ambele acte invocate, dar
având în vedere ºi
 noþiunea, sensul ºi mai ales scopul salariului minim brut pe þarã,
 scopul ºi efectele contractului colectiv de muncã
 dispoziþiile constituþionale referitoare la caracterul obligatoriu al convenþiilor scrise
 caracterul de lege al contractelor colective de muncã pentru pãrþi
 „cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii
ºi discriminãrii“ (art. 16 alin. 1 Constituþie) ºi cã „nimeni nu este mai
presus de lege“ (art. 16 alin. 2 Constituþie)
ne întrebãm, cum cele douã acte – HG
nr. 1825/2006 ºi Contractul colectiv de
muncã unic la nivel naþional 2007-2010,
pot crea aceastã situaþie discriminatorie, artificalã, nefundamentatã ºi neîntemeiatã, prin instituirea a douã salarii
minime brute diferite, unul pentru bugetari ºi altul pentru oricare alte categorii de salariaþi?
RÃSPUNDEM CITITORILOR
La întrebarea „Salariaþii care se
pensioneazã pentru limita de
vârstã primesc o indemnizaþie
egalã cu cel puþin un salariu de
bazã avut în luna pensionãrii.
ACEASTÃ INDEMNIZAÞIE ESTE
IMPOZABILÃ SAU NU?“ formulatã
de doamna Alina Ioana, rãspundem urmãtoarele:
Conform art. 50 din Contractul
colectiv de muncã unic la nivel
naþional 2007-2010, salariaþii care
se pensioneazã pentru limita de
vârstã primesc o indemnizaþie egalã
cu cel puþin douã salarii de bazã
avute în luna pensionãrii. Conform
art. 42 lit a din Codul Fiscal, nu sunt
venituri impozabile „ajutoarele, indemnizaþiile ºi alte forme de sprijin
cu destinaþie specialã, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurãrilor
sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale ºi din alte
fonduri publice,...“.
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Implicaþiile educaþiei fizice ºi sportului
în planul sãnãtãþii ºi cel psiho-social
Omul este o fiinþã biologicã, ale cãrei
componente structural-funcþionale (sfera somaticã, marile funcþii, rezerve
energetice, resurse psihice) sunt, în
mod general ºi specific, influenþate prin
educaþie fizicã ºi sport. Un bun potenþial
biologic condiþioneazã ºi o stare optimã
de sãnãtate, întreþinutã permanent prin
practicarea exerciþiilor fizice.
O solicitare adecvatã din punct de vedere calitativ ºi cantitativ, conduce la
modificãri morfologice ºi funcþionale
relevante cum ar fi: tonificarea musculaturii cardiace ºi respiratorii, creºterea
volumului sistolic ºi respirator, scãderea frecvenþei cardiace în repaus ºi
efort, atitudinea corporal corectã, îmbunãtãþirea calitãþii proceselor de reglare
neuromuscularã.
Putem spune cã activitãþile de educaþie
fizicã ºi sport constituie un stimul direct, aproape exclusiv al dezvoltãrii
morfofunþionale, iar absenþa acestora
poate duce la adaptãri de tip involutiv,
ale cãror dimensiuni sunt greu de anticipat. Numai o solicitare muscularã adecvatã permite sã se ajungã la o evoluþie
completa a posibilitãþilor de dezvoltare
geneticã a copilului (adolescentului).
Organele reacþioneazã la lipsa de stimulare motricã prin diminuarea capacitãþii
de performanþã printr-o mare sensibilitate la boalã ºi prin scãderea posibilitãþilor de compensare. Prin urmare

educaþia fizicã ºi sportul ºcolar au o contribuþie însemnatã la compensarea lipsei de activitate fizicã a copilului ºi a
efectelor acesteia.
Acum, privind în planul psiho-social
educaþia fizicã ºi sportul contribuie la
procesul de transformare a copilului în
adult ºi la integrarea acestuia în societate. Prin faptul cã îl capaciteazã cu competente de ordin motric, biologic, funcþional, psihic ºi moral, cele doua activitãþi au devenit indispensabile în proce-

sul de dezvoltare armonioasã a personalitãþii umane; influenteazã considerabil dezvoltarea cognitivã ºi afectivã.
Prin intermediul miºcãrii, inclusã într-o
activitate planificatã ºi organizatã, se
obþin modificãri progresive în capacitatea elevilor de a analiza situaþii, de a rezolva probleme, de a lua decizii ºi de a
acþiona. Se stimuleazã, astfel, activitatea
intelectualã (gândirea, atenþia, memoria, imaginaþia, creativitatea) dobândirea cunoºtinþelor despre deprinderi

Importanþa software-ului
educaþional în dezvoltarea
învãþãmântului românesc
Pe mãsurã ce valoarea informaþiei ºi a cunoºtinþelor specializate îºi consolideazã poziþia în societatea modernã, þãrile europene pun din ce în ce mai
mult accent pe dezvoltarea ºi promovarea soluþiilor alternative la sistemul clasic de învãþãmânt.
AeL, soluþia de eLearning creatã de SIVECO
România, urmãreºte transformarea procesului
didactic clasic într-o activitate interactivã ºi atractivã, uºor de parcurs, ce conduce la o implicare mai

mare din partea elevilor ºi la o asimilare mai rapidã
ºi de duratã a cunoºtinþelor.
În societatea de azi nu mai este suficient ca elevii sã
memoreze anumite informaþii ºi apoi sã le reproducã cât mai exact. Aceºtia trebuie sã poatã interpreta informaþia primitã ºi sã aibã capacitatea de a
faca conexiuni cu alte cunoºtinþe dobândite ante-

rior astfel încât sã ofere soluþii creative ºi adecvate,
în timp real. Soluþiile de software educaþional urmãresc maximizarea rezultatelor elevilor ºi creºterea eficienþei profesorilor.
La ora actualã cunoºtinþele de bazã în utilizarea
computerului sunt esenþiale. Totuºi, calculatoarele
în sine nu aduc avantaje semnificative în procesul
educaþional. Este nevoie de soluþii de eLearning, de
software ºi conþinut educaþional, iar profesorii trebuie sã ºtie sã utilizeze aceste soluþii, sã le integreze în
activitatea zilnicã a lor ºi a
elevilor.
În România se constatã deja
o nevoie acutã de forþã de
muncã educatã, capabilã sã
utilizeze noile tehnologii ºi
sã se adapteze rapid la
un mediu în permanentã
schimbare. Aceastã tendinþã
se va pãstra, ba chiar se va
intensifica în viitor. În acest
context, utilizarea soluþiilor
de eLearning a devenit o
componentã obligatorie a
oricãrui proiect de dezvoltare la nivelul unei organizaþii, la nivelul economiei
ºi al societãþii.
Soluþiile de eLearning oferite de SIVECO România
urmãresc formarea unor viitoare generaþii creative, orientate cãtre îndeplinirea unor obiective clare, ce interacþioneazã uºor ºi sunt capabile sã asimileze informaþia rapid ºi eficient.

(cum ar trebui sã se miºte corpul) despre activitãþi (în ce context sã se miºte
corpul) despre miºcare (cum poate sã
se miºte corpul) despre fitness (cum
„funcþioneazã“ corpul uman). Influenþele acestor doua forme de activitate se
extind ºi la domeniul afectiv fãcându-se
resimþite la nivelul a patru categorii de
comportamente afective: interese, motivaþii, atitudini ºi valori.
Prin practicarea exerciþiilor fizice se
dezvoltã sentimentul de apartenenþã la
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un grup, se oferã ocazia valorizarii ideilor ºi acþiunilor personale, se asigurã recunoaºterea valorii individului, se dezvoltã capacitatea de apreciere ºi autoapreciere, se realizeazã acceptarea ºi promovarea unui comportament moral
consistent, exprimat în conceptul de
tipul: fair-play, cooperare etc.
În acelaºi timp nevoia de apartenenþã la
un grup îl obligã pe individ sã respecte
normele de comportament, valorile pe
care acesta la promoveazã, ºi sã aibã atitudini de acceptare a celuilalt. În acest
fel se realizeazã procesul de socializare
important pentru cã are ca rezultat dobândirea de cãtre individ a conpetenþei
sociale.
În acest material m-am oprit asupra a
doua dintre funcþiile educaþiei fizice ºi
sportului (trunchi comun) cele din planul sãnãtãþii ºi psiho-social, dar la fel de
importante sunt ºi cele din planul capacitãþii de miºcare, cultural, economic
ºi recreativ.
De aceea considerãm cã numarul orelor
de educaþie fizicã este insuficient
(exemplu: la cilcul superior al liceului
XI-XII nu avem decât o singurã orã pe
sãptãmânã (trunchi comun), ar trebui
sã existe mãcar doua ore ca la ciclul inferior clasele IX-X.
Profesor Educaþie Fizicã
Rodica Burcea,
Colegiul Economic
„A.D. Xenopol“, Bucureºti

romaneasca“

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.

X
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Cu ochii la alþii
Calitatea în învãþãmântul profesional ºi tehnic
În ultimii 50 de ani, interesul pentru asigurarea calitãþii s-a extins
dinspre domeniul industriei ºi producþiei cãtre celelalte activitãþi
economice, inclusiv cãtre furnizarea de servicii. O dezvoltare
importantã în aceastã perioadã a fost reprezentatã de trecerea de
la standardele folosite pentru îndeplinirea verificãrilor ºi inspecþiilor,
la dezvoltarea unor standarde ºi procese care sã asigure calitatea
serviciilor ºi produselor, printr-un proces de monitorizare continuã
denumit proces de asigurarea calitãþii.
Managementul Total al Calitãþii (MTC) este probabil cel mai
cunoscut sistem de asigurare a calitãþii. Existã câteva modele MTC
folosite la scarã largã, iar unele dintre acestea, cum ar fi
standardele ISO 9000 ºi Modelul de excelenþã elaborat de
Fundaþia Europeanã pentru Managementul Calitãþii (FEMC), sunt
folosite în unele þãri pe care le vom prezenta în cele ce urmeazã.
Cu toate acestea, nici FEMC ºi nici ISO 9000 nu se adreseazã
strict activitãþii centrale de învãþare.
Delimitãri teoretice

Puterea comparaþiei…

Una dintre preocupãrile de bazã ale Grupului de Coordonare de la Copenhaga
(GCC) este reprezentatã de dezvoltarea
de personal adecvat pentru asigurarea
calitãþii, împreunã cu transparenþa ºi
transferul creditelor în educaþie ºi formare profesionalã. De asemenea,
Forumul European privind calitatea în
învãþãmântul profesional a dezvoltat
trei principii, un cadru operaþional, un
cadru de cooperare ºi criterii comune
destinate unei infrastructuri sistematice
ºi bazate pe standarde privind asigurarea calitãþii, acceptate de cãtre GCC.
Astfel, a fost elaborat Cadrul Comun de
Asigurare a Calitãþii pentru Învãþãmântul Profesional din Europa ºi, în octombrie 2005, a fost stabilitã o reþea europeanã privind asigurarea calitãþii destinatã susþinerii cooperãrii în acest domeniu în ºcolile de profil din þãrile membre ale UE. Aceastã activitate se aflã în
strânsã legãturã cu obiectivele Conferinþei Lisabona ºi cu þintele stabilite
de cãtre Consiliul de la Barcelona în
martie 2002.
Procesele folosite pentru a obþine calitatea aºa cum a fost ea definitã mai sus
în învãþãmântul general ºi în cel profesional ºi tehnic - cuprinde trei aspecte:
Asigurarea calitãþii – include procesele planificate ºi sistematice necesare asigurãrii unui grad adecvat de
încredere cã oferta de învãþãmânt
profesional va satisface cerinþele de
calitate specificate. Activitãþile de
asigurare a calitãþii nu controleazã
în mod direct calitatea, ci implicã, de
obicei, autoevaluarea organizaþiei
pe baza unor standarde prestabilite.
Prin urmare, aceste activitãþi stabilesc capacitatea organizaþiei de a
furniza învãþãmânt profesional la
un anumit standard.
Controlul calitãþii – include activitãþile operaþionale desfãºurate pentru
îndeplinirea cerinþelor de calitate
prin reglementarea performanþelor.
Este un proces de menþinere a standardelor ºi nu de creare a acestora.
Îmbunãtãþirea calitãþii – include toate activitãþile care duc la o schimbare beneficã în ceea ce priveºte calitatea performanþelor. Este un proces
de schimbare a procedurilor, proceselor sau performanþelor prin evaluare, analizã ºi acþiuni corective.

În Olanda mecanismele de bazã folosite
pentru asigurarea calitãþii sunt programele interne de asigurare a calitãþii ale
furnizorilor de învãþãmânt tehnic combinate cu evaluãrile efectuate de comitete externe la fiecare 5 sau 6 ani. Siste-

bilesc standardele pentru educaþie ºi
formare profesionalã, iar furnizorii
elaboreazã curriculum-urile, în conformitate cu standardele aprobate de minister.
În cadrul sistemului danez de asigurare
a calitãþii, partenerii sociali joacã un rol
important ºi îºi exercitã influenþa la toate nivelurile. Asigurarea calitãþii combinã þintele ºi cadrul definit la nivel central, prevederile locale ºi autonomia furnizorilor. Cadrul de asigurare a calitãþii
a fost iniþial inspirat de dorinþa de a testa aplicabilitatea conceptului ISO ca
standard pentru activitãþile de educaþie
ºi formare profesionalã, iar cadrul comun de „întrebãri“, precum ºi criteriile
ºi indicatorii suplimentari ai calitãþii au
fost elaboraþi la nivel ministerial. Totuºi,
la baza cadrului de asigurare a calitãþii
se aflã principiul autoevaluãrii efectuate de furnizorii de învãþãmânt profesional ºi tehnic.
Sistemul britanic are ca fundament cadrul naþional de autoevaluare ºi inspecþie, focalizat pe ºapte întrebãri cheie.
Pentru diferite activitãþi specifice existã

formare. Inspectoratele ºcolare sunt
responsabile pentru garantarea calitãþii
procesului de formare desfãºurat în
ºcolile profesionale. Factorii relevanþi
interesaþi de proiect, ca de exemplu sindicatele, joacã un rol important în asigurarea calitãþii în învãþãmântul profesional ºi tehnic, în sensul cã stipuleazã
standardele minime de calitate aplicabile procesului de formare. Agenþii economici îºi pot stabili propriile standarde de calitate ºi formare situate peste
nivelul de calitate minim stipulat.

… ºi a modelelor
În Franþa controlul calitãþii formãrii
profesionale la nivelul organizaþiilor
care se ocupã de formare este responsabilitatea Ministerului Educaþiei, evaluãrile fiind efectuate de cãtre inspectoratul general la nivel naþional. Standardele calitãþii sunt controlate de stat, iar
partenerii sociali au doar un rol consultativ în structurarea procesului de formare.
Obiectivul sistemului portughez de
acreditare a ºcolilor cu profil tehnic este

este implementat de cãtre furnizorii individuali. Prin urmare, se pune foarte
mult accentul pe managementul intern
al calitãþii, dar acest lucru nu permite
asigurarea calitãþii calificãrilor la nivel
naþional.
Autoritatea pentru Calificãri Profesionale din Noua Zeelandã care se ocupa
iniþial de acreditarea calificãrilor a delegat aceastã responsabilitate unor alte
organisme cum ar fi cele de acordare a
calificãrilor. Noile calificãri sunt acreditate dacã întrunesc cerinþele a trei indicatori de calitate: credibilitate, durabilitate ºi structurare.
Sistemul australian prevede faptul cã
toate calificãrile, inclusiv cele ale universitãþilor, trebuie sã se alinieze la Cadrul Australian de Calificãri. Toate prevederile cu privire la educaþia ºi formarea profesionalã sunt cuprinse în Cadrul Naþional de Formare. Ca membri ai
organismelor consultative privind formarea profesionalã, agenþii economici
au un rol foarte important în stabilirea
cerinþelor locului de muncã în cadrul
calificãrilor. Autorizarea furnizorilor în
conformitate cu specificaþii cuprinzãtoare, prin proceduri externe de asigurare a calitãþii (de ex. monitorizare ºi
evaluare externã) este principalul proces de asigurare a calitãþii în Australia.

Cu ARACIP înainte…

mul se bazeazã pe un puternic control
extern al calitãþii, în care autoevaluarea
precedã inspecþiile. Raportul de autoevaluare are la bazã un cadru comun
care include cinci obiective, sistemul
propriu de calitate al furnizorului,
punctele tari ºi cele slabe identificate.
Raportul este apoi validat de comitetul
extern care efectueazã vizita de evaluare. Comitetele sectoriale naþionale sta-

standarde suplimentare. Furnizorii
sunt inspectaþi ºi evaluaþi din 4 în 4 ani.
În Germania responsabilitatea asigurãrii calitãþii procesului de formare din
întreprinderi a fost atribuitã asociaþilor
profesionale independente, reprezentând o îndatorire publicã. Aceste asociaþii acrediteazã companiile de formare
pe baza anumitor criterii statutare specifice privind adecvarea procesului de

sã îmbunãtãþeascã eficacitatea activitãþilor de învãþare din învãþãmântul profesional. Sistemul nu se bazeazã pe conceptul de respectare a unor standarde,
ci pe înþelegerea furnizorului ºi a gradului de adecvare a ofertei educaþionale.
Astfel, acest sistem este total diferit de
conceptul de certificare a calitãþii. Sistemul de acreditare evalueazã numai modul în care ciclul de predare/formare

În România, responsabile cu asigurarea
calitãþii ofertei din învãþãmântul profesional ºi tehnic sunt, în funcþie de zona
de activitate, Agenþia Românã pentru
Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar (ARACIP) ºi Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS). Conform legii, ARACIP este un organism
independent în regim de auto-finanþare
aflat sub umbrela Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi mai nou Tineretului
(MECT). Aceste agenþii au, de asemenea, misiunea de a compara procesul de
dezvoltare a asigurãrii calitãþii la nivel
naþional cu procesele desfãºurate în
Europa.
Prin colaborarea cu ministerul, ARACIP
trebuie sã protejeze interesele elevilor,
ale agenþilor economici ºi pe ale altor
factori interesaþi de proiect, în ceea ce
priveºte calitatea ofertei educaþionale.
ARACIP are drept obiectiv prioritar acela de a ajuta instituþiile sã-ºi formuleze
modul de abordare a standardelor ºi
calitãþii, de a furniza informaþii publice
privind standardele ºi calitatea ºi de a
colaþiona punctele de referinþã în funcþie de care se pot face trimiteri ºi comparaþii cu sistemele ºi procesele din alte
þãri.
Pe hârtie, „ARACIP va pregãti ºi va disemina informaþii clare ºi consistente
privind calitatea ofertei de educaþie
profesionalã, va asigura îmbunãtãþirea
continuã ºi dezvoltarea mãsurilor ºi
proceselor privind calitatea, prin gradul înalt de implicare în iniþiativele privind asigurarea calitãþii, la nivel naþional ºi internaþional“. În practicã, lucrurile se miºcã mai greu. Poate ºi din cauza
multitudinii de obiective ºi a epitetelor
ornante ce le însoþesc.
Alin Bratu

DOSAR

14

{coala româneascq  aprilie 2007

Olimpicii români plecaþi sã studieze peste hotare criticã universitãþile din þarã

Învãþãmântul superior românesc,
încã lipsit de performanþã
În timp ce învãþãmântul preuniversitar
românesc realizeazã ceva performanþã,
mai ales dacã ne gândim la olimpicii internaþionali, cel superior are destule lipsuri, studenþii criticându-l de nenumãrate ori. Tinerii care au ales sã studieze
la una dintre facultãþile româneºti sunt
de destule ori dezamãgiþi, mai ales cã
programul de studii oferit este învechit,
de multe ori fãrã a þine seama de realitatea în care trãim. Uneori, de-a dreptul
ridicol, studenþilor le sunt predate cursuri vechi ºi de 20 de ani, semn cã profesorii respectivi fie sunt ancoraþi în realitatea de atunci ºi sunt incapabili sã
revinã în zilele noastre, fie nu mai au
niciun chef sã-ºi modifice cursurile ºi
cred cã „merge ºi aºa“. În oricare variantã, de pierdut în final au nu doar studenþii, ci învãþãmântul românesc în ansamblu, a cãrui calitate va fi mult mai
slabã. Plus cã în confruntarea cu sistemul educaþional european, ca sã nu
mai vorbim de cel din Statele Unite ale
Americii, învãþãmântul românesc va
ieºi cam „ºifonat“ ºi, categoric, necompetitiv. Nu trebuie uitat cã mai toate
organizaþiile studenþeºti acuzã lipsa de
interes a unor cadre universitare, plus
indiferenþa conducerii facultãþilor, care
ignorã aproape permanent dorinþele
studenþilor în privinþa cursurilor. Pânã
la urmã, pentru pãstrarea catedrelor
studenþilor li se predau acealeaºi materii, fãrã nicio posibilitate a acestora de a
alege anumite cursuri, aºa cum se întâmplã mai ales în Statele Unite ale

Americii, al cãrui sistem educaþional
este celebru. ªi cum este mereu adaptat
cerinþelor timpurilor noastre, sistemul
american a cam pus pe „jar“ þãrile europene, care s-au vãzut nevoite sã aducã
unele modificãri, precum Declaraþia de
la Bologna, care practic a reformat învãþãmântul european. Teoretic reformã
s-ar face ºi în sistemul românesc, numai
cã în practicã nu prea se vede, dupã cum
se tot plâng studenþii, unii deja cunoscãtori ai sistemelor din alte þãri. De altfel,
pe lângã impunerea cursurilor, alegerea
este ceva foarte rar ºi oferta este foarte
micã, studenþii nici nu au posibilitatea
sã-i evalueze pe profesori. Evaluarea
care se mai face prin unele universitãþi
oricum nu conteazã, profesorii fiind angajaþi pe perioadã nedeterminatã, deci
bãtuþi în cuie în facultatea respectivã ºi
de neclintit din loc, chiar dacã prestaþia
lor nu impresioneazã ºi alþii ar putea sã
o facã mult mai bine în locul lor.

Sistemul românesc nu
se rezumã la olimpici
Cã nu excelãm la capitolul management
s-a cam tot vãzut, dacã ne gândim cã
atunci când avem un model câºtigãtor
nu suntem capabili sã-l generalizãm. Un
astfel de exemplu îl constituie înseºi
rezultatele obþinute la olimpiadele internaþionale.
„Învãþãmântul liceal românesc este un
sistem care realizeazã foarte multe performanþe. Dacã facem o comparaþie între medaliile câºtigate de olimpicii ro-

mâni în concursurile internaþionale ºi
media altor þãri, putem observa clar cã
România reuºeºte sã îºi pregateascã
olimpicii mai bine ºi cã performanþele
lor au un nivel considerabil mai înalt în
multe discipline. Cred cã acest lucru se
datoreazã în special capitalului uman
deosebit pe care România îl are. Pe de o
parte, profesori excelenþi care sunt dispuºi sã îºi aloce timpul pentru a pregãti
olimpicii, iar pe de cealaltã parte elevi
care fac eforturi extraordinare sã înveþe
mai mult ºi sã ajungã mai departe. Urmând cursurile Colegiului de Informaticã Tudor Vianu, am avut parte atât de
profesori deosebiþi cât ºi de colegi de
excepþie, care m-au motivat sã doresc sã
reuºesc mai mult. Pentru a fi performant la toate nivelele însã cred cã sistemul educaþional românesc trebuie sã
analizeze care sunt metodele prin care
obþine aceste rezultatele excepþionale la
vârf ºi sã le multiplice la nivel naþional“,
spune Alex Radu, fost olimpic român la
fizicã, absolvent al Colegiul Naþional
„Tudor Vianu“, student al celebrei Universitãþi americane Harvard ºi senator
în Senatul respectivei instituþii private
de învãþãmânt.

Modelul american
Categoric considerat cel mai bun,
având în vedere ºi faptul cã în topul celor mai bune 500 de universitãþi din lume, top întocmit dupã metoda Shanghai, pe primele locuri sunt clasate universitãþi din SUA, modelul american se

deosebeºte fundamental de celelalte. La
baza atractivitãþii facultãþilor americane categoric stau managementul ºi modul în care este privitã activitatea educaþionalã, completate de ceea ce se doreºte în final de la absolventul instituþiei
de învãþãmânt superior. Dupã cum ne
spune Alex, unul dintre cele mai puternice puncte ale învãþãmântului în SUA îl
constituie obiectivele care sunt foarte
bine definite, anume sã se formeze o
persoanã completã. Dacã în România,
dar ºi în destule dintre ºcolile din alte
þãri din Europa, facultatea are o singurã
specializare în care studentul va învãþa
un singur tip de cursuri pentru 4-5 ani,
în SUA învãþãmântul are o cu totul alta
direcþie. Americanii considerã, ºi categoric au foarte mare dreptate, cã la 18
ani, vârsta la care o persoanã alege la ce
facultate sã meargã, un om nu poate decide ce specializare sau ce carierã va
avea pentru tot restul vieþii, astfel cã opþiunile care li se oferã sunt extrem de
variate. Practic, „The liberal arts education system“, deci sistemul pe care l-au
creat, încearcã sã-i înveþe pe studenþi cât
mai multe lucruri, din arii de cunoaºtere
cât mai diferite. Scopul acestei politici
este foarte simplu, anume de a crea o persoanã cât mai completã ºi interesantã.
„Chiar dacã studenþii au o specializare
pe care o aleg pe parcursul colegiului, ei
trebuie sã îºi aleagã ºi multe alte cursuri
de culturã generalã. De exemplu, eu
m-am axat pe Economie ºi ªtiinþe politice, însã de-a lungul anilor pe care

i-am petrecut aici mi-am luat cursuri de
Biochimie, Urban Planning, Analizã matematicã etc. Cred cã acest tip de educaþie, care nu este axat pe un singur subiect, reuºeºte, în general, sã facã studenþii mult mai fericiþi ºi interesaþi de
studii“, a adãugat Alex.

Alegerea cursurilor,
o reþetã de succes
O diferenþã foarte mare dintre sistemul
românesc ºi cel american se referã la
cursurile universitare, la alegerea sau
impunerea lor. În timp ce în multe facultãþi din Europa, evident cã România
este fruntaºã la acest capitol, existã un
curriculum obligatoriu, în SUA toþi studenþii au posibilitatea sã-ºi selecteze
cursurile. De exemplu, la Harvard studenþii trebuie sã îºi ia cursuri de culturã
generalã. La fiecare arie existã sute de
cursuri din care pot alege, astfel cã nici
nu mai poate fi vorba de plictisealã sau
cã nu le place cursul respectiv. Revenind, Harvard oferã aproximativ 3.000
de cursuri în fiecare an, iar dacã unui
student nu-i place un anumit curs nu
este nici o nenorocire, pentru cã mai are
alte 2.999 din care poatã sã aleagã.
„Cred cã a da studenþilor posibilitatea
de a alege ce studiazã este un lucru foarte important pentru cã astfel se creeazã
un interes real pentru materia predatã.
De asemenea, la sfârºitul anului fiecare
student trebuie sã evalueze cursurile la
care a participat ºi sã evalueze performanþa profesorilor sãi, acest sistem
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fiind o metodã minunatã pentru a asigura calitatea educaþiei oferite“, este de
pãrere Alex.

Români la Harvard
Celebra universitate americanã admite
în fiecare an trei, patru studenþi români.
Selecþia este extrem de riguroasã,
având în vedere cã în fiecare an sunt
primite mai bine de 100 de aplicaþii,
dintre care doar 10-12 persoane sunt selectate pentru interviu ºi în final cel
mult patru primesc o ofertã clarã, deci
sunt admiºi la Harvard. Majoritatea studenþilor români de aici au rezultate de
excepþie ºi mulþi români care au terminat programul unei universitãþi de top
ca Harvard sau Princeton, de exemplu,
acum fie lucreazã pentru companii foarte prestigioase, fie au început programe
de doctorat sau masterat. De altfel, ºi
Alex va încerca sã fie admis la un MBA la
celebra Harvard ºi apoi sã lucreze în finanþe, într-o bancã de investiþii, cel mai
probabil în SUA, deºi se gândeºte ºi la
un job în þarã.

Campusul studenþesc
La fel de interesantã este pentru studenþii de la Harvard, dar nu numai,
practic pentru cei care învaþã în SUA, ºi
viaþa în campus. Evident, nu vorbim de
cãmine insalubre ºi care abia supravieþuiesc, deci pe lângã neputinþa de a alege cursuri atractive ºi profesori care þin
pasul cu timpurile actuale studenþii români se confruntã ºi cu condiþii de cazare în majoritate mizerabile. La Harvard,
pentru cã este o universitate privatã
deci are fonduri suficiente pentru a
asigura o mulþime de lucruri minunate
pentru studenþii sãi, existã cea mai
mare bibliotecã din lume în a cãrei colecþie impresionantã existã aproape orice carte care a fost publicatã – inclusiv
cãrþi de Eminescu sau Eliade, de exemplu. Masa de searã sau din timpul zilei
iar nu reprezintã o problemã. Spre
deosebire de colegii lor de acasã, care
sunt nevoiþi uneori sã-ºi prãjeascã
douã ouã pe reºoul improvizat, studenþii, inclusiv românii, de la Harvard se
întâlnesc la unul dintre cele 12 restaurante ale celebrei universitãþi ºi iau
masa. Practic, traiul departe de familie
ºi, implicit de þarã, nu este deloc copleºitor ºi apãsãtor.
„Majoritatea colegilor mei de aici ºi, de
altfel, majoritatea studeþilor din State
sunt departe de familie. Chiar dacã majoritatea prietenilor sunt americani, ºi
ei locuiesc în campus ºi casa lor este probabil la state distanþã de Harvard. Cred
cã mai devreme sau mai tarziu, fiecare
persoanã trebuie sã se despartã de casã
ºi sã înceapã viaþa pe cont propriu. Evident, familia ºi prietenii au fost ºi vor fi
mereu lângã mine sã mã ajute, însã a începe sã traieºti viaþa independent este
un pas necesar în viaþa oricui. Mi se pare
cã a alege Harvard a fost o decizie minunatã ºi cred cã Harvard ofera studenþilor sãi ºanse extraordinare de dezvoltare profesionalã.“, a conchis Alex, care a
încercat sã explice în ce constã succesul
modelului american.

Învãþãmântul
în Germania
O altã radiografie, extrem de pertinentã, de data aceasta a sistemului educaþional din Germania, faþã de cel de la
noi, ne-o oferã Cristina Adriana popa,
fostã olimpicã ºi care a ales sã facã facultatea în Germania, absolvind Univer-

sitatea Humboldt din Berlin, o celebrã
universitate de stat.
Dacã ne referim la sistemul public, în
Germania sistemul de învãþãmânt este
la fel ca cel românesc, în majoritate
fiind vorba de un învãþãmânt finanþat
de la buget, acolo fiind vorba de bugetele landurilor. În consecinþã, marele
avantaj al studenþilor germani, dar ºi
strãini care opteayã pentru o universitate înGermania este cã pot beneficia de
o educaþie aproape gratuitã. Nu în totalitate gratuitã, pentru cã studenþii trebuie
sã plãteascã sume modice pentru abonamentul pe transport sau ceva taxe
administrative. Dar sumele respective,
plus altele legate de costul vieþii se pot
acoperi cu uºurinþã. Spre deosebire de
studenþii din România, cei de acolo,
care învaþã la o facultate în Germania,
au posibilitãþi diverse de a-ºi acoperi
cheltuielile cu ajutorul mai multor programe sau fundaþii.

Învãþare continuã
Nici procesul de învãþare nu este ca cel
de pe la noi. Dacã în România conteazã
mai mult notele obþinute, în Germania
accentul se pune pe procesul de învãþare, studenþii fiind nevoiþi sau motivaþi sã
înveþe de la o sãptãmânã la alta, continuu. Dar aceasta nu înseamnã cã notele
nu conteazã. Dimpotrivã, dupã terminarea facultãþii angajatorii stau cu ochii
foarte mult pe foaia matricolã, cei cu
note foarte bune fiind primii angajaþi.
Notele bune se pot obþine în Germania
numai muncind din greu pe tot parcursul semestrului. De exemplu, la multe dintre cursuri / seminarii se dau teme
de la o sãptãmânã la alta, iar marea lor
majoritate cer cel puþin un proiect semestrial (lucrare de cercetare, prezentare etc.). Toate acestea se noteazã ºi fac

parte din nota finalã, motivând astfel
studenþii sã participe la cursuri ºi seminarii ºi sã înveþe de la o sãptãmânã la
alta. O altã deosebire faþã de sistemul
românesc se referã la examene ºi sistemul de notare. Examenele sunt în general grele, iar timpul acordat pentru un
examen este foarte scurt în comparaþie
cu subiectele, doar o orã sau o orã ºi jumãtate. De asemenea, notarea este relativã. Fiecare notã este calculatã în funcþie de calitatea celorlalte lucrãri, pentru
cã distribuþia finalã a notelor trebuie sã
fie una normalã. Adicã pot fi doar, sã
spunem, trei, patru note de 1-1.3 (1 este
corespondentul notei 10 de la noi),
majoritatea studenþilor obþinând note
medii – 2.7-3.0, ceea ce corespunde
notei 7 de la noi, din România, sã zicem.
Consecinþa principalã a sistemului este
cã îndeamnã studenþii la muncã sistematicã pe tot parcursul semestrului.
Fiecare trebuie sã cunoascã foarte bine
materia pentru a putea trece, nu neapãrat a lua notã mare. De altfel, a copia sau
a cere ajutorul altora la examene este
exclus, iar notele mari se obþin doar
dacã eºti foarte bun. Prin contrast, în
România mulþi studenþi uitã practic
cum se învaþã odatã cu intrarea la facultate ºi se mulþumesc sã citeascã pentru
examene doar în sesiune. În mod curios, acest lucru este de cele mai multe
ori de ajuns pentru cã examenul este
adesea atât de uºor cât sã treacã toþi cei
mediocri“, subliniazã Cristina.

Slujba pe timpul
studenþiei,
limitatã ca duratã
Pentru cã a avea o slujbã în timpul facultãþii înseamnã ca studentul respectiv sã
ia din numãrul de ore pe care altfel le-ar
aloca studiului, plus cã programul
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de studiu este însãrcat, în Germania
job-urile pe timpul facultãþii sunt restricþionate din punct de vedere legal. Astfel,
un part-time în timpul studenþiei poate
dura cel mult trei luni pe an sau echivalentul acestora. De exemplu, cel care
vrea sã lucreze pe tot parcursul anului
nu poate face mai mult de zece ore pe
sãptãmânã sau un sfert de normã.

Având în vedere aceste restricþii, mulþi
dintre studenþi fac practica pe perioada
verii. ªi pentru a suplini aceste resticþii,
studenþii beneficiazã de unele facilitãþi
legate de slujbe. Este vorba de colaborarea cu cadrele universitare, prin joburi
create la catedrele acestora special pentru studenþi. Slujbele respective le oferã
studenþilor o experienþã practicã, îmbunãtãþirea CV-ului, plus ºansa de a fi recomandaþi de profesorul respectiv mai
departe.

Libertatea alegerii
ªi în Germania, studentul este liber sã
aleagã cursurile pe care le va urma în
semestrul respectiv, fiecare catedrã oferind anumite cursuri, pe care le include
în „lista de cursuri“ a semestrului.
„Graþie acestui sistem, studentul este
liber sã se specializeze în domeniile în
care este interesat. În România, prin
contrast, un numãr considerabil de catedre / cursuri fãrã aplicabilitate sau relevanþã sunt pãstrate în mod artificial în
curriculum, datoritã unor motive
obscure. De altfel, aceasta este ºi una
dintre problemele majore ale învãþãmântului din România în general. Vorbesc de inflexibilitatea programei ºi
continuarea finanþãrii unor facultãþi /
departamente care pregãtesc studenþi
pentru un glorios viitor ca ºomeri, in
cazul cã nu se hotãrãsc sã se angajeze în
cu totul alte domenii decat cele în care
s-au specializat“, a conchis Cristina.
Urmãrind ceea ce spun ºi trãiesc studenþii români care au ales sã înveþe în
alte þãri, este clar cã în Romînia avem un
învãþãmânt superior în continuare
greoi ºi rigid, încorsetat de interesele
unor cadre universitare, dar ºi de o
dozã destul de mare de imobilism ºi
dezinteres. ªi cum de când cu aderarea
la Uniunea Europeanã concurenþa este
tot mai mare, este clar cã trebuie sã fim
mult mai atenþi ºi sã restructurãm
învãþãmântul, dacã vrem sã nu dãm faliment ºi la capitolul educaþie.
Mirela Dalais
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remiantul
Premierul Cãlin Popescu
Tãriceanu se pare
cã nu mai gãseºte
pe nimeni bun pentru educaþie
sau nimeni nu doreºte
sã lucreze în echipã cu el
atâta timp cât nu gãseºte
un secretar de stat
pentru învãþãmântul
preuniversitar.

Noul ministru al Educaþiei,
Cristian Adomniþei,
a ales ca FEN sã fie
prima organizaþie sindicalã
vizitatã dupã numire.
Pentru cã a ales sã fie prima
datã alãturi de profesioniºti
meritã sã-l numim premiantul lunii.
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De la Iaºi la Vâlcea
ºi înapoi
Numirea secretarului de stat pentru
învãþãmântul preuniversitar este o
sarcina dificilã pentru partidul aflat
acum la guvernare. Nu existã tabãrã
din PNL care sã nu râvneascã la acest
post. Numai pânã în acest moment au
fost ca ºi numite douã persoane, însã
care au fost întoarse din drum în ultima
clipã. Camelia Gavrilã din Iaºi susþinutã
de chiar ministrul actual al Educaþiei ºi
Svetlana Preoteasa au fost date ca
sigure de unele surse din PNL pentru
postul mult râvnit. Cu toate acestea
nici una ºi nici cealalta nu au reuºit
sã fie si numite. Din „ªuºotelile“
de pe la colþuri am îãnteles cã
premierul Tãriceanu ar fi pus semnul
de interzis pentru trenul de Iaºi ºi din
aceastã cauzã Camelia Gavrilã

nu a fost numitã. Cert este cã perioada
examenelor se apropie iar sec retarul
de stat este dat dispãrut printre
membrii PNL.

Din nou
despre demisiile
aºteptate
Ceea ce scriam luna trecutã la aceastã
rubricã, mai precis despre demisiile
aºteptate ale membrilor PD a început
sã prindã contur. Nici nu s-a urcat bine
cerneala pe ordonanþa de urgenþã
privind noua organigramã a
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului cã unele persoane
au îneput sã-ºi facã deja bagajele.
Printre cei puºi pe liber este ºi Violett
Blaga soþia fostului ministrul Vasile
Blaga, care nu a mai rãmas în minister.
De ce oare ?
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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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